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Ärenden
Informationsärenden
1.

Information om kommunens organisation vid höjd beredskap och krig
Dnr 2022/00147
Tid: 13:40–14:10 (25+5 min)
Föredragande:
Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist

Beslutsärenden
2.

Slutrapport om utredning av flytt av tekniska nämndens ansvarsområden till
kommunstyrelsen och remiss till tekniska nämnden
Dnr 2022/00020
Tid: 13:00–13:40 (30+10 min)
Föredragande:
Sara Linge, Conectura

3.

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning
Dnr 2021/00255

4.

Etablering av nod för Science Park Skövdes verksamhet i Falköpings kommun
Dnr 2022/00125
Tid: 14:10–14:20 (10 min)
Föredragande:
Magnus Sundén, näringslivschef

Paus 14:20–14:40 (20 min)
5.

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning
Dnr 2022/00118
Tid: 14:40–14:50 (10 min)
Föredragande:
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

6.

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
Dnr 2022/00110
Tid: 14:50–15:30 (30+10 min)
Föredragande:
Magnus Fleischer, ekonomichef
Elin Stål Tingbratt, redovisningsekonom
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Ärenden
7.

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022
Dnr 2022/00123
Tid: 15:30–15:45 (10+5 min)
Föredragande:
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

8.

Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 mars 2022
Dnr 2022/00127
Tid: 15:45–16:10 (20+5 min)
Föredragande:
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef
Handlingar skickas senare

9.

Avtal om sponsring med Johanna Hagström
Dnr 2022/00034

10.

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb
Dnr 2022/00035

11.

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med flera (Skola vid
gamla kalkbrottet)
Dnr 2022/00087
Tid: 16:10–16:30 (15+5 min)
Föredragande:
Josef Ydeskog, planarkitekt

12.

Kommunstyrelsens delegationsbeslut
Dnr 2022/00002

13.

Kommunstyrelsens anmälningsärenden
Dnr 2022/00001

14.

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden
Dnr 2022/00011

Adam Johansson (M)
Ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 24

2022-03-23

Dnr 2022/00147

Information om kommunens organisation vid höjd
beredskap och krig
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt 1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är totalförsvar en verksamhet som bedrivs för att förbereda Sverige för krig. Det är
regeringen som beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller
om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara. Vid höjd beredskap aktiveras ett flertal lagstiftningar som ger
kommunen ytterligare uppdrag och befogenheter. En översikt av regelverket
gås igenom.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-19

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-19
KS 2022/00147

1 (1)

Kommunstyrelsen

Information om kommunens organisation vid höjd
beredskap och krig
Information
Enligt 1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är
totalförsvar verksamhet som bedrivs för att förbereda Sverige för krig. Det är
regeringen som beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller
om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara. Vid höjd beredskap aktiveras ett flertal lagstiftningar som ger
kommunen ytterligare uppdrag och befogenheter. En översikt av regelverket
gås igenom.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-19

Sara Cronholm
Kommunjurist

Kansliavdelningen
Sara Cronholm Kommunjurist
sara.cronholm@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Dnr 2022/00020

Slutrapport om utredning gällande flytt av tekniska
nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån
detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur den politiska organisationen ska se ut. Kommunledningsförvaltningen har upphandlat Conectura AB för att genomföra utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp i utredningen.
Sara Linge från Conectura presenterar rapporten och redogör för förslag på
ny politisk organisation.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-18
Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18
Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18
Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-18
KS 2022/00020

1 (1)

Kommunstyrelsen

Information om slutrapport om utredning gällande flytt
av tekniska nämndens ansvarsområde till
kommunstyrelsen
Information
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån
detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur den politiska organisationen ska se ut.
Kommunledningsförvaltningen har upphandlat Conectura AB för att
genomföra utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk
styrgrupp i utredningen.
Sara Linge från Conectura, presenterar rapporten och redogör för förslag på
ny politisk organisation.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-18
Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18
Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18
Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18

Linda Karelid
Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Ny politisk organisation för Samhällsbyggnad
Falköpings kommun

1 Uppdraget
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där tekniska
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som organiseras med utskott under
kommunstyrelsen. Den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023.
Kommunstyrelsen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens ansvarsområden till
kommunstyrelsen då kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under
kommunstyrelsen centralt. Ett helhetsperspektiv ger mer samsyn, bättre samordning och möjlighet
till effektivisering. Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 då
dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på hur tekniska nämndens ansvarsområden kan
flyttas till kommunstyrelsen och organiseras i form av en utskottsorganisation. Närmare innebär
uppdraget:


att utreda hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Dessa två ska
samordnas med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område,



att lämna förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott.



att utreda och lämna förslag på reglementen, delegationsbestämmelser och eventuellt andra
centrala styrdokument,



att utreda jävsfrågor,



att ta fram förslag på budgetförändringar,



att ta fram förslag på överlämning av handlingar och arkiv,



att genomföra en risk- och konsekvensanalys för samhällsbyggnadsförvaltningen kring
effekterna av att tekniska nämnden avvecklas och dess frågor inordnas under
kommunstyrelsens ansvar.

I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbetsutskott fungerat som politisk styrgrupp.
Beställare har varit kommundirektören.
Avrapportering har skett löpande till kommundirektör och politisk styrgrupp. Under utredningen har
vi haft arbetsmöte med tekniska nämnden som bidragit med underlag och synpunkter till
utredningen. I utredningen har vi även genomfört intervjuer och samtal med chefer och fackliga
representanter i berörda verksamheter. Samtliga förvaltningschefer har bidragit genom enskilda
samtal avseende eventuell påverkan på respektive förvaltning i kommunen.
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2 Organisation
Nuläge
Falköpings kommun har idag en traditionell nämndsorganisation där förvaltningsorganisationen
följer nämndsorganisationen, d v s en nämnd en förvaltning.
De större nämnderna som barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har vardera 13
ledamöter och 13 ersättare. Övriga nämnder (exklusive valnämnden) har 11 ledamöter och 11
ersättare med undantag för den gemensamma Samhällsskyddsnämnden som har 12 ledamöter och
12 ersättare.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott med ansvar för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsens sammanträden exklusive de ärenden som hanteras av Utskottet för social
hållbarhet. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Utöver detta finns ett utskott för social hållbarhet. Detta utskott består av samtliga ledamöter och
ersättare ingående i kommunstyrelsen.
Båda utskotten har delegation i vissa beslutsärenden i enlighet med Delegationsordning för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har också en beredning för samhällsplaneringsfrågor. Denna beredning har inte
beslutsmandat och ingår inte i delegationsordningen. Beredningen bereder ärenden av strategisk
karaktär på ett tidigt stadium när det gäller mark och exploatering. Beredningens arbete regleras av
en särskild arbetsordning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Sammanträden
KSAU sammanträder 10 ggr per år enligt planering men har även extra insatta sammanträden vid
behov.
Beslutsmandat
KSAU har begränsat beslutsmandat när det gäller samhällsbyggnadsfrågor. KSAU beslutar endast i
ärenden rörande fastighetsköp, byte och fastighetsbildning. Ärenden rörande MEX –processen ingår i
kommunstyrelsens uppdrag och bereds av KSAU. Övriga ärenden inom
samhällsbyggnad/stadsbyggnadsområdet är delegerat till tjänstepersoner på
stadsbyggnadsavdelningen.
KSAU bereder också ärenden som rör startbesked avseende fastighetsinvesteringar där investeringen
överskrider 30 mnkr eller där stora avvikelser mot beräknad kostnad i flerårsplanen överskrids. Dessa
ärenden går vidare för beslut i KS/KF.
Syfte och uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts primära uppdrag är att samordna och bereda ärenden till
kommunstyrelsen samt agera beslutande i de frågor där man har delegation från kommunstyrelsen.
KSAU kan också återremittera ärenden samt ge förvaltningen uppdrag.
Ärenden
De flesta ärenden som rör samhällsbyggnadsområdet som kommunstyrelsen har att hantera, bereds
i KSAU men beslutas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Ärendetyperna är av strategisk och
långsiktig karaktär inom MEX-området och näringslivsområdet och föredras primärt av
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen/stadsbyggnadsavdelningen.
Inom MEX-processen på tjänstepersonsnivå ingår ofta handläggare/specialister i arbetsprocessen
från samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar, t ex Gata/Park, VA och Fastighet.
Ärenden som mynnar ut i beslut om investeringsprojekt läggs på samhällsbyggnadsförvaltningen att
utföra inom respektive avdelning. Budget hanteras inom kommunstyrelsen men attester inom ram
görs av tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa projekt följs löpande upp inom
tekniska nämndens ansvarsområde genom återrapportering dit.

Kommunstyrelsens beredning samhällsplanering
Sammanträden
Beredningen sammanträder 4 gånger per år.
Under 2021 hölls två av sammanträdena med deltagande från tekniska nämndens presidium.
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Beslutsmandat
Beredningen har inget beslutsmandat eller delegation att fatta beslut i några frågor. Beredningen är
endast ett beredande organ för ökad politisk samsyn för en långsiktig hållbar samhällsplanering.
Syfte och uppdrag
Beredningen är ett beredande organ inför kommunstyrelsens sammanträde.
Beredningen ska arbeta för en tydligare och bredare politisk förankring när det gäller långsiktiga och
strategiska frågor om utveckling av kommunens översiktliga fysiska planeringen.
Syftet är att skapa en långsiktig och strategisk hållbar samhällsplanering
Ärenden
Beredningen hanterar oftast frågor innan de blivit formella ärenden. Beredningen diskuterar
inriktning och kommande större projekt för information och samordning.
Beredningen är ofta ett forum där framförallt MEX-ärenden diskuteras i ett tidigt skede och ger
tjänstepersonsorganisationen vägledning och politisk riktning i handläggningen av kommande
beslutsärenden.
Hit bjuds även tekniska nämndens presidium och byggnadsnämndens presidium in för att bredda den
politiska diskussionen och skapa helhetssyn.

Tekniska nämnden
Sammanträden
Tekniska nämnden sammanträder 12 ggr/år enligt sammanträdesplanering.
Beslutsmandat
Tekniska nämnden är till största delen en utförarnämnd och fattar till övervägande del beslut i frågor
som rör upphandlingar i den verksamhet som utförs.
Beslut i frågor rörande investeringar i VA, fastigheter, gata/park mm samt i frågor rörande budget
och avvikelser av budget i investeringsprojekt, beslutas i nämnd men ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut i nästa instans.
Syfte och uppdrag
Tekniska nämndens uppdrag är i huvudsak att ansvara för drift, skötsel och förvaltning av
kommunens fysiska egendom. Nämnden är utöver detta till största delen en utförarnämnd som
arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och andra nämnder.
Ärenden
Nämnden hanterar främst olika typer av informationsärenden i syfte att informera sig om pågående
verksamhet och projekt. Nämnden har relativt få beslutsärenden och mycket få beslutsärenden som
inte går vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, där nämndens beslut är slutligt.
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Andra kommuner
Det finns flera kommuner med i övrigt traditionell nämndorganisation som valt att organisera sig
politiskt med ett eller flera utskott under Kommunstyrelsen för att hantera samhällsbyggnadsfrågor,
tekniska frågor och/eller servicefrågor.
Dessa kommuner är ofta kommuner med hög tillväxttakt eller stora investeringsvolymer. Även små
kommuner där långsiktiga investeringar i fastigheter mm har stora effekter på den totala ekonomin
har i vissa fall valt att förlägga just sin samhällsbyggnadsverksamhet under kommunstyrelsen.
Vi har valt ut fyra kommuner som vi tittat närmare på inom ramen för detta arbete för att belysa och
ge exempel på olika möjliga organiseringar för politik och tjänstepersonsorganisation avseende
hantering av samhällsbyggnadsverksamhet inom kommunstyrelsen.
De kommuner vi valt att titta på är:





Avesta kommun
Klippans kommun
Salems kommun
Värnamo kommun

De fyra kommunerna har alla lite olika uppdelningar av verksamheterna och skiljer ibland ut
serviceverksamheter såsom kost och lokalvård som är förlagd inom annan nämnd eller förvaltning än
den tekniska verksamheten i övrigt.
I alla fyra kommuner är bygglov och miljötillsyn helt skild från övriga samhällsbyggnadsfrågor.
MEX och fysisk planering ligger i alla fyra kommunerna direkt under kommunstyrelsen.
På tjänstepersonssidan är gemensamt för de fyra kommunerna att man har en särskild
organisation/förvaltning för tekniska verksamheter. Med något undantag görs skillnad även inom
tjänstepersonsorganisationen på bygg- och miljöfrågor som organiseras särskilt från övriga tekniska
verksamheten. Ofta görs också en särskillnad på den fysiska planeringen och MEX som ligger inom
kommunledningsförvaltning/stab/stadsbyggnadskontor.
Gemensamt för alla fyra kommuner är att man inom tjänstepersonsorganisationen inte jobbar inom
en enda gemensam organisation/förvaltning under kommunstyrelsen utan man skiljer den tekniska
verksamheten från kommunledningsverksamheten. Hur åtskillnaden görs är olika och beror också på
hur kommunen är organiserad i övrigt med t ex förekomst av bolag som hanterar fastighetsfrågor
och VA-frågor.
För närmare information om jämförelsekommunernas organisation se bilaga 1.
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Styrkor – svagheter – hot – möjligheter i nuvarande organisation
I syfte att identifiera vilka delar som är särskilt viktiga att ta i beaktande vid förändring från
traditionell nämnd till politiskt arbete i utskottsform under kommunstyrelsen, har en SWOT-analys
genomförts. SWOT analysen identifierar nuvarande tekniska nämnds styrkor, svagheter, möjligheter
och hot.
Vid formulerandet av förslag till ny politisk organisation söker vi arbeta med att bevara styrkorna i
dagens arbete och eliminera eller vara medvetna om de svagheter som finns idag. De styrkor och
svagheter som inte kommer kunna tas tillvara respektive elimineras återstår som risker i den nya
organisationen vilket behöver tas i beaktande och löpande följas upp.
SWOT analysen är framtagen dels genom ett arbete tillsammans med tekniska nämndens ledamöter,
dels genom intervjuer genomförda med chefer i verksamheten och förvaltningschefer i övriga
förvaltningar. På detta sätt kan vi fånga upp viktiga aspekter att ha med oss i det fortsatta arbetet
såväl med förslag om ny politisk organisation och vilka risker och konsekvenser detta eventuellt kan
få för tjänstepersonsorganisationen och dess olika arbetsprocesser och verksamheter.

Generella iakttagelser – politiska organisationen
Efter genomförd SWOT-analys kan konstateras följande:

Politisk/demokratisk förankring

Idag bedöms det finnas en god och bred politisk förankring i
nämnden där representation finns både för de olika
partierna, men också från olika yrkesgrupper och
geografiska delar av kommunen. Detta sägs borga för god
dialog, insikt i medborgarnas behov och god förankring av
fattade beslut.

Bra samspel

Idag bedöms det vara ett bra samspel inom nämndens
arbete samt mellan politiker och tjänstepersoner i
organisationen

Bra arbetsprocesser

Många vittnar om väl fungerande arbetsprocesser inom
nämndens ansvarsområde, hela vägen inom förvaltningen
till den politiska nivån

God insyn

Politiken uppger att man har god insyn i verksamhetens alla
delar och man har ett stort intresse i frågorna

Hög kompetens

Genom den närhet nämndens ledamöter har till
verksamheten uppges att man får en hög kompetens bland
nämndens ledamöter inom de frågor nämnden har att
hantera
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Beslutsprocess mellan nämnder

Ofta ägs inte hela frågan av tekniska nämnden utan beslut
sker inom andra nämnder och i nästa instans
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Det innebär att
tekniska nämnden blir mottagare av andras beslut och
behöver samverka på olika nivåer vilket inte alltid lyckas fullt
ut. Det saknas samberedning mellan nämnder och mellan
tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Ansvar

Det upplevs otydligt i vissa frågor vem som äger ansvaret.
Detta gäller såväl gränsdragning till andra nämnder som till
kommunstyrelsen.

Roll

Tekniska nämnden betraktar sig företrädesvis som en
utförarnämnd som arbetar på uppdrag av andra. I vissa
frågor är detta dock inte fallet vilket upplevs som otydligt
och svårt att veta vilken roll man har i vilka ärenden

Långa beslutsprocesser

I de fall ärenden ska vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige upplevs
beslutsprocessen ibland som onödigt lång och tekniska
nämndens mandat och uppdrag i dessa ärenden otydligt

Helhetssyn och överblick

Flera ledamöter i nämnden vittnar om att det ibland är svårt
att skapa sig en helhetssyn och överblick över
verksamheten. Denna kunskap finns främst hos ordförande
vilket gör ordförandeskapet krävande i att söka förmedla
detta på ett bra sätt till samtliga ledamöter i nämnden.
Uppdelningen av olika ärenden mellan tekniska nämnden,
andra nämnder och kommunstyrelsen upplevs också minska
möjligheten till helhetsbild för kommunen som helhet
oavsett nivå

Effektivitet

Det finns en uppfattning om att man kan bli mer effektiv i
den politiska organisationen genom att färre personer
hanterar ärenden som idag hanteras inom tekniska
nämnden. Detta då ytterst få ärenden är beslutsärenden
med slutligt beslut i nämnd.

Genomförd SWOT-analys utifrån tekniska nämndens perspektiv återfinns i sin helhet i bilaga 2.
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Analys
Syftet med en ny politisk organisation
Kommunstyrelsen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens ansvarsområden till
kommunstyrelsen då kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under
kommunstyrelsen centralt.
Kommunstyrelsen önskar att den nya organisationen skapar:
 Samsyn
 Samordning
 Effektivisering

Utifrån genomförd SWOT-analys kan vi konstatera att just samsyn, samordning, effektivisering och
helhetsgrepp kring frågorna är väsentliga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv inom
samhällsbyggnadsområdet. Vidare visar SWOT-analysen att även ansvar och roll är viktigt att
utveckla framåt.
Samtidigt bör vi bevara goda arbetsprocesser, gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner
samt god insyn, hög kompetens och möjlighet för politiker att sätta sig in i frågorna samt fortsätta
skapa bredd i det politiska samtalet kring samhällsbyggnadsfrågorna.
Efter genomgång av ärenden inom tekniska nämndens ansvarsområde kan vi konstatera att
nuvarande beslutsärenden till största del går vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för
beslut i nästa instans. Vi kan också konstatera att de flesta av tekniska nämndens ärenden idag är
informationsärenden där verksamheten informerar politiken om läget i den dagliga driften.
Vid studie av andra kommuners organisering för framgångsrik hantering av politiska ärenden inom
samhällsbyggnadsområden kan vi konstatera att de flesta valt att organisera frågor av strategisk och
långsiktig karaktär direkt inom KSAU eller motsvarande. Detta gäller även de kommuner där t ex
fastigheter och VA är organiserade inom helägda bolag och där KSAU agerar aktiv ägare, beställare
och utövar uppsikt.
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Inom en ny organisation behöver vi således söka skapa forum för:


Bred dialog



Forum för information om den dagliga verksamheten/driften



Politisk bredd och höjd avseende strategiska samhällsbyggnadsfrågor



Samordning och helhetssyn avseende alla samhällsbyggnadsfrågor



Effektiva och snabba beslutsprocesser

För att skapa samsyn inom politiken krävs forum för dialog och diskussion i ett tidigt skede i de olika
processerna. Genom att i hög grad arbeta med flerårsplan och budget som huvudprocess och få in så
mycket som möjligt i dessa när det gäller de samhällsbyggande frågorna, så ökar höjden och dialogen
kring dessa strategiskt viktiga frågorna generellt i den politiska hanteringen. Efter genomgång av
ärenden i tekniska nämnden och hur samhällsbyggnadsfrågor hanteras idag generellt i ärendeflöden
och politiska forum, inklusive beredningar, kan konstateras att fokus för förändrad hantering primärt
behöver röra investeringar/investeringsprojekt och frågor rörande långsiktiga åtaganden för
kommunen.
För att skapa en politisk samordning krävs inte bara att samhällsbyggnadsfrågorna orienteras till
kommunstyrelsen. Med hantering i olika utskott finns risk att frågor ändå separeras och att
helhetssyn saknas inför beslut i kommunstyrelsen. Vid organisering för ökad samordning ser vi därför
själva beslutsprocessen inklusive beredningsprocessen som avgörande för att uppnå ökad
samordning.
Ärenden kan med fördel beredas och på delegation beslutas i olika utskott under kommunstyrelsen
för att separera operativa frågor från strategiska frågor och ge större utrymme i politiken till
strategiska frågeställningar. För att i en sådan uppdelning kunna hantera helhetssyn och samordning
behöver samordningen ske i ett mycket tidigt stadium i beredningsprocessen.
För att skapa en effektiv beslutsprocess krävs både organisering och process som stödjer ett
effektivt beslutsfattande.
Framför allt investeringsprocessen inklusive pågående investeringsärenden är centrala när det gäller
att få till en snabbare beslutsprocess mot dagens. Det handlar dels om att snabbt sätta planer i
verket – d v s vägen mellan beslut och verkställighet bör förkortas, men också att under pågående
projekt vara en attraktiv beställare i upphandlingar av byggprojekt vilket i sig kräver snabbare
beslutsprocesser än idag när det gäller t ex beslut i upphandlingsfrågor. Det är dessa beslut som idag
hanteras både i tekniska nämnden och därefter i KSAU-KS och i vissa fall även KF. Det innebär idag en
dubbel politisk hantering av dessa ärenden. Vid direkt beredning i KSAU i framtiden kan
beslutsprocesserna förkortas med ca 1 månad.
I beslut rörande den dagliga driften och information om verksamheten till politiken är det också
viktigt att få ett effektivt flöde. Därför rekommenderar vi hög grad av delegation till det utskott som
ska hantera dessa frågor och att dessa frågor endast i undantagsfall lyfts vidare till kommunstyrelsen
för beslut.
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Utifrån aspekten om effektiv beslutsprocess behöver organisering, beslutsprocess och beredningar
även sättas upp för att minimera risk för t ex återremiss och kompletteringar.

Rekommendationer
 Fokusera arbetet med samhällsbyggnadsfrågor till i huvudsak flerårsplan och budget.
 Då det strategiska arbetet i hög grad ingår i dessa styrprocesser rekommenderas att dialog och
beredning av investeringar inom hela samhällsbyggnadsområdet ingår i KSAU-kommunstyrelsenkommunfullmäktiges beslutsprocess.
 Orientera ärenden kring pågående och beslutade investeringsprojekt med information,
uppföljning och beslut till KSAU/kommunstyrelsen
 Arbeta med en samberedning på såväl tjänstepersonsnivå som i ordförandeberedning avseende
samtliga ärenden som finns under kommunstyrelsen.
 Håll ihop det strategiska arbetet inom KSAU och inkludera även samhällsbyggnadsfrågorna i detta
forum. Skapa inte ett särskilt utskott för strategiska samhällsbyggnadsfrågor.
 Utöka gärna antal KSAU där ett par sammanträden ägnas helt åt långsiktiga strategiska
diskussioner och samtal i tidigt skede innan de blivit beslutsärenden.
 Upprätta ett särskilt utskott för alla driftsfrågor avseende teknik och service.
 Hantera alla ärenden av operativ karaktär inom driften med beslutsdelegation till utskottet
 Kvarstå med all delegation till tjänstepersonsorganisationen som finns idag inom driften
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Förslag ny organisation
Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt utskott bildas under
kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhällsplanering bort och dess uppgifter införlivas i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under kommunstyrelsen föreslås organiseras två utskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i
långsiktiga och strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga
investeringar och andra långsiktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund,
delägarskap i kommunala bolag etc.
Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor
inom det tekniska området. Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till
kommunstyrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i vissa frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås som utgångspunkt hantera alla samhällsbyggnadsfrågor av
strategisk karaktär som beredande och beslutande i enlighet med reviderat reglemente för
kommunstyrelsen och delegationsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås överta uppgifterna som idag finns inom beredning för
samhällsplanering.
Det gör kommunstyrelsens arbetsutskott till det strategiska organet avseende hållbar och långsiktig
samhällsplanering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kan agera beredande på samma sätt som nuvarande beredning när
det gäller frågor som rör den långsiktiga samhällsplaneringen. Fördelen att lägga in dessa frågor
under arbetsutskottet är att arbetsutskottet redan idag har delegation i vissa ärenden rörande mark-
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och exploatering och även har beredningsansvaret för dessa frågor. Med ett sammanhållet
beredande och beslutsfattande i alla strategiska samhällsbyggnadsfrågor upprätthålls en strategisk
helhetssyn och korta beslutsprocesser vid behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kan med fördel kalla till förlängt AU eller särskilt AU där endast
strategiska diskussioner förs på motsvarande sätt som görs idag inom nuvarande beredning för att
detta arbetssätt inte ska gå förlorat i den nya organisationen. Vid dessa tillfällen kan även tekniska
utskottet samt byggnadsnämnden kallas för att få en politisk bredd, större förankring och helhetsbild
i diskussionerna.
Vidare föreslås att samtliga ärenden som ingår i MEX-processen sorteras under KSAU för beredning
eller beslut i enlighet med delegationsordning. Detta innefattar även återrapportering/hantering av
pågående projekt.
Särskilt om investeringar
KSAU föreslås överta beredningsansvaret för samtliga investeringsärenden av större/strategisk
karaktär utöver MEX. Detta rör t ex alla investeringar inom Fastighet, VA och Gata/Park som inte
direkt är hänförliga till driften.

Kommunstyrelsens Tekniska utskott
Ett nytt tekniskt utskott föreslås inrättas.
Tekniska utskottet hanterar som utgångspunkt alla tekniska frågor av operativ karaktär som
beredande och beslutande i enlighet med ny arbetsordning och ny delegationsordning.
Tekniska utskottet övertar tekniska nämndens ansvar i orört bo med undantag för ansvaret rörande
investeringar i fastigheter, VA och Gata/Park som inte är direkt hänförliga till driften.
Avseende drift, förvaltning och investeringar som krävs för driftens utförande såsom maskiner mm
ansvarar tekniska Utskottet. Det innebär att tekniska nämndens reglemente i princip överförs med
oförändrat innehåll till arbetsordning och delegationsordning för det nya tekniska utskottet med
undantag för större investeringsärenden.
Tekniska nämndens uppdrag att ” ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och
exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings-, eller rivningsåtgärder.” överförs till
kommunstyrelsen. Detta gäller även utförande av andra större investeringsprojekt inom fastighet, VA
och Gata/Park som beslutas, utförs och återrapporteras till kommunstyrelsen genom KSAU.
Tekniska utskottet har beredningsansvar inför kommunstyrelsen i alla frågor som ingår i dess
uppdrag och där beslut inte fattas på delegation.
Tekniska utskottet har beslutsmandat i frågor som innefattas i delegationsordning. Ny
delegationsordning för tekniska utskottet formuleras utifrån befintlig delegationsordning med tillägg
av beslutsdelegation för utskottet i frågor som inte behöver behandlas av KS/KF.
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Beredningen samhällsplanering
Nuvarande beredning för samhällsplanering föreslås upphöra och dess uppgifter och arbetssätt
överföras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utskott för social hållbarhet
Denna utredning har inte särskilt genomlyst utskottet för social hållbarhet. Dock har under arbetets
gång noterats att detta utskott mer är av beredande karaktär och inte hanterar några beslut på
delegation. Vi rekommenderar därför att detta utskott görs om till en beredning under
kommunstyrelsen för att tydliggöra uppdraget och även tydliggöra rollen/uppdraget i relation till
KSAU och KSTU.

Förslag ny beredningsprocess
För att uppnå en strategisk helhet inom kommunstyrelsens arbete föreslås en samberedning av hela
kommunstyrelsens ärendeflöde. En sådan samberedning säkerställer att kommunstyrelsens
ordförande i ett tidigt skede får information om kommande ärenden och vilka ärenden som ligger i
beslutsprocess.
Vidare säkerställer samberedningen att ärenden hanteras av rätt organ inom kommunstyrelsen.
Detta då reglementen och delegationsordningar endast kommer kunna förutse och tydliggöra 90 %
av ärenden. Ca 10 % av alla ärenden kommer vara så unika att de kräver ordförandes aktiva
fördelning till rätt instans.
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Samberedningen bör även ta hänsyn till de investeringsärenden där annan nämnd är involverad, t ex
inom fastighet. I dessa fall rekommenderar vi att nämndens ordförande kallas till samberedning av
detta ärende. På så vis utökas helhetssynen ytterligare och beredningsprocessen blir en kraftfull
process för att få effektiva beslut med korrekta beslutsunderlag och helhetssyn i ärendets
komplexitet i ett tidigt skede.
En samberedning som hänger ihop hela vägen (inkl kommundirektörens beredning) minskar också
risken och behovet av återremisser från KSAU/kommunstyrelsen och vi uppnår effektivitet i
processen även i detta avseende.

15

Ny politisk organisation för Samhällsbyggnad
Falköpings kommun

3 Ledamöter och ersättare
Antal ledamöter och ersättare i ett utskott är traditionellt lägre än antal ledamöter och ersättare i en
nämnd. Vid genomgång av hur andra kommuner är organiserade ser vi också att så är fallet när det
gäller organisering av de tekniska verksamheterna i en utskottsorganisation inom kommunstyrelsen.
Skälet till detta är flera.
Ofta vill man uppnå snabba beslut och effektiva beslutsprocesser inom ett utskott. Detta är ofta
enklare med färre ledamöter.
Utskotten utgår från kommunstyrelsen vilket gör att antal politiker som finns tillgängliga för en plats i
ett utskott är begränsat
Utskott med ärenden där ärendenas karaktär i hög grad präglas av verkställighet och utförande som
en konsekvens av andra fattade beslut, har i andra kommuner bedömts inte kräva någon stor politisk
representation.
I Falköpings kommun vill man i den nya politiska organisationen framför allt uppnå:
•

Effektiva och snabba beslutsprocesser

•

Förenklad hantering av ärenden som inte kräver bred politisk diskussion

•

Politisk bredd och höjd på de ärenden som är långsiktiga och strategiskt viktiga för
kommunen

•

Helhetsgrepp kring långsiktiga strategier för samhällsbyggande i Falköpings kommun

Förslag antal ledamöter i de föreslagna utskotten
Utifrån ambitionerna i Falköpings kommun föreslår vi förändrat ansvar när det gäller de långsiktiga
strategiska frågorna såsom MEX och investeringar inom Fastighet, VA och Gata/Park, där samtliga
dessa ärenden ska beredas inom KSAU för beslut i kommunstyrelsen. Detta i syfte att uppnå politisk
höjd på de ärenden som är långsiktiga och strategiskt viktiga för kommunen. För att uppnå den bredd
i politiken som framkommer i SWOT-analysen som en viktig parameter, föreslår vi att KSAU bereder
utrymme för beredning och strategisk diskussion av dessa ärenden i en särskild del av sammanträdet
dit även Byggnadsnämndens och tekniska utskottets presidier bjuds in samt vid behov även annan
berörd nämnds presidium.
Frågor som föreslås hanteras inom ett framtida tekniskt utskott får då genomgående karaktären av
verkställighet och utförande som en konsekvens av beslut fattade i andra nämnder och i
kommunstyrelsen.
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Med den föreslagna fördelningen av ärenden och ansvar för de olika utskottet föreslår vi följande
antal ledamöter och ersättare i respektive utskott:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott

13 ledamöter och 13 ersättare
5 ledamöter och 5 ersättare
5 ledamöter och 5 ersättare

Oförändrat
Oförändrat
Nytt

Vi föreslår vidare att ordförande och vice ordförande i det nya tekniska utskottet inte är desamma
som i KSAU. Detta för att skapa politisk bredd samt ge tid och utrymme för ledamöterna i KSTU att
sätta sig in i verksamheten.
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4 Styrdokument
Som en följd av ovanstående förslag kommer det krävas förändringar i ett antal av kommunens
styrande dokument. Nedan följer en förteckning över de dokument som behöver ses över primärt för
att den nya politiska organisationen ska fungera med i vissa fall nya besluts- och
beredningsprocesser.

Styrande dokument för den politiska organisationen som behöver förändras
Styrande dokument
Reglemente för Tekniska
nämnden
Delegationsordning för
Tekniska nämnden
Reglemente för
Kommunstyrelsen

Delegationsordning för
Kommunstyrelsen

Instruktion för beredning
samhällsutveckling
Instruktion för
kommunstyrelsens
arbetsutskott
Instruktion för tekniska
utskottet

Förslag till åtgärd
Upphör
Upphör
Samtliga uppgifter som idag åvilar Tekniska
nämnden överförs till Kommunstyrelsens
reglemente
Förändring av vilka utskott som ska finnas
under Kommunstyrelsen samt vilka uppgifter
som åligger respektive utskott
Ta bort beredningen under Kommunstyrelsen
Infoga Tekniska nämndens nuvarande
delegationsordning i Kommunstyrelsens
Komplettera med delegation till Tekniska
utskottet att fatta beslut i de frågor som
Tekniska nämnden idag beslutar
Upphör
Upprätta nytt och infoga arbetsordning från
beredning samhällsutveckling
Upprätta nytt
Tydliggör ansvarsfördelning mot KSAU

Dokumenthanteringsplan Infoga Tekniska nämndens nuvarande
för Kommunstyrelsen
dokumenthanteringsplan i Kommunstyrelsens
Dokumenthanteringsplan
för Tekniska nämnden
Policy för
lokalförsörjning och
projektinvesteringar

Status

Förslag till nytt
reglemente är
framtaget

Upprättas efter
beslut om ny
politisk organisation
och nytt reglemente
för
kommunstyrelsen
Upprättas efter
beslut om ny
politisk organisation
Upprättas efter
beslut om ny
politisk organisation
Upprättas efter
beslut om ny
politisk organisation

Upphör
Justeringar i beskriven besluts- och
beredningsprocess där Tekniska nämnden tas
bort och KSAU är beredande för samtliga
investeringsärenden

Uppdateringar
genomförs av
lokalstrateg

18

Ny politisk organisation för Samhällsbyggnad
Falköpings kommun
Riktlinjer för
föreningsbidrag
Reglemente för lokala
rådet för
funktionshindersfrågor
Gränsdragningslista
fastigheter

Ändring avseende att kommunstyrelsen skrivs
in som ansvarig för beslut om bidrag till
enskilda vägar mm
Uppdatering av ansvarig nämnd där
kommunstyrelsen tar över ansvaret från
tekniska nämnden
I nuvarande tekniska nämndens reglemente
återfinns följande vilket ev behöver arbetas
in/tas i beaktande vid översyn av
gränsdragningslista:
1. bygga, underhålla och förvalta fast och lös
egendom på följande kommunala
fastigheter;
a) fastigheter med byggnader inkluderande
den tomtmark som hör till byggnaden,
b) mark som ligger inom detaljplan med den
angivna användningen allmän plats och där
utbyggnad har skett,
c) fastigheter med anläggningar och
byggnader inklusive tillhörande tomtmark
och som hör till Falköpings VA-verksamhet,
d) fastigheter med avfalls- och andra
verksamhetsanläggningar inklusive
tillhörande tomtmark.

Uppdatering
genomförs av
dokumentansvarig
Uppdatering
genomförs av
dokumentansvarig
Genomgång av
styrande dokument
inom fastighet
genomförs av
ansvarig för
fastighet och
gränsdragningslistan
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5 Jäv
Allmänt om jäv
Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska enligt regeringsformen iaktta
saklighet och opartiskhet. Partsintressen ska alltid uppmärksammas eftersom de kolliderar med
kravet på opartiskhet och påverkar förmågan till saklighet.
Att handläggaren/beslutsfattaren har viljan och förmågan att förhålla sig objektiv är normalt inte
nog. Jävsproblematiken tar inte sikte på en befattningshavares moral och kompetens utan på
förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar honom eller henne i situationer, där det rent
allmänt sett finns en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna spela en roll. Det finns inte
något krav på otillbörligt gynnande för att jävsreglerna ska vara tillämpliga. Jävsreglerna hanteras i
för kommuner i kommunallagen:
De olika jävssituationerna som regleras är:


Sakägarjäv eller intressejäv (om saken angår honom själv…)



Släktskapsjäv (… eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående)



Ställföreträdarjäv (om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång)



Ombudsjäv (om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken)



Tvåinstansjäv (ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är
knuten till)



Delikatessjäv eller grannlagenhetsjäv (om det i övrigt finns någon särskild omständighet som
är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärende)

Jäv för förtroendevalda
I Kommunallagens 6 kap 30 § sägs att:
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan
utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.
Jävsreglerna för förtroendevalda är till största delen relaterade till personliga engagemang och
anknytningar. En förtroendevald kan välja att ingå i olika nämnder och avstå detsamma. Likaså kan
en förtroendevald välja att delta i ett beslut eller avstå.
Rent organisatoriskt innebär det att den politiska organisationen behöver sättas upp på ett sådant
sätt att de valen är möjliga att göra och att inte en ledamot i t ex Kommunstyrelsen samtidigt
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ofrånkomligen är satt att fatta beslut i tillsynsärenden över Kommunstyrelsens egen verksamhet.
D v s att så kallat tvåinstansjäv uppstår.
Jävsproblematiken ur ett organisatoriskt hänseende behöver därför hanteras på reglementesnivå så
att tillsyn utövas av separat organisation från styrelse/nämnd med ansvar för potentiella
tillsynsobjekt.
I kommuner är det primärt två områden som innebär tillsyn och tillståndsgivning inom
samhällsbyggnadsområdet, där tillsynen utövas över kommunens egen verksamhet. Miljötillsyn och
beslut i bygglovsärenden.
I Falköpings kommun hanteras beslut inom miljötillsynen av ett kommunalförbund med särskild
nämnd för dessa beslut. Beslut i bygglovsärenden hanteras i särskild bygglovsnämnd –
Byggnadsnämnden.
Vår bedömning är att om dessa beslut fortsätter att sortera under befintliga nämnder så utsätts inte
ledamöter i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller nytt föreslaget tekniskt utskott
för situationer som innebär jäv utifrån ett organisatoriskt perspektiv.
Vi vill dock uppmärksamma kommunen på att jävssituationer som rör den enskilde ledamotens
personliga relationer och engagemang inte kan säkerställas eller undvikas genom organisering. Detta
ansvar åvilar fortfarande de enskilda ledamöterna.

Jäv för anställda i en kommun
En anställd är jävig på samma grunder som en förtroendevald enligt den senaste kommunallagen.
Det innebär rent organisatoriskt att inte heller anställda får handlägga eller besluta i ärenden som rör
tillsyn över sådan verksamhet man har uppdraget att förvalta.
För en tjänsteperson är dock kravet på opartiskhet något mer komplicerat än för en förtroendevald,
då tjänstepersonens situation inte bara styrs av den egna uppgiften denne är ålagd i sin egen
arbetsbeskrivning utan även avhängig av olika beroenden i anställningssituationen.
Ett exempel på detta är att en bygglovshandläggare inte bör vara i beroendeställning avseende
lönesättning mm hos samma person/chef vilken samtidigt ansvarar för att förvalta kommunens
fastigheter.
I Falköpings kommun finns idag bygglovshandläggarna anställda under kommunstyrelsen och
stadsbyggnadschef. Det finns därför en risk för jävssituation i det fall kommunen väljer att införliva
den tekniska förvaltningen under kommunstyrelseförvaltningen om bygglovshandläggare blir
underställda den chef som samtidigt är ansvarig för kommunens fastighetsverksamhet.
Vid formandet av ev ny förvaltningsorganisation behöver detta tas i beaktande som en risk och
organiseringen behöver anpassas för att skydda medarbetarna från onödig misstanke om jäv i sin
handläggning.
Risken för jäv för den anställde hamnar inom det så kallade delikatessjävet vilket är betydligt svårare
att hantera för såväl organisationen som den enskilde. Delikatessjävet tar nämligen inte endast
hänsyn till de faktiska omständigheterna utan även till den upplevda omständigheten.
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6 Budget
Nuläge
Budgeten är idag fördelad per nämnd och attester och budgetansvar följer från nämnd ner i
respektive förvaltning.
Detta förhållande gäller även för de tekniska verksamheterna underställda tekniska nämnden.
Undantag gäller för MEX-projekt där budget återfinns under kommunstyrelsen men där tekniska
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen är utförande organisation som attesterar inom beslutad
ram. Eventuella avvikelser från beslut ska lyftas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen för
kompletterande beslut vid behov, vilket delvis sker.

Interndebiteringssystem
Flera av tekniska nämndens verksamheter är finansierade genom interndebiteringssystem. Det
innebär att verksamheten i sig är noll-budgeterad medan budget återfinns ute i verksamheterna som
nyttjar tjänsten.
Tekniska nämnden beräknar ett pris för tjänsten och debiterar årligen den verksamhet som nyttjar
tjänsten.
De verksamheter som omfattas av ett interndebiteringssystem på detta sätt är:


Fastighet (nytt system för internhyror som infördes 2021)



Lokalvård (nygammalt system som återinförts)

Taxefinansiering
VA verksamheten är taxefinansierad och har en separat driftsbudget i enlighet med lagstiftning.
Detta gäller även avfallsverksamheten som i Falköpings kommun bedrivs inom ett kommunalförbund
med separat redovisning.

Iakttagelser
Vi kan generellt konstatera att det saknas logik mellan hur nämndernas ansvarsstrukturer ser ut i
kodplanen. Tekniska nämndens ansvarsstruktur såsom den ser ut idag är inte uppbyggd på samma
sätt som Kommunstyrelsens ansvarsstruktur. Det tycks förekomma viss blandning mellan Ansvar och
Verksamhet i strukturen.
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Vi kan konstatera att det nya internhyressystemet är just nytt och att arbete pågår med att
genomföra justeringar och utvecklande åtgärder vartefter systemet kommit igång. Vi noterar att det
fortfarande upplevs finnas vissa brister och felfördelningar samt att det ibland saknas förståelse och
kunskap kring hur systemet är uppbyggd hos alla parter.
Vi kan vidare konstatera att interndebiteringssystemet för lokalvård inte upplevs transparent och att
det saknas förståelse och kunskap kring hur systemet är uppbyggt och hur beräkningar görs.

Rekommendationer och förslag till åtgärder
 Flytta tekniska nämndens budget in under kommunstyrelsens ansvar i sin helhet
 Låt attesträtter mm ligga kvar enligt nuvarande för de tekniska verksamheterna med undantag för
investeringar (se nedan) och ordförandes attest för nämnden. Ordförande för tekniska utskottet
föreslås få attesträtt för utskottets kostnader i likhet med nuvarande attesträtt för nämndens
ordförande.
 Se över möjligheten att samla attester för investeringsprojekt och lägga dessa centralt under
antingen processägare inom Stadsbyggnad på samma sätt som MEX-projekten idag hanteras
 Se över ansvarsstrukturen och verksamhetsstrukturen och ”städa” så att logik mellan olika
nämnder och verksamheter uppnås – förslagsvis görs detta i samband med övergång till nytt
ekonomisystem för att undvika dubbelt arbete
 Fortsätt arbetet med att utveckla internhyressystemet och föra dialog med verksamheter som hyr
lokaler för att successivt öka korrektheten och förståelsen/transparensen för systemet
 Genomför utvärdering av internhyressystemet om ca 3-4 år
 Gör en översyn av interndebiteringssystemet för lokalvården och skapa nya grundberäkningar i
syfte att få systemet mer transparent och moderniserat
 Gör en översyn av finansieringssystem för kostverksamheten och inrätta om lämpligt ett
interndebiteringssystem även för denna verksamhet i syfte att synliggöra kostnader inför politiska
beslut
 Inför internfakturasystem med attestrutin för ökad kostnadskontroll och ansvar i
interndebiteringssystemen
 Se över möjligheten att utse särskild ekonomresurs med ansvar för investeringar.
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7 Handlingar och arkiv
För att de verksamheter som förs över ska kunna fungera, måste de allmänna handlingar och
arkivhandlingar som hör till öppna ärenden och pågående eller återkommande åtgärder också föras
över till kommunstyrelsen.
Enligt arkivlagen (1990:782) behövs inget särskilt beslut för att överföra handlingar från en
myndighet som upphör till en myndighet som fortsätter den upphörda myndighetens verksamhet, jfr
14 § arkivlagen.
Arkivreglementet för Falköpings kommun 11 § anger att samråd med arkivmyndigheten ska ske i
viktigare frågor rörande arkivbildning och arkivvård. En projektgrupp med nämndsekreterare,
arkivarie (arkivmyndigheten), personuppgiftsansvarig och verksamhetsutvecklare med ansvar för
diariet har bildats för att arbeta vidare med frågan om överföring av handlingar och arkiv. Nedan
rekommendationer och förslag till åtgärder är framtagna i nära samråd med denna grupp.

Rekommendationer och förslag till åtgärder
 En särskild dokumentation bör tas fram som redogör för hanteringen av allmänna handlingar
och arkivhandlingar i samband med att tekniska nämnden upphör. Dokumentationen ska
redogöra såväl för handlingar som förs över till kommunstyrelsen som handlingar som
överlämnas till kommunarkivet. Dokumentationen tas fram i form av en promemoria som
redovisas för kännedom inför avlämnande och mottagande myndighet. Till sitt innehåll ska
den motsvara information som också förs in i tekniska nämndens arkivbeskrivning.
 Genomför en inventering av vilka handlingar, på papper eller i form av elektroniska
handlingar eller uppgifter, som finns inom tekniska nämnden. Inventeringen behöver inte
vara på detaljnivå men innehålla vilka ”byggklossar”, t ex verksamhetssystem innehållande
information, som förekommer inom förvaltningen.
 Öppna ärenden i Ciceron och andra verksamhetssystem behöver gås igenom och de som ska
stängas stängs före årsskiftet, för att inte i onödan föra över öppna ärenden, utan kunna
arkivera dem i tekniska nämndens arkiv. På motsvarande vis bör gemensamma elektroniska
ytor gås igenom – såsom G: och andra platser där elektroniska handlingar lagras. Finns
sådant som inte behövs och som ska bevaras, ska det överlämnas till kommunarkivet.
 Gå igenom pappershandlingar som förekommer på kontor, förråd och arkivlokaler. Även här
görs bedömningen om det behövs i den fortsatta verksamheten, så att handlingar inte i
onödan förs över till kommunstyrelsen utan kan arkiveras i tekniska nämndens arkiv.
 Hur öppna ärenden i verksamhetssystem ska föras över behöver fortsatt utredas.
 Fortsatt utredning av hur diarieföring ska ske av ärenden i de överförda
verksamhetsområdena i kommunstyrelsens diarium. Det vore sannolikt önskvärt att de två
nya utskottens ärenden kan synliggöras separat, även om de hör till kommunstyrelsens
diarium.
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8 Påverkan på tjänstepersonsorganisationen
Konsekvenser
Vid en förändring i den politiska organisationen som föreslås så blir den primära konsekvensen för
tjänstepersonsorganisationen att arbetsprocesser, roller och ansvar kommer att behöva förändras i
förvaltningsorganisationen.
Den nya politiska organisationen innebär att beslutskedjan KSAU – KS – KF tar hela ansvaret för de
strategiska samhällsbyggnadsfrågorna, vilka definieras som investeringar samt strategiskt långsiktiga
ekonomiska åtaganden för kommunen. Detta kommer i sin tur innebära att hanteringen av dessa
frågor i hela arbetsprocessen kommer att behöva stärkas och samordnas även på tjänstepersonsnivå.

Arbetsprocesser
Då den politiska organisationen kommer att kunna fatta beslut snabbare och effektivare
rekommenderar vi att se över de arbetsprocesser som finns idag avseende investeringsärenden och
investeringsprojekt inom såväl fastighet, VA, Gata och MEX. Syftet med översynen är att få en
sammanhållen, effektiv och proaktiv hantering av dessa ärenden där tjänstepersonsorganisationen
behöver ha ett helhetsgrepp mellan de olika områdena för att kunna svara upp mot politikens behov
av en samordnad hantering.
 Vi rekommenderar därför en översyn och vidareutveckling av arbetsprocesserna avseende
samtliga investeringar så att dessa sker likartat och synkroniserat mellan de olika
verksamheterna.
 Vidare rekommenderar vi att utreda möjligheten att förlägga ett tydligt utpekat
processansvar för dessa arbetsprocesser inom stadsbyggnadskontoret så att arbetet hålls
ihop över specialistgränserna för Fastighet, Gata, VA, MEX.
 Vi rekommenderar att se över möjligheten att utse en särskild ekonomresurs med ansvar för
investeringsprocessen och investeringsbudgeten

Roller
Inom de avdelningar som idag sorterar under samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar mot
tekniska nämnden, har man idag i hög grad rollen av utförare. När den politiska organisationen
förändras kommer denna utförarroll endast att finnas i delar av verksamheten, den dagliga driften
och servicen gentemot andra verksamheter. I den andra delen av verksamheten som rör
investeringar och projektutförande behöver rollen förändras till att vara ”ägare” av frågorna i rollen
som specialist och proaktivt lyfta, bereda och föredra inom kommunstyrelsens ansvar som strategiskt
utvecklande av kommunen.
 För att lyckas med detta rekommenderar vi att kommunen aktivt arbeta med ledarskap och
medarbetarskap i organisationen för att förändra förhållningssätt och roll. Gapet mellan
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förväntan på uppdraget och hur det är givet och hur det tas emot, måste vara så litet som
möjligt både när det gäller arbete gentemot politiken i det strategiska och gentemot
verksamheterna i utförande och service. Detta är inte minst komplicerat då det är samma
medarbetare/individ som ska agera i både rollen som specialist och strategisk utvecklare och
i rollen som utförande.

Ansvar
I avdelningarna under samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ansvaret att förändras i och med
politikens förändrade arbetssätt och organisation.
Ansvaret att vara strategisk och proaktiv inom avdelningarnas arbete tydliggörs. Politikens behov av
en specialistorganisation som driver utveckling och strategier som stöd för politikens beslut blir
tydligt.
För att lyckas med denna omställning kan det behövas en ”motor” då det ställer höga krav på
förändring i det dagliga arbetet. Motorn kan vara extern i form av en samlad processledning (se ovan
rekommendation om Arbetsprocesser) och/eller ett organisatoriskt stöd för att skapa en
kulturförändring där man söker skapa en gemensam kultur i det strategiska arbetet för
Kommunstyrelsen.
 Vi rekommenderar en översyn av hur denna ”motor” att förändra ansvar och roll ska skapas.
Huvudfrågan i en sådan översyn bör vara om sammanslagning av de båda förvaltningarna
under Kommunstyrelsen skulle gagna en sådan utveckling och i så fall hur den nya
förvaltningen ska organiseras på bästa sätt.

Risker
Genom den nya politiska organisationen skapas förutsättningar för snabba beslutsprocesser och
effektivare hantering. Samtidigt ökar kraven och förväntan på den strategiska höjden på flera av de
frågor som hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen idag.
Till största delen kommer en ny politisk organisation i utskott under kommunstyrelsen att bidra med
positiva effekter för förvaltningsorganisationen genom just snabbare, enklare och tydligare beslutsoch arbetsprocesser.
De risker som identifierats rör primärt omställningsfasen från drift- och utförarorganisation till
strategisk proaktiv specialistorganisation. Vi bedömer att risken är att denna omställning kan komma
att ta tid och att politiken därmed inte får ut effekt av den nya organisationen på önskat sätt.
Förvaltningsorganisationen behöver därför snabbt ställa om i arbetssätt, roller och ansvar vilket
kommer ställa stora krav på ledarskapet både i processledning och i verksamhetsledning.
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Övriga rekommendationer och iakttagelser
Genom att den politiska organisationen förändras och allt verksamhetsansvar för
samhällsbyggnadsverksamheten orienteras inom kommunstyrelsen kommer, allt annat lika, två
förvaltningar att arbeta mot kommunstyrelsen.
Detta förhållande motiverar i sig inte förändringar då det är fullt möjligt att organisera sig med flera
förvaltningar under samma styrelse/nämnd, likasom det är möjligt att organisera sig med en
förvaltning som arbetar mot flera nämnder.
I och med att kommunstyrelsen tar över ett samlat ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna från
Tekniska nämnden ser vi möjligheter som uppstår i förvaltningsorganisationen och rekommenderar
därför att kommunen tar tillvara på tillfället att fortsätta se över möjliga åtgärder för att snabbt få en
utveckling av verksamheten med den politiska förändringen som draghjälp.
Då Falköpings kommun idag har en decentraliserad organisation för administration såsom
nämndsekreterare, ekonomi, kommunikation mm så kommer, om ingen åtgärd vidtas,
kommunstyrelsen att ha två parallella administrativa organisationer inom de två förvaltningarna. Här
ser vi stora möjligheter till såväl effektivisering, i form av effektiva arbetssätt, och att öka möjligheten
att hålla ihop ärende- och beredningsprocessen för kommunstyrelsen. Genom att göra en
sammanslagning av de administrativa funktionerna är det vår bedömning att
förvaltningsorganisationen på ett bättre sätt kan svara mot politikens behov i kommunstyrelsen
samtidigt som man tar tillvara kompetensen på ett bättre sätt och minskar sårbarheten för dessa
funktioner.
Vidare höjs statusen, transparensen och acceptansen på t ex interndebiteringssystemen om de
hanteras av central ekonomifunktion snarare än av enskild förvaltning som idag är fallet.
Inom kommunstyrelsens förvaltning finns idag vissa internservicefunktioner organiserade som t ex IT,
kommunikation mm samtidigt som viss internservicefunktion finns inom
samhällsbyggnadsförvaltningen såsom växel, reception och stadshusservice. Vi har noterat i vårt
arbete att det finns möjligheter för en utvecklad gemensam organisation för dessa funktioner och vi
rekommenderar därför att genomföra en översyn av kommunens internservicefunktioner och hur de
ska vara organiserade.
Vi uppmärksammar dock på vikten av att hålla ihop specialistgrupper/avdelningar för att inte tappa
verksamhetskunskap och verksamhetsinterna inarbetade arbetssätt och rutiner. Hur
specialistgrupperna/avdelningarna är organiserade sinsemellan skulle dock kunna utvecklas
ytterligare, t ex genom gemensam ledning och styrning i linje och/eller process för att uppnå ännu
närmare samarbete inom t ex investeringsprocessen och MEX processen.
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Organisation – andra kommuner med
utskottsorganisation för teknisk verksamhet
Avesta kommun
Antal invånare

23 000

Län

Dalarnas län

Politisk organisation

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen

Nämnder/styrelser

└ Kommunstyrelsens tekniska utskott

Kommunstyrelse

└ Kommunkansli

Bildningsstyrelse

Organisatorisk del

Ledamöter + Ers.

└ Teknisk service (resultatenhet)

Omsorgsstyrelse

Kommunstyrelsen

15 +15

Krisledningsnämnd

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

5+4

Valnämnd

-

Personalutskott

5+4

Gamla Byn AB

Bygg- och miljönämnd (gemensam nämnd)

-

Tekniskt utskott

5+4

└ Fastigheter

-

Plan och näringslivsutskott

5+4

└ Gata, park, lokalvård

Bolag

Avesta Vatten och Avfall AB

Gamla Byn AB – Fastigheter

└ VA

Avesta Vatten och Avfall AB
Avesta Industristad AB

Bildningsstyrelsen
└ Bildningsförvaltningen
└ Kost (resultatenhet)

Organisation – andra kommuner med
utskottsorganisation för teknisk verksamhet
Klippans kommun
Antal invånare

18 000

Län

Skåne län

Politisk organisation

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Nämnder/styrelser

Organisatorisk del

Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

13 +13

Barn- och utbildningsnämnd

-

5+5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnd
Plan- och byggnämnd
Räddningsnämnd
Socialnämnd

2019 avvecklades Tekniska utskottet under KS och frågorna
sköts in under KSAU som istället sammanträder 2 ggr/mån

Teknisk verksamhet

Kommunstyrelsen
└ Kommunstyrelsens arbetsutskott
└ Teknisk förvaltning
└ Hållbar utveckling, trafik, gata, VA,
fastighet, serviceavdelning inkl
måltid, lokalvård och allmän
service
└ Kommunledningsförvaltning
└ Plan och bygg, näringsliv,
miljöstrateg

Organisation – andra kommuner med
utskottsorganisation för teknisk verksamhet
Salems kommun
Antal invånare

17 000

Län

Stockholms län

Politisk organisation

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Nämnder/styrelser
Kommunstyrelse

Organisatorisk del

Ledamöter + Ers.

Barn- och utbildningsnämnd

Kommunstyrelsen

11 +11

Kultur- och fritidsnämnd

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3+3

Bygg- och miljönämnd

-

Tekniska utskottet

5+3

Socialnämnd
Valnämnd
Krisledningsnämnd

Teknisk verksamhet

Kommunstyrelsen
└ Tekniska utskottet
└ Teknisk förvaltning
└ Gata, park, VA, fastighet, drift och
underhåll, städ, mark- och
exploatering
└ Bygg- och miljö
└ Kommunstyrelsens arbetsutskott
└ Kommunledningsstaben
└ Fysisk planering

Organisation – andra kommuner med
utskottsorganisation för teknisk verksamhet
Värnamo kommun
Antal invånare

35 000

Län

Jönköpings län

Politisk organisation

Politisk organisation - Kommunstyrelsen

Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen

Nämnder/styrelser

└ Mark och exploatering, fysisk planering

Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Medborgarnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Servicenämnd
Upphandlingsnämnd

└ Tekniska utskottet
Organisatorisk del

Ledamöter + Ers.

Kommunstyrelsen

15 +15

-

Personalutskottet

3+0

-

Tekniska utskottet

5+5

└ Teknisk förvaltning
└ Gata, park, VA, fastighet, drift och
underhåll, fritidsanläggningar
Samhällsbyggnadsnämnden
└ Samhällsbyggnadsförvaltningen
└ Plan, bygg, miljö, mät, trafik mm

Valnämnd
Överförmyndare

Servicenämnden
└ Serviceförvaltningen
└ IT, måltid, kontaktcenter, internpost
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SWOT-analys
Falköpings kommun
18 mars 2022

SWOT – analys nämndarbetet i Tekniska nämnden
I syfte att identifiera vilka delar som är särskilt viktiga att ta i beaktande vid förändring från traditionell nämnd till politiskt arbete i utskottsform under kommunstyrelsen, har en SWOT-analys
genomförts. SWOT analysen identifierar nuvarande nämnds styrkor respektive svagheter. Vid formulerandet av förslag till ny politisk organisation söker vi arbeta med att bevara styrkorna i
dagens arbete och eliminera eller vara medvetna om de svagheter som finns idag. De styrkor och svagheter som inte kommer kunna tas tillvara respektive elimineras återstår som risker i den
nya organisationen vilket behöver tas i beaktande och löpande följas upp.

Styrkor
-

En smidig verksamhet där mycket är delegerat till tjänstepersoner
En utförandenämnd som kräver och kan ta snabba beslut
Ganska stor grupp som ger en bred politisk och ideologisk representation (inkl
flera ersättare)
Bra samspel mellan politiker och tjänstepersoner – uppdrag och utförande
Bra kontinuitet med sammanträden varje månad
Bra med kompetens inom många områden – både tjänstepersoner och politiker
Fungerar mycket väl idag med den organisation som är mellan tjänstepersoner
och politiker, bra möten mm
Politiker i nämnden som är väl insatta i frågorna
Representation i nämnden som speglar samhället
Som icke heltidspolitiker är man tillgänglig för samhället och del av samhället som
en länk mellan politiken och samhället
Möjlighet att jobba i politiska grupper inför nämnden
Nämnden jobbar för kommunen och för att göra bra saker för kommunen som
helhet
Alla får tala med alla
Tjänstepersonerna har ett stort samarbete sinsemellan och kan varandras
områden – bra rutiner
Bred ideologisk representation i en nämnd
Stor kompetens bland både tjänstepersoner och politiker

Svagheter
-

Inte alla gånger nämnden äger hela frågan. Får ofta uppdrag från andra
nämnder/förvaltningar vilket kräver dialog.
Samverkan och kommunikation mellan nämnder kan vara svårt men har blivit bättre
Politiker som inte tagit sin uppgift på allvar – har blivit bättre
Ibland känsla att beslutet redan är klart innan vi kommer till mötet – hur mycket kan vi
påverka?
Träffar inte de andra nämnderna i den omfattning som skulle behövas för att få samma
bakgrund och helhetssyn för att kunna fatta bra politiska beslut
Helheten i kommunen kan saknas ibland. Nämndens arbete som del i helheten. Även
bland tjänstepersonerna krävs förankring för helhetsbild.
Fritidspolitiker kan ibland sakna tid och kunskap för att hantera frågorna där man får svårt
att kunna ta ställning i alla frågor
Tillgängligheten till förvaltningen och global översyn av frågorna sitter hos ordförande
vilket ställer höga krav på ordföranderollen. Kräver tid och engagemang från alla.
Ansvarsfördelning och tydlighet mellan nämnd och kommunstyrelse. Finns ibland beslut
som ligger mittemellan vilket skapar osäkerhet
Stress för personalen när justeringar görs på annan nivå i t ex budgetbeslut.
Ibland onödigt lång beslutsprocess när ärenden ska vidare från nämnd till KS/KF
Effektivitet i politiken. Hur blir man mer kostnadseffektiv?
Hörs alla? Ju fler man är desto lättare att aldrig komma till tals.
Korta beredningstider för att hinna med gruppmöten mellan partier och i partigrupper

SWOT – analys nämndarbetet i Tekniska nämnden
Under arbetet med utredningen har även noterats identifierade möjligheter och hot med en ny organisation där verksamheten flyttas in under Kommunstyrelsen och hanteras i två utskott.
Dessa möjligheter och hot har tagits med i underlaget för analys och rekommendationer.

Möjligheter
-

Minska antalet personer
Bättre kompetens, rätt utbildning till respektive ansvarsområde
Effektivare, kortare och snabbare beslutsvägar
Kortare beslutsprocesser ger kortare arbetsprocesser på tjänstepersonsnivå vilket
minskar arbetsbelastningen och ger effektivare verksamhet
Ökad proaktivitet i strategiska frågor
Sammanhållen och tydligare styrning av samhällsbyggnadsfrågorna
Beslut tas med större förståelse och kunskap om helheten vilket ökar
långsiktigheten i besluten

Hot
-

Demokratiförsvagning
Färre beslutsforum
Fler ärenden per person, ökad belastning för frtidispolitiker
Blir det effektivare och försvarbart ekonomiskt?
Maktförskjutning till KS och KSAU
Stort område för KS ledömterna att vara insatta i vilket innebär risk för
tjänstemannastyrning
Otydlig politisk styrning
Risk för fler heltidspolitiker och färre fritidspolitiker vilket ger en maktkoncentration
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Dnr 2021/00255

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om
att förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en
tillitsbaserad styrning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Reservation
Ingvor Bergman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Bakgrund
Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.
Socialnämnden föreslår i § 91/2022 att motionen avslås. I socialnämndens
remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom hemtjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att det
samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån behov.
Det framgår även att man för att kunna efterfölja lagen om valfrihetssystem
behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla utförare, varav
kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och konkurrensregler
gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom samtliga verksamheter
inom Falköpings kommun, deltar i kommunens arbete med att utveckla den
tillitsbaserade styrningen och ledningen i kommunen.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att
vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings
kommun, ett arbete som intensifierades år 2021 utifrån kommunfullmäktiges
mål 4 i flerårsplanen. I det arbetet vill förvaltningen särskilt betona vikten av
att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor.
Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla
verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet
att bli lyckosamt är bättre jämfört med om enskilda verksamheter lyfts ur
planen och gör egna utvecklingsarbeten. Med anledning av ovanstående
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras.
Finansiering
Ingen finansiering är aktuell.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04
Socialnämnden § 91/2022

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning
Förvaltningens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Yrkanden
Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Ingvor
Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-04
KS 2021/00255

1 (2)

Kommunstyrelsen

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att
förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en
tillitsbaserad styrning
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Bakgrund
Ingvor Bergman har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.
Socialnämnden föreslår i §91/2022 att motionen avslås. I socialnämndens
remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom
hemtjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att
det samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån
behov. Det framgår även att man för att kunna efterfölja Lagen om
valfrihetssystem behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla
utförare, varav kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och
konkurrensregler gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom
samtliga verksamheter inom Falköpings kommun, deltar i kommunens
arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i
kommunen.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att
vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings
kommun, ett arbete som intensifierades 2021 utifrån kommunfullmäktiges
mål 4 i flerårsplanen. I det arbetet vill förvaltningen särskilt betona vikten av
att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor.
Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla
verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet
att bli lyckosamt är bättre jämfört med om enskilda verksamheter lyfts ur
planen och gör egna utvecklingsarbeten. Med anledning av ovanstående
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras.
Kommunledningsförv. Utveckling och processledning
Edvin Ekholm Chef utveckling, processledning och 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

2(2)

Finansiering
Ingen finansiering är aktuell.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04
Socialnämnden § 91/2022
Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning
Beslutet ska skickas till
Ingvor Bergman (S)

Edvin Ekholm
Chef utveckling, processledning och kommunikation
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Dnr 2021/00107

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad
styrning
Socialnämndens beslut
1 Motionen från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning avslås.
Reservation
Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Lisbeth Ek (S) och Maria
Henriksson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.
Förvaltningens bedömning
I hemtjänstens uppdrag ingår att enskilda med behov av samhällets stöd har
både förväntningar och rätt att kunna få en planering där tider för besök och
vad som ska göras är tydligt och förutsägbart. För att detta ska fungera krävs
en planering som både klarar förändringar från dag till dag och inte sällan
även under dagen. Verksamheten måste därför ständigt vara beredd att ställa
om sin planering vilket naturligtvis innebär en oförutsägbarhet för
verksamheten. All verksamhet som bygger på att människor kan vara helt
beroende av att få t ex sina hälso- och sjukvårdsinsatser under givna tider
måste dock ha en planering som bygger på att hjälpen ska ges en viss tid och
beräknas ta en viss tid för att kunna säkra en god och patientsäker
omvårdnad. Motionären vill gå ifrån det som i motionen beskrivs som
minutstyrning och det är riktigt att det finns en ram för vad insatser beräknas
ta för tid. T ex så beräknas städning ta 90 minuter varannan vecka för
städning av 2 rum och kök för en ensamstående och att få hjälp med dusch
beräknas ta 45 minuter. Andra insatser kan beräknas ta endast några minuter.
Summan av all tid bildar ramen för uppdragets tidsmässiga omfattning och
är grunden för att kunna planera för när brukare/patienter får besök av
hemtjänsten under dagen. Eftersom människors hälsotillstånd och dagsform
varierar finns inga fastställda regler för att en given insats måste ta en given
tid utan det är och ska betraktas som schablontider som är möjligt att justera
inom beroende på faktiska omständigheter och i dialog med
brukaren/patienten.
I Falköping har man genom politiska beslut slagit fast att Lagen om
valfrihetssystem ska tillämpas. När man fattar sådana beslut ingår att
kommunen måste vara tydlig med vilka förutsättningar som råder för
utförarna och dessa förutsättningar ska vara likalydande och transparenta.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (4)
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Utförarna måste således kunna utläsa vad som ska göras och vilken
ersättning som utges. Som kommun är vi fria att sätta den ersättning som
utförarna får men kommunens egenregi måste jobba under liknande villkor
för att följa gällande konkurrensregler. Socialnämnden har valt ett system
som bygger på att en typ av behov ska ge en viss mängd tid som ersätts med
en fastlagd ersättning. Ett alternativ, som socialnämnden inte valt, skulle
kunna innebära att en ersättning fastställs men ingen tid. Ett sådant alternativ
skulle ge utförarna möjligheten att själva vid varje besök avgöra med hur
stor omfattning hjälpen ska ges och därefter rekvirera summan för utförd
insats från kommunen. Skälet till nämndens ställningstagande torde vara en
önskan om likvärdiga bedömningar och kostnadskontroll.
Som arbetsgivare är det helt nödvändigt att ha en väl fungerande dialog med
såväl arbetstagare som arbetstagarorganisationernas där frågor om
arbetsmiljö och förutsättningar är en självklar och återkommande diskussion.
Denna dialog fungerar väl i Falköping. Förutom arbetsplatsträffar och
samverkan med fackliga organisationer genomförs både
medarbetarundersökningar och brukarundersökningar kontinuerligt.
Brukarundersökningarna har under många år visat på mycket bra resultat
inom hemtjänsten såväl för den kommunalt som privat utförda hemtjänsten.
Även medarbetarundersökningarna visar på bra resultat för hemtjänsten.
Arbetet inom hemtjänsten har blivit och kommer bli än mer avancerat
allteftersom den nationella nära vård-satsningen utvecklas. Det kommer
kräva mer av våra medarbetare och därmed också mer av vår organisation att
kunna stötta medarbetare som möter brukare och patienter med allt större
behov. Som organisation måste vi skapa förutsättningar för våra medarbetare
att kunna hantera olika situationer och detta görs på flera sätt. Det sker
genom utbildning, fortbildning, planeringsförutsättningar, förutsättningar att
ge hjälp på plats, logistiska förutsättningar och möjlighet till stöd när
oplanerade situationer uppstår. För medarbetare måste också finnas
möjlighet att planera, administrera och samordna sådant som måste göras för
att arbetet ska fungera. Medarbetare inom hemtjänsten har därför en timme
per dag till sitt förfogande som de själva styr över, då de inte har besök hos
brukare eller patienter inbokade. Detta arbetssätt har fungerat väl men under
pandemin har det av självklara anledningar inte fungerat som vanligt. Ett
stort arbete inom förvaltningen framledes handlar därför om att återskapa
förutsättningar för medarbetare att utföra sitt uppdrag. Detta gäller
medarbetare i alla led och inte en eller några yrkesgrupper inom
förvaltningen och för förvaltningen är det oerhört viktigt att detta får ske i
den takt som organisationen klarar av efter ett och ett halvt år med en extrem
arbetssituation.
Motionären tar upp att det måste finnas utrymme för professionens
bedömningar och socialförvaltningen är inte av någon annan åsikt. Det är
ofta många professioner, inte sällan från olika vårdgivare, involverade runt
en och samma person. Det kan vara läkare, sjuksköterskor, legitimerad
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (4)
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rehabpersonal, biståndsbedömare och undersköterskor som var och en har ett
ansvar för att sin del fungerar ihop med de andra delarna för att få helheten
att bli bra. Runt dessa professioner finns flera lagar och en mängd
bestämmelser som reglerar både ansvar och utformning av stöd och hjälp.
Inte sällan agerar dessa professioner under ett personligt ansvar för det stöd
och den hjälp som ges. Det gäller t ex de legitimerade yrkena.
Förvaltningens arbete under många år har handlat om att organisera
teamsamverkan, såväl den internkommunala som den med andra vårdgivare,
där de olika professionerna möts och där deras olika erfarenheter och
kunskaper ska tas tillvara i arbetet för att kunna ge så bra vård och
omvårdnad som möjligt.
Motionären kopplar ihop tillitsbaserad styrning och ledning med
självstyrande arbetsgrupper. Självstyrande arbetsgrupper kan säkert ha
många olika innebörder vilket gör det svårt att kommentera. Dock kan
konstateras att en form av självstyrande arbetsgrupper har tillämpats i många
kommuner inom svensk äldreomsorg tidigare och att dess negativa effekter
gjorde att denna modell frångicks. Om det är en omarbetad form som
motionären avser går dock inte att utläsa och kommenteras därför inte
ytterligare.
Motionären skriver att kommunens övergripande mål att tillämpa ett
tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap måste utökas och gälla all personal i
vår organisation. Kommunen som helhet och socialförvaltningen delar den
uppfattningen. Kommunen har arrangerat dagar för chefer för att skapa en
grund för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Under hösten
kommer detta arbete fortsätta för att tillsammans arbeta med utvecklingen av
den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Det är socialförvaltningens
uppfattning att det helhetsgrepp som kopplats kring den tillitsbaserade
styrningen och ledningen i kommunen ges möjlighet att fortsätta utvecklas.
Att lyfta ur en kommunal verksamhet och låta denna bli föremål för särskilda
utredningar och anpassningar vid sidan av hela den övriga kommunala
satsningen riskerar motverka den utveckling som påbörjats i kommunen som
helhet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, § 270/2021
Tjänsteutlåtande, 2021-09-09
Delegationsbeslut om remittering av motion
Kommunfullmäktige, § 54/2021
Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning
Yrkanden
Roger Lundberg (S) yrkar bifall till motionen.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-09-22

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

4 (4)

Motion från socialdemokraterna ”Från Minutstyrning till
tillitsbaserad styrning och ökad personalkontinuitet inom
Hemtjänsten”
Socialförvaltningen tillämpar idag en styrning inom hemtjänsten som innebär
att biståndsenhetens beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt
beräknad tidsresurs för en tjänst, eller för de behov som brukaren har. Denna
typ av styrning i arbetet upplevs som pressande och stressframkallande både
av personal och brukare. Arbetssättet främjar inte möjligheten att lyssna in
behov eller tillämpa den flexibilitet som krävs i ett vårdande yrke. Den personal
som arbetar inom omsorgsyrken, det gäller både inom hemtjänst och inom
vården i stort, måste ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett sätt att man känner
att man har tid och rätt förutsättningar att göra arbetet ur ett
helhetsperspektiv, samt göra de bedömningar som professionen kräver.
Kommunens övergripande mål att tillämpa ett tillitsbaserat medarbetar- och
ledarskap måste utökas och gälla all personal i vår organisation.
Yrkande:
Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att genomföra en
förändring i styrmodellen inom hemtjänsten, i syfte att utveckla en
tillitsbaserad styrning. Detta innebär att man frångår minutstyrning och övergår
till t ex självstyrande grupper.
Detta nya arbetssätt skall utarbetas av förvaltningen tillsammans med de
fackliga organisationerna.
Falköping 2021 05 20
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ingvor Bergman
Oppositionsråd
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Dnr 2022/00125

Etablering av nod för Science Park Skövdes
verksamhet i Falköpings kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utveckla ett samverkansprojekt med Science Park Skövde för en lokal
etablering av en nod från och med den 1 april 2022 till och med den
31 mars 2024.
2 Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år, 2022–2024.
För år 2022 tas 337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel,
oförutsett, och för åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budgetberedningen för kommande flerårsplan.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 fått en förfrågan från
ledningen på Science Park Skövde om ett utvecklat och fördjupat samarbete
kring en lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i
Falköping. En nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på
lokal nivå som arbetar fram skalbara idéer från såväl nystartade som
etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens innovationssystem och aktörer. Projektet kommer att ha en inriktning mot områden
Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri.
Företagen kommer att fortsätta eller ha sin verksamhet kvar i Falköpings
kommun. För att få bästa utväxling och uppstart av projektet ser näringslivsavdelningen att projektet bör samlokaliseras och samordnas med vårt lokala
Nyföretagarcentrum. Styrelsen för Nyföretagarcentrum är vidtalade och ser
positivt på uppdraget och utvecklingen.
Näringslivsavdelningen kommer att upphandla konsulttjänsten av Nyföretagarcentrum Falköping för att utföra uppdraget under tiden den 1 april 2022
till den 31 mars 2024 till en kostnad om 450 000 kronor per år.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen genom näringslivsavdelningen ser ett mycket
stort värde i att etablera ett samverkansprojekt med Science Park Skövde och
möjliggöra för nystartade och nya skalbara affärsidéer inom affärsområden
Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. En fördjupad lokal
samverkan med Science Park Skövde kommer ge det lokala näringslivet en
kortare väg till innovationsaktörerna, högskolan och innovationsstödsystemets aktörer. Det kommer ge nya affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften för det lokala näringslivet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Finansiering
Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år. För år 2022 tas
337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel, oförutsett, och för
åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budgetberedningen för
kommande flerårsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

Etablering av nod för Science Park Skövdes
verksamhet i Falköpings kommun
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utveckla ett samverkansprojekt med Science Park Skövde för en lokal
etablering av en nod från och med den 1 april 2022 till och med den 31
mars 2024.
2 Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år, 2022-2024.
För år 2022 tas 337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel,
oförutsett och för åren 2023-2024 läggs finansieringsfrågan till
budgetberedningen för kommande flerårsplan.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 fått en förfrågan från
ledningen på Science Park Skövde om ett utvecklat och fördjupat samarbete
kring en lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i
Falköping. En nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på
lokal nivå som arbetar fram skalbara idéer från såväl nystartade som
etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens innovationssystem och aktörer. Projektet kommer att ha en inriktning mot områden
Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri.
Företagen kommer att fortsätta eller ha sin verksamhet kvar i Falköpings
kommun. För att få bästa utväxling och uppstart av projektet ser
näringslivsavdelningen att projektet bör samlokaliseras och samordnas med
vårt lokala Nyföretagarcentrum. Styrelsen för Nyföretagarcentrum är
vidtalade och ser positivt på uppdraget och utvecklingen.
Näringslivsavdelningen kommer att upphandla konsulttjänsten av
Nyföretagarcentrum Falköping för att utföra uppdraget under tiden 1 april
2022 till 31 mars 2024 till en kostnad om 450 000 kr per år.

Kommunledningsförvaltningen Näringslivsavdelningen
Magnus Sundén Näringslivschef magnus.sunden@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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Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen genom näringslivsavdelningen ser ett mycket
stort värde i att etablera ett samverkansprojekt med Science Park Skövde och
möjliggöra för nystartade och nya skalbara affärsidéer inom affärsområden
Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. En fördjupad lokal
samverkan med Science Park Skövde kommer ge det lokala näringslivet en
kortare väg till innovationsaktörerna, högskolan och innovationsstödsystemets aktörer. Det kommer ge nya affärsmöjligheter och stärka
konkurrenskraften för det lokala näringslivet.
Finansiering
Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år. För år 2022 tas
337 500 ur kommunens centralt avsatta medel, oförutsett och för åren 20232024 läggs finansieringsfrågan till budgetberedningen för kommande
flerårsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03
Beslutet ska skickas till
Mats Jägstam, VD Science Park Skövde
Magnus Sundén, näringslivschef
Ekonomiavdelningen

Magnus Sundén
Näringslivschef
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Dnr 2022/00118

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och
ekonomistyrning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar av riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 15 april
2022 och ersätter nuvarande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 37.
Sammanfattning
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy och riktlinje
för verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv
och ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och
struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom
budget och uppföljning. Vidare är syftet med policyn och riktlinjen att skapa
ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll
gällande kommunens verksamheter och ekonomi.
Förslagen har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och
omarbetats utifrån inkomna remissvar. Kommunfullmäktige beslutade den
28 februari 2022, § 4, om policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
Utifrån denna policy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.
Riktlinjen ger en tydligare bild av verksamhets- och ekonomistyrning i
Falköpings kommun och ligger nu i linje med rådande lag och rekommendationer inom området. Riktlinjen beskriver även den budget- och uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste åren.
Förändringen ligger främst i tydliggörande av roller och ansvar i de olika
processerna.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01
Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Nu gällande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-01
KS 2022/00118
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Kommunstyrelsen

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och
ekonomistyrning
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar av riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 15 april
2022 och ersätter nuvarande riktlinje för verksamhets- och
ekonomistyrning, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, §
37.
Sammanfattning
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy och riktlinje
för verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv
och ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och
struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom
budget och uppföljning. Vidare är syftet med policyn och riktlinjen att skapa
ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll
gällande kommunens verksamheter och ekonomi.
Förslagen har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och
omarbetats utifrån inkomna remissvar. Kommunfullmäktige beslutade den
28 februari 2022 § 4, om policy för verksamhets- och ekonomistyrning,
utifrån denna policy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning.
Riktlinjen ger en tydligare bild av verksamhets- och ekonomistyrning i
Falköpings kommun och ligger nu i linje med rådande lag och
rekommendationer inom området. Riktlinjen beskriver även den budget- och
uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste åren.
Förändringen ligger främst i tydliggörande av roller och ansvar i de olika
processerna.
Bakgrund
Nu gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning har sin grund i
den större översynen av kommunens budget och uppföljningsprocess som
Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Christoffer Eriksson Biträdande ekonomichef 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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genomfördes under år 2016. År 2018 beslutade kommunstyrelsen om mindre
ändringar av nuvarande riktlinje.
Under de senaste årens utvecklingsarbeten kopplat till verksamhets- och
ekonomistrytning har det framkommit behov av att se över hela policyn,
samt riktlinje, för verksamhets- och ekonomistyrning.
Kommunledningsförvaltningen fick under hösten 2020 i uppdrag att arbeta
fram ny policy och riktlinje inom området med utgångspunkt i den
budgetprocess som under de senaste åren arbetats fram i Falköpings
kommun samt harmonisera denna med kommunallagen.
Kommunledningsförvaltningen arbetade under våren fram förslag till policy
och riktlinje som den 3 juni skickades ut på remiss till alla nämnder, via
delegationsbeslut inom kommunstyrelsen, sista dag för remissyttrande var
den 24 september 2021.
Kommunledningsförvaltningen sammanställde inkomna remissyttranden
samt kommunledningsförvaltningens bedömning i ett informationsärende i
kommunstyrelsen arbetsutskott den 3 november 2021, § 122.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån inkomna remissyttranden gjort
förtydliganden samt justeringar i policy för verksamhets- och
ekonomistyrning. Kommunfullmäktige behandlade och beslutade i ärendet
den 28 februari 2022 § 4, Utifrån policyn kommer sedan kommunstyrelsen
besluta om förändringar i riktlinjen för verksamhets- och ekonomistyrning.
I riktlinjen för verksamhets- och ekonomistyrning har fokus lagts på att
tydligare beskriva Falköpings kommuns budgetprocess och framtagande av
ny flerårsplan samt uppföljningsprocessen och analys av kommunens
verksamhet och ekonomi.
I riktlinjen för verksamhets- och ekonomistyrning framgår att Falköpings
kommuns budgetberedning som beslutande organ är kommunstyrelsens
arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger per år och tar
fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt tar fram
förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.
Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att
formera förslag som underlag till den formella beslutande
budgetberedningen.
Budgetprocessen utgår från gällande flerårsplan varpå nya
budgetförutsättningar arbetas fram och antas av Falköpings kommuns
budgetberedning under mars månad som skickas ut till nämnderna.
Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnd
att överlämnas till budgetberedningen. Utifrån nämndernas budgetunderlag
och eventuella justeringar av planeringsförutsättningar kopplat till
omvärldsförändringar tar budgetberedningen fram förslag till ny flerårsplan.
Uppföljningsprocessen i Falköpings kommun, vilken tidigare bestod av två
delårsrapporter och en årsredovisning, kompletteras med tre
månadsrapporter, per mars, per maj och per oktober. Månadsrapporten
fungerar som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt där förvaltningarna
rapporterar in den ekonomiska uppföljningen direkt till ekonomiavdelningen
som sammanställer månadsrapporten presenterar detta som ett ärende direkt
till kommunstyrelsen.
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I riktlinjen för verksamhets- och ekonomistyrning har även eventuell
förändring av fastställd budgetram tydligare beskrivits och fått ett eget
avsnitt i riktlinjen.
Förvaltningens bedömning
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att riktlinjen för
verksamhets- och ekonomistyrning följer rådande lagar och
rekommendationer.
Riktlinjen speglar den verksamhets- och ekonomistyrning som återfinns i
nuvarande budget- och uppföljningsprocess för kommunen.
Alla nämnder har haft möjlighet att yttra sig genom remissförfarandet, även
om alla förslag inte lagts till i den färdiga riktlinjen för verksamhets- och
ekonomistyrning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
anta ändring av riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning samt att
ändringen gäller från och med den 15 april 2022 och ersätter nuvarande
riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av
kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 37.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01
Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Nu gällande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
Beslutet ska skickas till
Alla nämnder
Pia Alhäll, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

Riktlinje för verksamhets- och
ekonomistyrning
RIKTLINJE
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Inledning
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av
den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter
styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att
kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och
äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och
räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. Centralt i
kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den
ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att
kommunen är till för medborgaren. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa
att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala
mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika
ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för
ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser
avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara
kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att
anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar
om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av
policyn och utgöra stöd och vägledning för förvaltning och nämnderna i
tillämpningen.

Styrmodellen
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer
vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver
kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen
beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.
Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och
kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en
fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela
organisationen.
Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot
kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt
och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges
övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara
uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål.
Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en
övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta
för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande
plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas
uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är
viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan.
Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse
uppnås.
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver
arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna.

Från planering till åtgärd i fem steg:
Planera
Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver
effekten av det som ska uppnås, men också de insatser
som ska göras och hur de ska följas upp.
Genomföra
Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas
dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här
mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.
Följa upp
Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information
om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv.
Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder.
Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.
Analysera
Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta
mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller
utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt
problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.
Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av
insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida
information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.
Åtgärda
Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för
fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt
måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller
förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara
är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken
”Planera”.
Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till
tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och
utifrån olika perspektiv.
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Falköpings kommuns budgetprocess
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att
fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år.
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag.
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom
beslut justera dessa ramar under pågående år.

Falköpings kommuns budgetberedning
Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är
kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger
per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt
tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.
Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att
formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.

Nuläges-, omvärlds-, och målanalys
Nuläges-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i
budgetprocessen. Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande
målen som nämnderna kan bryta ned till nämndspecifika delmål.
Kommundirektören, med stöd av analysgruppen, ansvarar för den
kommunövergripande nuläges-, omvärlds- och målanalysen genomförs.
Förvaltningschefen ansvarar för nuläges-, omvärlds- och målanalys för
respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören.
För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja
där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det
förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av
målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag
och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas eventuella
delmål och indikatorer i årsredovisningsprocessen.
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender
och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och
förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling.
Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.
Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den
kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i
flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade
kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I
omvärldsanalysen ska särskilt befolkningsförändringar beaktas. Arbetet ska
vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas.
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Investeringar
Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar.
Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående policy ska inkomma
tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse
senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens
budgetunderlag, ska en bilaga finnas med som beskriver investeringsbehovet,
konsekvens och finansiering.
Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst tre år och som klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen
för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp.
Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i
investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna
investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt
vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel
mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med
årsbokslutet.

Planeringsförutsättningar
Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande
poster som påverkar nämndernas budgetramar.
I Falköpings kommuns budgetmodell beaktas, beräknas och fördelas dessa
justeringar ut på respektive nämnd, det vill säga det görs exempelvis ingen
central budgetering av löneöversyn eller kapitalkostnader som fördelas och
budgetjusteras under löpande år.
Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras:
Demografi-/befolkningsförändring
Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för
Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till
verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas
budgettilldelning för volymförändringar.
Kostnads-/intäktsuppräkning
För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller
beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån Sveriges
kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) att
göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av
inflation eller ökade priser i samhället.
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Personalkostnadsuppräkning
Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till
löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden.
Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av
budgetmedel differerar väsentligt mot verkligt utfall.
Kapital-/internhyreskostnader
Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som
beslutats i tidigare flerårsplan görs i budgetprocessen för kommande år.
Skatteunderlag
Kommunens skatteunderlag grundar sig i SKRs beräkning av skatter och
bidrag för kommande år. En justering görs utifrån demografi/befolkningsförändring.

Budgetprocess och framtagande av ny
Flerårsplan
Övergripande budgetprocess

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och
omfattar följande delar:
Planeringsförutsättningar, nuläges- och omvärldsanalys
Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad
flerårsplan.
Kommundirektören ansvarar, tillsammans med analysgruppen, att ta
fram/uppdatera en nuläges- och omvärldsanalys för flerårsplansperioden.
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Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens
förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även
trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. Även de
kommunala bolagen ska ingå i analysen.
Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya
budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett
nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till
omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar






Demografi/befolkningsförändring
Skatteunderlag
Kostnad-/intäktsuppräkning
Löneöversyn
Kapital-/internhyreskostnader

Planeringsdag
Falköpings kommuns budgetberednings första möte i budgetprocessen är en
planeringsdag, där planeringsförutsättningarna, nuläges- och omvärldsanalys
för kommande flerårsplanperiod presenteras.
Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens
förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden som kan påverka
kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag diskuterar politiker
och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som framkommit.
Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det
kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.
Antagande av budgetförutsättningar
Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska
möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande
budgetberedningen för Falköpings kommun.
Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nuläges- och
omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt
verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats,
demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och
eventuell resursfördelning beaktas.
Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta
budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.
Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna
budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag
som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning.
Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram
budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning
senast den 31 augusti.
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Nämndernas budgetunderlag
Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden
att överlämnas till budgetberedningen
I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter ingå med fokus
på de två sista åren:
 Nuläges-, omvärlds- och målanalys
 Verksamhetsförändringar
 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering)
 Personalunderlag
 Investeringsunderlag
 Eventuella förändringar av taxor och avgifter
Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara
budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.
Avstämningsdialog
Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till
budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och
eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till
omvärldsförändringar.
Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, uppföljningar samt
ekonomiskt årshjul/årsplanering med datum.
Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan.
Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att
formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan
Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före
oktober månads utgång.
Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan
Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för
kommande år senast november månads utgång.
Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram
verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år
utifrån beslutad Flerårsplan.
Summering och kommande budgetprocess
Budgetberedningen sammanträder, och gör en summering och analys av gånga
årets budgetprocess samt förslag på eventuell förbättring inför kommande
budgetprocess.
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Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget
Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om
verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget för kommande år. I
verksamhetsplanen kan nämnden även besluta om nämndspecifika delmål,
Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige
fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera
medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att
verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen
behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika
investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock
ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för
eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar
och prioriteringar inom tilldelad ram.
Verksamhetsplanen för nämnden ska bland annat innehålla följande delar:
 KF mål, eventuella nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med
dessa.
 Verksamhetsplanering
 Personalplanering
 Ekonomiska förutsättningar
 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering)
Nämndens verksamhetsplan med detaljbudget för kommande år ska vara
beslutad senast vid december månads utgång.

Uppföljning och analys
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som
nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av
resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden
kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra
kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den
kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt.
Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån
gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och
analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller
måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda.
Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31
augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om
ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för
anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i
augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa
revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av
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fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och
ekonomiuppföljning av eventuella delmål och budget. Av uppföljningen ska
framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras
genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under
året.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp
nämndernas ekonomiska ställning och större förändringar i målarbetet. Detta
gör kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med
årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.
Kommunstyrelsen har även rätt att besluta om ytterligare uppföljningar eller
ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från
mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.
Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför
kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt
förbättras.

Uppföljningsprocessen

Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar
följande delar:
Antagande av Flerårsplan
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i
Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan
används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning.
Verksamhetsplan med detaljbudget
Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om eventuella
nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget
för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska
användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning.
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Månadsrapport per mars
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in
ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker
till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar
denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad.
Delårsrapport per april
I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en
verksamhetsrapport per den 30 april, med ekonomiskt utfall per april och
årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer
kommunens delårsrapport per april och ger en samlad bild över kommunens
ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs dialogmöten mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs- och
verksamhetsrapport.
Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast vid juni månads
utgång.
Månadsrapport per maj
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in
ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker
till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar
denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad.
Delårsrapport per augusti
Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa
revisorer. Nämnder och bolag upprättar en verksamhetsrapport per den 31
augusti, med ekonomiskt utfall per augusti, årsprognos samt målarbete. I
verksamhetsrapporten ska det framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts
samt en målanalys.
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs dialogmöten mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och
verksamhetsrapport.
Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast vid
oktober månads utgång.
Månadsrapport per oktober
En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in
ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen
sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och
presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad.
Års-/verksamhetsredovisning
Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en
lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna
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uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där
bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av
uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en
målanalys.
I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till
kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige.
Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige
senast vid april månads utgång.
Årsredovisningskonferens
Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder
ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av
kommunens gångna verksamhetsår.
På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser
samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser.

Förändring av fastställd budgetram
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten
kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand
täckas genom omdisponering av 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
omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska
dokumenteras i nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. I de fall
åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får
dessa inte vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.
Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och
resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska
framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.
Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till
följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan
göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om
budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en
omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget.
Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda
budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd
nämnd.
Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska
kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med
uppsatta finansiella mål.
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Inledning
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del
av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens
verksamheter styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar
framkommer att kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg,
utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom för byggande av bostäder,
hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av
kommunallagen. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt
självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men
allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet
med dessa riktlinjer är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå
nationella krav samt statliga och kommunala mål. Det är
kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika ansvarområden
tillsammans med budget ut till nämnderna.
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för
ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser
avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska
vara kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 27 juni 2016 att
anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen
beslutar om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som
förtydligande av policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna
i tillämpningen.

Styrmodellen
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer
vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver
kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen
beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.
Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och
kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För
en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela
organisationen.
Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot
kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt
och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges
övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska
vara uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande
mål. Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns
en övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser
arbeta för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en
övergripande plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan
förvaltningarnas uppgift att planera och skapa förutsättningar för
3 (11)

verksamhetsutveckling. Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och
känner tilltro till styrkedjan. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska
förbättrad måluppfyllelse uppnås.
För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver
arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna.
Från planering till åtgärd i fem steg

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till
tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer
och utifrån olika perspektiv.
Planera
Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver effekten av det som
ska uppnås, men också de insatser som ska göras och hur de ska följas upp.
Genomföra
Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas dagliga handlingar.
Det är här det händer, det är här mötet sker med
personen/brukaren/medborgaren.
Följa upp
Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information om hur
verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. Ju fler uppföljningar desto
mer trovärdig bild framträder. Uppföljningen är ett underlag till kommande
analys.
Analysera
Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta
mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller
utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt
problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.
Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av
insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna
sprida information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som
stöd.
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Åtgärda
Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs
för fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt
måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller
förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är
klara är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under
rubriken ”Planera”.
För att tydliggöra när väsentliga processer och aktiviteter sker under ett
verksamhetsår har ett årshjul utformats i syfte att stödja kommunens
planering, uppföljning samt analys av verksamhet och ekonomi.
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1.

Kommunstyrelsen beslutar om investeringsplan och budgetförutsättningarna för årets budgetarbete
utifrån föregående års mål- och omvärldsanalys.

2.

Årsredovisningskonferens: tjänstepersoner beskriver måluppfyllelsen och identifierar
utvecklingsområden.

3.

Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen för föregående år (tertial 3).

4.

Budgetkonferens: tjänstepersoner presenterar det samlade budgetunderlaget för de tre kommande
åren för politikerna.

5.

Kommunfullmäktige beslutar om delårsrapport (tertial 1).

6.

Kommunfullmäktige beslutar om delårsrapport (tertial 2) samt budget och flerårsplan för kommande
år.

7.

Nämnderna beslutar om verksamhetsplan och detaljbudget för kommande år.

8.

Omvärldsanalysen färdigställs.

Budgetprocessens delar
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom
att fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en
plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens
första år. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån
gällande lag. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och
kan genom beslut justera dessa ramar under pågående år. Om
kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska
kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet
med uppsatta finansiella mål.
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för att upprätta ett
förslag till kommunens budget senast oktober månads utgång.
Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande
delar:
 mål- och omvärldsanalys
 investeringar
 kommunövergripande budgetprocess
 nämndernas budgetprocess
 uppföljning och analys
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Mål- och omvärldsanalys
Mål- och omvärldsanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen.
Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som
nämnderna ska bryta ned till nämndsspecifika delmål. Förvaltningschefen
ansvarar för mål- och omvärldsanalys för respektive nämnd och återkopplar
till kommundirektören, som ansvarar för att den kommunövergripande måloch omvärldsanalysen genomförs.
För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande
styrkedja där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision
och mål. Det förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt.
Analys av målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av
kommunens uppdrag och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål,
nämndernas delmål och indikatorer i årsredovisningsprocessen.
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur
trender och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens
uppdrag och förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida
utveckling. Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig
på. Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den
kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor
i flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och
analyserade kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska
vidtas. I omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas.
Arbetet ska vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas.

Investeringar
Investeringsplanen ska fungera som underlag i budgetprocessen.
Förvaltningarna ska senast i september månad inkomma med
investeringsbehov för planperioden. Behoven ska samlas i en
investeringsplan vilken omfattar kommunens lokalförsörjningsplan samt
kommunens plan för övriga investeringar.
Kommundirektören överlämnar i november månad
kommunledningsgruppens förslag till ny investeringsplan till politiken för
beredning. Investeringsplanen beslutas av kommunstyrelsen senast i
samband med att budgetförutsättningarna antas i februari månad.
Byggnadsinvesteringar (och lokalförsörjningsbehov)
Behov av byggnadsinvesteringar, tillsammans med övriga
lokalförsörjningsbehov så som verksamhetsanpassningar och
ökade/minskade behov av lokalytor, lämnas till lokalsamordnaren senast i
september månad.
7 (11)

Kommundirektören ansvarar för att kommunledningsgruppen senast under
oktober månad sammanställer kommunens behov och tar fram ett förslag till
en långsiktig lokalförsörjningsplan med prioriterade byggnadsinvesteringar
och lokalförsörjningsbehov som bidrar till måluppfyllelse och vision. I
lokalförsörjningsplanen ska eventuella driftskonsekvenser och andra
kostnader för investerings- och lokalförsörjningsbehov framgå.
I arbetet ska hänsyn tas till kommunens styrprinciper för lokalförsörjning
enligt policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar. Investeringar
och lokalförsörjningsbehov som inte påbörjats under budgetåret måste
omprövas i lokalförsörjningsplanen för nästkommande år tillsammans med
det årets föreslagna investeringar och lokalförsörjningsbehov.
Övriga investeringar (anläggningar, inventarier och utrustning)
Behov av övriga investeringar lämnas till budgetsamordnaren senast i
september månad. Kommundirektören ansvarar för att
kommunledningsgruppen senast under oktober månad sammanställer
kommunens behov av övriga investeringar och tar fram ett förslag till en
långsiktig plan för övriga investeringar.
Definition av och instruktion för övriga investeringar finns som bilaga.

Kommunövergripande budgetprocess
I februari beslutar kommunstyrelsen om budgetförutsättningar, förslag till
ändring av verksamhetsmål och tidplan som ska gälla inför nästkommande
års budget. Mål- och omvärldsanalys tillsammans med investeringsplan,
vilken utgörs av plan för byggnadsinvesteringar samt plan för övriga
investeringar, ska utgöra grunden för budgetförutsättningar. I
budgetförutsättningarna ska bland annat skattesats, befolkningsutveckling,
internränta och resursfördelning beaktas. Arbetet ska även bygga på den
demografimodell som tagits fram (se bilaga).
Senast i mars startar förvaltningarna sitt arbete med budgetunderlaget.
Arbetet med budgetunderlaget ska utgå från ovan nämnda
budgetförutsättningar. Senast i april ska förvaltningarna lämna in sina
förslag till budgetunderlag. Budgetunderlaget som lämnas från respektive
förvaltning ska vara övergripande och inte avse någon detaljbudget.
Kommundirektören ansvarar för att de inkommande förvaltningarnas förslag
sammanställs till ett samlat budgetunderlag och att en analys- och
konsekvensbeskrivning utifrån kommunfullmäktiges antagna mål
genomförs.
I slutet av maj överlämnas det samlade budgetunderlaget för politisk
beredning. Kommundirektören och förvaltningarna står till förfogande under
hela den politiska budgetprocessen som sker fram till beslut.

8 (11)

I oktober månad beslutar kommunfullmäktige om flerårsplanen med
kommunens budget och mål. Flerårsplanen innefattar även nämndernas
driftsbudgetram och investeringsram för kommande år.
Förändringar av kommunfullmäktiges fastställda ramar
Nämndernas budgetramar avseende kapitalkostnader justeras för det
kommande året i samband med årsbokslut. Vid aktivering av investeringar
får nämnderna kompensation för ökade kapitalkostnader. På motsvarande
sätt minskas nämndernas budgetram vid minskade kapitalkostnader.
Kostnader för löneöversyn budgeteras centralt och fördelas därefter ut till
nämnderna utifrån årets lönerörelse. Nämnderna ges full kompensation för
årets lönerörelse och eventuella satsningar på personalgrupper. Eventuell
avvikelse i löneöversynen mot budgeterad kostnad kommer att leda till
avvikelse på central nivå.
Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda
budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd
nämnd.

Nämndernas budgetprocess
Budgetprocess och driftbudget
Efter att kommunfullmäktige fastställt slutliga budgetramar och
övergripande mål har kommunstyrelsen och nämnderna fram till december
månad att arbeta fram sina nämndsbudgetar vilka ska innefatta såväl
eventuella nämndspecifika delmål som verksamhetsplan. Beslut om
nämndsbudgeten ska fattas senast januari månads utgång.
Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av
kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till
att fritt omdisponera medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår
under förutsättning att verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där
verksamhetsinriktningen behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till
kommunfullmäktige. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående
projekt vid årsskifte får nämnd ombudgetera för projektet avsatta medel
mellan åren.
Investeringsbudget
Alla ny- och reinvesteringar i byggnader, anläggningar, utrustning och
inventarier beslutas av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram.
Ramen för investeringsbudgeten bygger på den investeringsplan som tagits
fram i budgetunderlaget. Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera
medel mellan olika investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för
aktuellt budgetår. Utrymme för eventuella ökade driftskostnader ska i första
hand skapas genom besparingar och prioriteringar inom tilldelad ram.
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Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i
investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna
investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående
projekt vid årsskifte får nämnd ombudgetera för projektet avsatta medel
mellan åren.
Förändring av nämndens fastställda budgetram
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska
i första hand täckas genom omdisponering av 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 omgående till kommunstyrelsen.
Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och
styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg
ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från
kommunfullmäktige.
Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och
resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska
framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.
Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd
till följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan
framställan göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar
om budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en
omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget.

Kontinuerlig uppföljning och analys av verksamhet
och ekonomi
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som
nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av
resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden
kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra
kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den
kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt.
I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med
delårsrapporten per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av
både fullmäktige- och nämndsmål samt ekonomi. En uppföljning och analys
av måluppfyllelse samt ekonomi sker från förvaltning till nämnd.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa
upp nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och
rapporterar vidare till kommunfullmäktige. Uppföljning görs genom
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kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.
Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför
kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt
förbättras.
Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31
augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta
om ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för
anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i
augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa
revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av
fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och
ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i
vilken utsträckning målen har uppnåtts.

Övriga styrdokument
Det finns andra styrdokument som kan påverka detta område och som
exempelvis beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Alla
styrdokument finns tillgängliga på Falköpings kommuns webbplats.

11 (11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 29

2022-03-23

Dnr 2022/00110

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för
år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
godkänns.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen
från kommunens bolag läggs till handlingarna.
3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda
frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av
kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under år 2022.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings
kommun uppvisar ett positivt resultat för år 2021 på 127,9 miljoner kronor
(år 2020: 102,5 miljoner kronor).
Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 14,8 miljoner
kronor. Koncernens resultat blev således 142,7 miljoner kronor för år 2021
(år 2020: 120,7 miljoner kronor).
Investeringarna uppgick under år 2021 till 184,9 miljoner kronor (år 2020:
298,0 miljoner kronor). Av 2021 års budget på 507,8 miljoner kronor
investerades 184,9 miljoner kronor.
Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionsutbetalningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder motsvarande ett marknadsvärde på 103,8 miljoner kronor per den 31 december
2021. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär
att pensioner intjänade innan år 1998 återfinns utanför balansräkningen som
en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 miljoner kronor
inklusive särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive
särskild löneskatt uppgår år 2021 till 145,5 miljoner kronor.
Förvaltningens bedömning
För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över
tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 ska dock resultatet årligen
uppgå till minst 45 miljoner kronor. Sett över den senaste 10-årsperioden så
uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 miljoner kronor
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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vilket motsvarar 3,5 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag.
För det enskilda året, 2021, uppgår resultatet till 127,9 miljoner kronor vilket
överstiger det enskilda årets mål på 45 miljoner kronor med 82,9 miljoner
kronor.
Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning
över tid är uppnått.
Vid analysen av budgetavvikelser på nämndnivå är det viktigt att notera att
det är relativt stora avvikelser mellan nämnderna. Den sammanlagda
avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv
avvikelse på 1,2 miljoner kronor.
Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv
avvikelse på 13,1 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt
finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 91,2
miljoner kronor, varav skatteintäkterna blev 52,5 miljoner kronor högre än
budgeterat och generella statsbidrag översteg budget med 18,8 miljoner
kronor.
De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av coronapandemin är
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka minskade
skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.
I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2021–2023 finns fyra mål för att
nå visionen om det goda livet. De fyra målen 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
Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms
måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021.
Pensioner

Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det
utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras
för tryggande av pensioner.

Justerarnas signaturer
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Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
Nämndernas verksamhetsredovisningar

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för
år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
godkänns.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen
från kommunens bolag läggs till handlingarna.
3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda
frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av
kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under 2022.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår
årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB.
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2021 på 127,9 mnkr (år
2020: 102,5 mnkr).
Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 14,8 mnkr.
Koncernens resultat blev således 142,7 mnkr för år 2021 (år 2020: 120,7
mnkr).
Investeringarna uppgick under år 2021 till 184,9 mnkr (år 2020: 298,0
mnkr). Av 2021 års budget på 507,8 mnkr investerades 184,9 mnkr.
Pensioner
Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionsutbetalningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder
motsvarande ett marknadsvärde på 103,8 mnkr per 2021-12-31.
Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att
pensioner intjänade innan 1998 återfinns utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 mnkr inklusive
särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt uppgår 2021 till 145,5 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer Ekonomichef
magnus.fleischer@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Förvaltningens bedömning
För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid
avser en tioårsperiod. För perioden 2021- 2023 skall dock resultatet årligen
uppgå till minst 45 mnkr. Sett över den senaste 10-årsperioden så uppgår
Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 mnkr vilket motsvarar
3,5 % i resultat av skatter och generella statsbidrag. För det enskilda året,
2021, uppgår resultatet till 127,9 mnkr vilket överstiger det enskilda årets
mål på 45 mnkr med 82,9 mnkr.
Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning
över tid är uppnått.
Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att
det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Den sammanlagda
avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv
avvikelse på 1,2 miljoner kronor.
Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv
avvikelse på 13,1 mkr. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt finansiella
poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 91,2 mnkr, varav
skatteintäkterna blev 52,5 mnkr högre än budgeterat och generella
statsbidrag översteg budget med 18,8 mnkr.
De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss
överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka
minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.
I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2021–2023 finns fyra mål för att
nå visionen om det goda livet. De fyra målen 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
Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas
uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis
bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som
godtagbart.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021.
Pensioner
Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det
utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras
för tryggande av pensioner.

3(3)

Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.
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Magnus Fleischer
Ekonomichef
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INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
2021 har varit ett år där vi fortsatt har levt i en annorlunda och omtumlande tillvaro. Coronapandemin
har varit närvarande under året, där restriktioner har
införts, upphävts, införts och upphävts igen. Detta
är något som fortsatt har starkt påverkat vår kommunala verksamhet och våra medarbetare.

utveckla vår kommun. Resultatet innebär att vi når
vårt överskottsmål och kan investera mer av egen
kraft. Skatteintäkterna har ökat även för 2022, vilket
har medfört att vi har kunnat göra förstärkningar
inom verksamheterna.

Samtidigt har året bjudit på ﬂera ljusglimtar och
många delar fortsätter att utvecklas åt rätt håll i vår
kommun.

Vi fortsätter att vara en kommun som satsar och
växer. Ett tecken på detta är att vi fortsätter ligga
högt på svenskt näringslivs rankning och är den 36:e
bästa kommunen i Sverige på näringslivsklimat.
Detta leder till att vi får både nya företagsetableringar
och beﬁntliga företag som bygger ut eller bygger nytt.
Därutöver tillskapas det nya bostäder i hela vår kommun med blandade upplåtelseformer.

Plus 127,9 miljoner
Falköpings kommuns ekonomi fortsätter att utvecklas i rätt riktning och bli starkare för varje år som går.
För 2021 ﬁck vi för andra året i rad ett rekordöverskott, denna gång om 127,9 miljoner kr. Ett resultat
som till stora delar kommer sig av att skatteintäkterna har ökat med över 50 miljoner under året. Det är
positivt att skatteintäkterna ökar och att kommunen
får mer ekonomiska muskler för att kunna fortsätta

En kommun som satsar och växer

När det kommer till kommunens satsningar har vi
fortsatt att både renovera beﬁntliga och bygga nya
verksamhetslokaler.

Fortsatta utmaningar in i
framtiden
Kommunen står inför stora och komplexa samhällsutmaningar, som kommer att ställa ännu högre krav
på vår förmåga att både leverera en välfärdsservice
och att lösa utmaningar som det inte ﬁnns ett enkelt
svar på. Det handlar om allt från att få ﬂer skattebetalare, att ﬂer elever lämnar årskurs 9 med godkända
betyg, att vi har en god kompetensförsörjning och att
vi kan göra vår del i klimatomställningen och bidra
till att uppfylla de globala målen.

Tillsammans
Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsammans vi kan lösa alla de utmaningar och problem vi
har och tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar
vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och civilsamhälle, tillsammans med Falköpings kommuns
bästa för ögonen.
Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunens intäkter och kostnader

Hur används pengarna?

Bilder på mynt från riksbanken.se.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Falköpings kommun redovisar ett resultat på 127,9 mnkr för räkenskapsåret 2021. Motsvarande summa för
koncernen är 142,7 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.
KOMMUNKONCERNEN

2017

2018

2019

2020

2021

684,8

742,6

691,3

672,1

666,0

Verksamhetens kostnader (mnkr)

-2 367,7

-2 510,9

-2 514,1

-2 489,5

-2 598,1

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

1 922,9

1 957,8

2 033,7

2 146,3

2 263,6

114,0

38,8

64,4

120,5

142,7

Soliditet (%)

37,1

34,0

32,7

36,6

38,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)

14,1

14,0

15,2

16,6

20,0

Verksamhetens intäkter (mnkr)

Årets resultat (mnkr)

Investeringar (netto) (mnkr)
Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr)
Antal anställda

KOMMUNEN

Antal invånare (folkmängd)
Kommunal skattesats
Verksamhetens intäkter (mnkr)

-474,3

-456,8

-588,4

-412,4

-226,2

-1 224,4

-1 473,7

-1 729,7

-1 930,5

-1 968,2

3 419

3 401

3 279

3 246

3 300

2017

2018

2019

2020

2021

33 077

33 155

33 246

33 238

33 270

21,60

21,60

21,60

21,95

21,95

579,5

614,3

566,9

544,0

528,9

Verksamhetens kostnader (mnkr)

-2 302,9

-2 443,6

-2 447,0

-2 418,9

-2 521,0

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

1 922,9

1 957,8

2 033,7

2 146,3

2 263,6

100,4

18,2

42,5

102,5

127,9

Soliditet (%)

45,6

40,7

38,6

36,6

38,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)

14,7

14,4

15,3

16,6

20,0

Investeringar (mnkr)

-277,6

-313,7

-428,4

-298,0

-184,9

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr)

-604,1

-799,1

-999,1

-1 092,8

-1 130,1

Antal anställda (tillsvidare och visstid)

3 387

3 369

3 247

3 225

3 266

2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat (mnkr)

NÄMNDERNA
Barn- och utbildningsnämnden

Barn/heltid i Förskola

6,2

6,2

5,5

5,6

5,4

11,4

11,1

10,7

11,2

11,5

9,9

10,0

9,2

10,4

9,4

i.u.

78%

58%

44%

26%

81,4

78,5

79,5

78,1

79,9

1 429

1 397

1 503

1 399

1 741

685

682

708

558

665

Antal besökare i baden

153 697

152 012

165 259

120 247

72 912

Antal utlån, biblioteket

178 185

175 270

183 427

168 074

147 564

27 288

25 295

26 479

16 233

19 557

Elever/lärare i Grundskola
Elever/lärare i Gymnasieskola
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 månader efter genomförda insatser (Arbetsmarknadsenheten)
Nöjdhetsindex bland elever/deltagare ska öka jämfört med
föregående år
Samhällsskyddsnämnden
Räddningstjänstuppdrag totalt (larm)
varav i Falköping
Kultur- och fritidsnämnden

Antal besök på Ekehagens forntidsby

6 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NÄMNDERNA

2017

2018

2019

2020

2021

311 638

278 432

277 213

268 621

280 140

i.u.

i.u.

496

395

374

Antal portioner

2 371 617

2 459 465

2 408 305

2 198 029

2 168 414

Gator, vägar, GC-bana m2

1 472 266

1 477 936

1 502 391

1 526 061

1 529 171

234 725

233 546

241 568

238 071

236 870

50 377

54 228

45 871

44 935

44 629

2017

2018

2019

2020

2021

43,0

43,4

39,7

44,0

41,1

Socialnämnden
Antal beställda hemtjänsttimmar
Antal platser, särskilt boende
Tekniska nämnden

Bruksarea (BRA) m3 ägda lokaler 31 dec
Förhyrda lokaler

BOLAGSFORM
Falköpings Hyresbostäder AB

Belåningsgrad verkligt värde (%)
Direktavkastning verkligt värde (%)
Antal bostäder

4,03

4,12

4,01

4,03

3,53

1 937

1 915

1 964

2 002

2 038

69,4

59,7

58,2

46,4

39,8

Fastighets AB Mösseberg

Belåningsgrad verkligt värde (%)
Direktavkastning verkligt värde (%)

9,3

7,8

9,4

9,0

7,9

20 341

33 290

31 942

31 942

31 942

2017

2018

2019

2020

2021

98,1

98,9

99,0

98,5

92,1

Inkommande ärenden, antal

3 911

3 725

3 717

3 372

2 802

Tillsynsobjekt med årlig avgift, antal

2 057

2 071

2 080

2 130

2 217

37

41

50

51

50

491 kg/inv.

480 kg/inv.

491 kg/inv.

547 kg/inv.

486 kg/inv

Yta lokaler

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Styrd tillsyn, måluppfyllelse mot plan, %

Avfallshantering Östra Skaraborg

Andel insamlat matavfall av allt matavfall som uppstår, %
Avfall per invånare i AÖS
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Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

100%

100%

Fastighets AB Mösseberg
Hotellfastigheter i Falköping AB

100%

Falbygdens Bredband AB

49%

Ekehagens forntidsby AB

100%

Barn- och
utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kommunrevisionen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kompetensoch arbetslivsnämnden

Kulturoch fritidsnämnden
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Valberedningen

Kommunstyrelsen

Nämnden för
Samhällsskydd
Mellersta
Skaraborg

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

Valnämnden

Överförmyndare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunal verksamhet i
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund
utgör plattformen för gemensamma delregionala
utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner.
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari
2007.

Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings
kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun
och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedrivit
fördjupad samverkan inom avfallsområdet. 202201-01 byter förbundet namn till Avfall & Återvinning
Skaraborg (A&ÅS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo,
Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS
är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och
prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun), Falköpings kommun (samverkanskommun)
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende
gemensam organisation för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det ﬁnns ett samverkansavtal med Västtraﬁk som
gäller anropsstyrd traﬁk. Avtalet är en upphandling av

transporter och en beställningscentral för färdtjänst,
dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.
En avtalssamverkan gällande socialjouren ﬁnns
tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den
gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen
för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är
en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner,
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år
medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.
Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-myndigheten
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att
förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma
arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.
Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar
samverkan avseende gemensam organisation för
tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av
receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och
återvinning Skaraborg (AÅS), tidigare avfallshantering östra Skaraborg, Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen
av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker
i deras lokaler, men med deras personal och med
deras material. Avtalet omförhandlas med jämna
mellanrum
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Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla
skolskjutsturer som utförs av ﬂera olika bussbolag.
Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under
året och det nya avtalet träder ikraft i och med höstterminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför hemtjänst
inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver
att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Avtal ﬁnns i Falköpings kommun
med Systrarna Odhs Hemtjänst AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster
Ekonomisk förening.

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen ﬁnns det avtal om att
utföra kommunal verksamhet inom områdena:
• Vinterväghållning i Falköpings ytterområden,
avtal ﬁnns med Carlgrens Entreprenad och transport AB, Josefssons gräv i Åsarp AB, Danielssons
lantbruk i Odensberg AB samt några mindre
ﬁrmor.
• Driftsavtal för skötsel av ﬂygplatsen med Marcbro
AB.
• Avtal med Falbygdens energi AB om drift av offentlig belysning.
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Kompetens- och arbetslivsnämnden
Inom området vuxenutbildningen ﬁnns avtal med
följande privata utförare:
• Centrala Traﬁkskolan i Tidaholm AB
• Jensen Education school AB
• NTI-skolan
• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring
(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar,
som inte är inrättade för eldning uteslutande med
gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall
gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed
jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande
syfte även ansvara för att det som skall rengöras
enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall
gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för
eldning uteslutande med gas och därtill hörande
avgaskanaler.
Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på
entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter ﬁnns
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt
och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar
för Götene och Skara kommuner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner
står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör
som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn.
Insikten att det är ﬂera olika, och inte alltid tydligt
sammankopplade, kunskapsområden som berörs
och att samverkan och samspel behövs är essentiellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av
tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är nödvändig för att hantera en komplex
verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som
de gemensamma visionerna om morgondagen och
framtiden kan formas.
En komplex verklighet kan också bli en orolig verklighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i
spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad
psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socioekonomisk status. En ökad polarisering i samhället,
lokalt som globalt, syns också och kan komma att
påverka många delar i välfärden framöver.

Omvärldsförändringar
Omvärldsanalysen ger ett långsiktigt helhetsperspektiv på hur trender och förändringar påverkar
möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping
och att förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. Omvärldsanalysen tar
sin utgångspunkt i sex övergripande trender som alla
har en påverkan på kort eller lång sikt för Falköpings
kommun; globalisering, demograﬁska förändringar,
ökad individualisering, urbanisering, klimatförändring och teknikutveckling. Utifrån dessa trender har
kommunens verksamheter påverkats och utmanats
under året.
Under Corona pandemin har det blivit än mer tydligt
hur en sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. Det som händer i övriga världen får snabbt
konsekvenser även lokalt. Pandemin har påverkat
samhället under hela 2021 med olika restriktioner.
Vaccinationsgraden är hög, men vid årets sluta var
det ändå en fortsatt stor smittspridning i samhället
och övriga världen. Pandemin har sköljt över världen

i olika omgångar och den påverkar samhället i ﬂera
perspektiv, arbetsmarknad, ekonomi, hälsostatus och
varje individs vardag. Världen kommer att vara påverkade av konsekvenserna från pandemin under lång
tid framöver och som kommun behövs en beredskap
för hur det bäst hanteras.
När möjligheten till fysiska möten och aktiviteter
varit begränsade har digitala verktyg och nyttjande av
dessa varit en förutsättning för att arbetsprocesser
ska kunna fortgå. Digitalisering har öppnat möjligheter till inkludering genom att ﬂer kan nås men också
varit utmanande då avsaknad av digitala medel och/
eller kompetens kan skapa ett utanförskap då utvecklingen går fort fram och kunskapsgapet kan öka.
Utifrån en snabbare digital resa kan dock invånare
komma att ha ökade förväntningar på att kommunen tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Nya
förväntningar och möjlighet till förändrade livsstilsmönster i spåren av pandemin kommer troligen både
driva på och drivas av digitaliseringen.
Samhällsekonomin har klarat sig bättre än vad som
befarades när pandemin bröt ut men belastningen
på välfärden har varit och är till viss del fortfarande
hög. Arbetslösheten börjar återgå till nivåerna innan
pandemi. Gruppen som beﬁnner sig i långtidsarbetslöshet är oroande fortsatt hög. Pandemin och
den digitala utvecklingen har skapat förändringar i
arbetssätt vilket kan skapa nya behov av kompetenser och branscher. Kompetensbehoven inom skola,
vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med
att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Den
demograﬁska utvecklingen påverkar ett lands ekonomi och arbetsmarknad. Välfärdssystemet kommer
att utmanas när färre ska försörja ﬂer.
Klimatförändringar är ständigt aktuellt på världsagendan. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som höjda havsnivåer, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare.
De fattigaste och mest sårbara människorna på vår
planet drabbas hårt av klimatförändringarna. Därtill
hotas viktiga arter och hela ekosystem. Sveriges regering vill att Sverige ska bli världens första fossilfria
välfärdsland, målet är senast 2045.
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Klimatförändringar och konﬂikter skapar global osäkerhet vars status kan förändras oerhört snabbt och
med globaliseringens och digitaliseringens möjligheter påverkas hela världen i samma sekund som situationer uppkommer i andra länder. Just nu beﬁnner
sig nästan 80 miljoner människor på ﬂykt i världen
och allt färre har möjlighet att återvända till sina
hem. De omfattande restriktioner som följt i pandemins spår har medfört en begränsad internationell
rörlighet och hur detta kommer påverka Sverige och
vidare Falköpings kommun är ännu osäkert.

Makroekonomisk utveckling
Avsnittet nedan är sammanfattat från SKR´s Ekonomirapport okt. 2021 och Makro Nytt 2021-12-16.

Samhällsekonomisk utveckling
De senaste åren har det, tvärt emot vad man skulle
kunnat befara, skapats ett utrymme i de svenska
offentliga ﬁnanserna. Det gör att det ﬁnns möjlighet att investera för framtiden och förbättra förutsättningarna för välfärden kommande år, samtidigt
som det är möjligt att bibehålla en hållbar offentlig
ekonomi. I denna Ekonomirapport pekar vi bland
annat ut tre viktiga områden där staten tillsammans
med kommuner och regioner kan genomföra stora
satsningar för att klara kommande års utmaningar.
Det är satsningar på att klimatanpassa samhället
och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Det handlar också om att ställa om välfärden med
hjälp av modern teknik och genomföra insatser för
att öka sysselsättningen i grupper som står långt från
arbetsmarknaden och som annars riskerar att hamna
i långvarig arbetslöshet.

Snabb ekonomisk återhämtning tack vare
omfattande stimulanser.
Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser
för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin.
Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar
har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en
expansiv ﬁnanspolitik.
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Även den svenska staten har bidragit och bidrar med
omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga
sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots
detta beräknas skulden som andel av BNP minska
i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga
räntorna. Även kommande år räknar kr med att skulden som andel av BNP minskar, från 3 procent 2021
till 29 procent av BNP 2025.

Stark ekonomi i kommuner och regioner
De kommande åren förväntar vi oss en relativt stark
ekonomi i kommuner och regioner. Skälet är det
lägre demograﬁska trycket, den expansiva ﬁnanspolitiken och den konjunkturella återhämtningen. De
sammantagna resultatet både 2021 och 2022 beräknas till 35 miljarder kronor, för att sedan falla successivt ned mot dryga 20 miljarder, när de pandemirelaterade bidragen inte längre ﬁnns kvar. År 2025 saknas
knappt 12 miljarder för att klara ett resultat på 2
procent som andel av skatter och statsbidrag om
inga åtgärder vidtas. Det är dock viktigt att påpeka
att alla kommuner och regioner därmed inte kommer
att ha positiva resultat. Flera kommuner och regioner
kommer även kommande år att behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.

Relativt gott läge för kommunerna
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser
förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark
utveckling av skatteintäkterna enligt sk :s senaste
prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens
Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sammantagna bilden har den förväntade kostnadsutvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning.
Befolkningsprognosen som ligger till grund för dessa
beräkningar visar på en svagare befolkningsökning
än föregående prognos. Inte minst bland de yngsta,
där skillnaderna är stora. De demograﬁska behovsförändringarna växlar därmed ner på en nivå som motsvarar utvecklingen under 2000-talets första årtionde,
men är väsentligt lägre än under det andra årtiondet.
Hur en långsammare tillväxt av befolkningen kommer att spegla av sig i kommunernas investeringsplaner är för tidigt att säga. Stora behov av upprustning
av beﬁntliga anläggningar tillsammans med goda
ekonomiska förutsättningar de närmaste åren gör att
vi tror på fortsatt höga investeringsutgifter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Många ekonomier har hämtat sig

Befolkningsutveckling

Ekonomierna har hämtat sig i många länder främst
genom en tilltagande tjänstekonsumtion under 2021,
ﬂer restaurangbesök och ett ökat resande. Det är
speciellt tydligt i södra Europa. Utbudsproblematiken med frakter och globala värdekedjor tynger
länder som Tyskland som har en stor industrisektor.
Återhämtningen bedöms dock fortgå i såväl Europa
som USA med drygt 4 procents tillväxt 2022 och
runt 2–2,5 procent 2023. Global BNP ökar än mer då
tillväxten är högre i utvecklingsländerna.

Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns
befolkning 33 270 personer, varav 16 513 personer
var kvinnor och 16 757 personer var män. Jämfört
med föregående år har befolkningen i Falköpings
kommun ökat med 32 personer, vilket motsvarar en
procentuell minskning med 0,1 %.
ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Ökade inﬂationsrisker påverkar
återhämtningen
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men
inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inﬂationen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan
centralbanker ska hantera risker med ökande inﬂation (främst i USA) så har smittspridningen tagit
fart igen. Den nya omikronvarianten verkar vara mer
smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket
ännu inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt
med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men
risken ﬁnns att återhämtningen blir något svagare på
kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa
negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den ekonomiska utvecklingen framöver
stark, återhämtningen mot trend fortgår i Sverige.
Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaks
mot tjänstebranscherna. SKR bedömer att Sveriges
BNP ökar med 4,6 procent i år och 3,3 procent 2022
samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar falla
tillbaka. Även skatteunderlaget ökar kraftigt i år och
nästa år (underliggande). Inﬂationen faller tillbaks
under 2022, efter ha drivits upp i år av höga energipriser.
NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM
INTE ANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM
INTE
BNPANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)
-3,1

4,6

3,3

1,6

1,4

1,8

Sysselsättning,
timmar

–3,8

1,7

3,2

1,2

0,7

0,8

Arbetslöshet, %

8,8

8,9

8,2

8,1

7,8

7,6

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,75

Timlön

2,1

3,0

2,4

2,5

2,6

3,0

Inﬂation, KPI

0,5

2,1

2,2

1,9

2,3

2,4

Reporänta %

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

ÅR

2021

INFLYTTADE

UTFLYTTADE

FÖDDA

DÖDA

FOLKMÄNGD

FOLKÖKNING

1 540

1 489

331

360

33 270

32

2020

1 560

1 616

366

330

33 238

-8

2019

1 603

1 542

397

374

33 246

91

2018

1 596

1 541

397

375

33 155

78

2017

1 711

1 486

385

345

33 077

271

Det totala inﬂyttningsunderskottet uppgick till 51
personer och födelseöverskottet uppgick till -29
personer. Detta betyder att det föddes färre personer
i Falköpings kommun än som avled under år 2021.
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Dock ﬂyttade det in ﬂer personer än som ﬂyttade ut.
INRIKES FLYTTNINGAR 2012-2021

uppvisar denna åldersgrupp en ökning med 14,5 %
för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförelsesiffra för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvisade en ökning på 7,8 %.

Befolkning 1 november
Skatteintäkterna baseras på befolkning 1 november
året innan budgetåret.

UTRIKES FLYTTNINGAR 2012-2021

BUDGETÅR

1 NOV

FLERÅRSPLAN

UTFALL

AVVIKELSE

2022

2021

33 300

33 216

-84

2021

2020

33 400

33 290

-110

2020

2019

33 350

33 237

-113

Befolkningen har inte utvecklats i den takt som
kommunen har prognostiserat ﬂerårsplanen. För
räkenskapsåret 2021 är avvikelsen 110 personer och
för kommande räkenskapsår är den 84 personer.
Befolkningen är en faktor när det gäller skatteintäkternas utveckling.

Arbetsmarknad

Åldersfördelning
19,7 % av kommunens totala folkmängd återfanns
i åldersgruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd
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Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 var
i Falköpings kommun i december 7,9%. Detta är en
minskning med 2% jämfört med december 2020. I
riket var motsvarande siffror 7,2% och 8,8% (2020).
Ungdomsarbetslösheten var i Falköpings Kommun
i december 11,0%, vilket är en minskning med 5,3%
jämfört med december 2020. Motsvarande siffror för
riket är 8,7 och 11,8% (2020).
I takt med att restriktionerna lättade ökade efterfrå-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

gan på arbetskraft under 2021. Arbetslösheten är
tillbaka på nivåerna före pandemin men långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå. Enligt arbetsförmedlingen har toppen för antalet långtidsarbetslösa
passerats under hösten och därefter minskat, men
riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver.
Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling
där en del yrken försvinner medan andra branscher
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, delvis utifrån pandemin, skapar behov av ny kompetens
och yrkesroller. För att bemöta omvandlingen kommer utbildning bli ett viktigt verktyg när det handlar
om att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och
individ. Utbildningssektorn och arbetsgivare kommer behöva samverka för att utbildningsutbudet ska
matcha framtidens resursbehov. Ovissheten kring
framtida kompetensbehov utmanar både arbetsmarknad, utbildningssektor och den enskilde individen.

Bostadsmarknad
I Falköpings kommun har under år 2021 bostadsmarknaden utökats med nybyggnation av ytterligare
bostadsrätter och villatomter framförallt på Fåraberget.
Under år 2021 har bygglov beviljats för 175 nya bostäder fördelat på 32 enbostadshus och 143 lägenheter i ﬂerbostadshus.
Utfallet visar på att byggande av både småhus och
lägenheter i ﬂerbostadshus har ökat i förhållande till
föregående år. Det är fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden. Enligt SCB, har priserna för småhus i
Falköpings kommun, under kvartal 1-3 ökat i förhalande till år 2020 men under kvartal 4, 2021, har
priserna minskat ca 11%.

Utbildning
Falköpings kommun satsar stort på utbildning
och en ny skolorganisation är under uppbyggnad.
Kommunal förskola och grundskola/grundsärskola
bedrivs i dagsläget på 18 förskolor med ca 1 300 barn
och 14 grundskolor med ca 4 000 elever. Gymnasieskolan erbjuder 12 nationella program samt intro-

duktionsprogram och gymnasiesärskola för ca 1 050
elever. Den kommunala verksamheten kompletteras
av 12 fristående förskolor (varav en räknas som pedagogisk omsorg) för drygt 450 barn samt en friskola i
tätorten för årskurs F-9 som omfattar ca 100 elever
och en nystartad friskola i Åsle för årskurs F-6 som
omfattar ca 40 elever.
Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad
under kompetens- och arbetslivsnämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Inom denna
organisation ryms också uppdragsutbildning samt
eftergymnasiala utbildningar.

Pandemi - covid19
2021 har genomsyrats av den globala pandemin som
ﬁck fäste i Sverige i början av 2020. Hela samhället
och kommunens alla verksamheter har påverkats och
omställningar av verksamheter har varit nödvändig
så väl som i vården och omsorgen som i skolan,
inom kultur- och fritidsområdet och administrationen
mﬂ områden.
Många medarbetare har jobbat under en längre tids
stress och distansarbete. Det har ställt högre krav på
kommunens arbetsledare och chefer då ﬂera situationer har varit nya och pågått under en längre tid för
medarbetarna.

Hållbarhet
Under år 2021 har Falköpings kommun antagit Klimatstrategi 2021-2030 som har målet att kommunen
ska bli fossilfri 2030. Klimatstrategins genomförande
säkras och integreras i kommunens styrkedja genom
att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen.
Dessutom har arbetet fortsatt med Agenda 2030.
Agenda 2030 hänger tätt samman med kommunens
styrmodell för hållbar utveckling som ﬁnns deﬁnierad
i underlaget till kommunens vision – Det goda livet,
där social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och villkoren bestäms
utifrån ekologisk hållbarhet. Agenda 2030 ger kommunen en samarbetsplattform för både intern och
extern samverkan i hållbarhetsfrågor. Detta stärker
organisationens förmåga att hantera komplexa samhällsutmaningar och skapar förutsättningar för en
hållbar framtid.
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Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer

FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL - MARKNADSVÄRDE
Totalt pensionsförsäkringskapital
a. Varav överskottsmedel

-

-

-

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel (egna förvaltade pensionsmedel)

103,8

103,8

Summa förvaltade pensionsmedel

103,8

103,8

708,5

708,5

12,8%

12,8%

Totalt kapital i pensionsstiftelse

Falköpings kommun har även utmaningar i kompetensförsörjning för vissa yrkeskategorier. Sammantaget innebär detta utmaningar och kommunen
behöver bli effektivare i sina verksamheter och ställa
om till ny teknik.

Konsolideringsgrad (andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring eller egna förvaltade
pensionsmedel)

Pensioner
Pensionsförpliktelser
KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

179,1

179,1

633,2

633,2

Pensionsförpliktelse som tryggats
genom pensionsförsäkring

-

-

Pensionsförpliktelse som tryggats
genom pensionsstiftelse

-

-

Summa pensionsförpliktelser
(inkl. försäkring och stiftelse)

812,3

812,3

(MNKR)

-

-

Samhället och Falköping som kommun står inför utmaningar för att klara välfärden. Falköpings kommun
har en till viss del åldrande befolkning och ﬂer barn i
skolan. Kommunen har också utmaningar kring integration och sysselsättningsfrågor, inte minst sedan
reformen kring arbetsförmedlingen.

De demograﬁ ska förändringarna i kombination av
gamla slitna lokaler gör trycket hårt på investeringar.
För Falköpings kommun är investeringstakten så hög
att kommunen under ett antal år inte klarar genomföra investeringar utan att låna pengar. Detta medför
naturligtvis att Falköpings kommun blir mer känslig
för räntehöjningar, vilket är en stor risk. För att klara
den höga investeringstakten med en rimlig ökad belåning behöver Falköpings kommun högre resultat de
kommande åren. Detta innebär att kommunen måste
bli effektivare om inte ﬂer skattehöjningar ska bli
nödvändiga. Krav på bra resultat kommer Falköpings
kommun behöva under många år för att sedan även
kunna börja amortera på låneskulden.

-

FINANSIERING
Återlånade medel (skillnaden mellan
pensionsförpliktelser och förvaltade
pensionsmedel)

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att
möta pensionutbetalningar har Falköpings kommun
avsatta medel placerade i fonder motsvarande ett
marknadsvärde på 103,8 mnkr. Orealiserade vinster
uppgår till 17,9 mnkr.
Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner intjänade innan 1998
återﬁnns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår enligt tabellen ovan till 633,2 mnkr inklusive särskild löneskatt.
Förbindelsens storlek påverkas 2021 av det förändrade livslängdsantagandet för män, 19,6 mnkr inkl.
särskild löneskatt. Framtida kostnader kommer öka
med motsvarande belopp.

Pensionskostnader
Kommunens pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt uppgår till 145,5 mnkr. De största delposterna är avgiftsbestämd ålderspension som uppgår
till 74,1 mnkr inklusive särskild löneskatt.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild
löneskatt
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Kostnad för pensionsutbetalningar härrör sig främst
från ansvarsförbindelsen och uppgår till 43,2 mnkr
inklusive särskild löneskatt.
Förändring av avsättning avser bl.a. förmånsbestämd
ålderspension och pensioner för förtroendevalda.
Kostnaden uppgår till 25,7 mnkr inklusive särskild
löneskatt. Förändrat livslängdsantagande påverkar
avsättningen och därmed kostnaden med 7,3 mnkr
som en engångspost 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Händelser av väsentlig betydelse
Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Pandemin
Under det gångna året har ett ﬂertal områden påverkat barn- och utbildningsförvaltningens område.
Pandemin är den faktor som har påverkat på alla
plan och där effekterna av den är svåra att bedöma
i nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har
regeringen under pandemin förändrat förutsättningarna gällande undervisningen utifrån det rådande
smittläget i landet. Sådana omfattande åtgärder i
hur undervisningen ska bedrivas har aldrig tidigare
genomförts.

Migrationsmönster
Under 2021 minskade invandringen till Sverige och
även således till Falköpings Kommun. Även anhöriginvandringen till kommunen har minskat men inte
avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan
kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga förändringar i grupper och klasser, både inom förskola
och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever börjat
grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärinﬂyttade
till kommunen under året varav 50 % av dessa endast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten av dessa
är somalisktalande elever (39). Samtidigt har skolorna haft en lika stor utﬂytt på drygt 100 elever. Detta
innebär en relativt hög omsättning av elever vilket påverkar grupperna ute på skolorna. Flest förändringar
har skett på skolorna i centralorten.

Kurs- och ämnesplaner
På grund av covid-19-pandemin bedömde regeringen
att läget inom grundskolan var ansträngt. Därför beslutade regeringen att tillämpningen av de reviderade
kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer skulle ﬂyttas fram ett år. Starten för de ändrade
läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan kommer att
börja gälla från och med höstterminen 2022.

Byggnadsnämnden
Bygglovsenheten har haft en ökning av antal inkomna
ärende, både förhandsbesked, lov och anmälningspliktiga ärenden. Även tillsynsärenden har ökat

markant. De ﬂesta ärenden har dock varit av enklare
natur vilket inte innebär så stora intäkter. När det
gäller tillsyn har byggnadsnämnden beslutat om ett
rivningsföreläggande av samtliga byggnader på en
ovårdad fastighet i Stenstorp.
Planenheten har antagit fem planer och upphävt
del av en. Inga av planerna har överklagats och har
därmed fått laga kraft. De antagna planerna omfattar såväl förtätning av bostäder som industrier samt
möjlighet till ny exploatering av verksamheter och
nytt LSS boende.

Kommunstyrelsen
Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av
Covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och
möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunikationen har ägnas till största delen åt pandemi och
kriskommunikation.

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitaliseringen, vilket har medfört ökade kostnader på
licenser och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att
organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om
till mer digitala arbetssätt. Under året har även en
pilot på Microsoft Teams genomförts.
I väntan på kommunledningförvaltningens genomlysning av organisationen fanns vakanser och viss
specialkompetens har saknats. Med start 1:a december började den nya organisationen för kommunledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen
har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra
och kopplingen till den tillitsbaserade styrning och
ledning.
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Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med
8 andra Skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny
projektledning. Upphandling har pågått och implementering är planerad till våren år 2023. Ett antal
projekt har skett under året. Byte av inkassosystem,
implementation av inköpsanalys och byte av bank
från Nordea till Swedbank. Arbetet med ﬁnans- och
hållbarhetsarbete kring ﬁnansiering och ﬁnansförvaltning har mynnat ut i att ﬂera nya investeringsprojekt
har kunnat ﬁnansieras med så kallade Gröna lån.
Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen kring
Platåbergsenheten och har enligt uppdrag genomfört
en koncessionsupphandling av ny extern aktör till
camping och skidbacke. Den nya förvaltningsorganisationen, där Skaraborgs Logistic Center organiseras,
har inneburit omprioritering av tid och framförallt
stort engagemang kring etableringsfrågor på området. Avdelningen har även haft ett stort engagemang
i planeringen kring stadskärneprojektet.
Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat
6 stycken markanvisningar. Detta är mellan kommunen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat
för Gamla stan 2:26 område 2 – Flerbostadshus
(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploateringsavtal 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.

Kultur- och fritidsnämnden
Internt arbete har genomförts för att överta driften av
platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagandet av verksamheterna på Mösseberg ökar förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet
växer och upplevelserna blir ﬂer och förmeras i ett
samlat Mösseberg.

Feriepraktik
Under juni, juli och augusti har förvaltningen anställt
155 feriepraktikanter som förmerat verksamheterna
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inom hela förvaltningens ansvar. Kommunens totala
mängd anställda feriepraktikanter var i år 259 st. Att
arbeta med unga anställda ser förvaltningen som
en resurs och en stor möjlighet. Det har under detta
och förgående år visat att förvaltningen genom dessa
tjänster kan skapa en service och ett utbud som inte
är möjligt utan dessa tjänster. Det ger också en bred
inblick kring hur det är att arbeta inom sektorn. Det
utmanar med korta deadlines och lite tid för planering. Det utmanar också att pengar till handledare
och tjänster inte ﬁnns inom ram. Det vill säga, det är
svårt att framöver planera långsiktigt trots att det visat sig vara ett mycket bra grepp för att uppnå kommunens fyra mål. Feriepraktikanterna som tjänstgjort
inom förvaltningen beskrev hög nöjdhet och meningsfullhet med sina tjänster och har påverkat Falköping som samhälle på olika sätt. Det är dessutom
att bra sätt att bidra till arbetsmarknadsstrategin.

Lovverksamheten
Tagga lov har planerats och genomförts i ﬂera år.
Varje år har denna verksamhet ﬁnansierats med externa medel sökta från Socialstyrelsen. Sedan två år
tillbaka har nämnden en egen ram för verksamheten
som låg till grund för den omfattande verksamheten
som tog plats under sommaren. Ett utvecklat samarbete med Falköpings Hyresbostäder på ett antal
platser inom Falköpings centralort och ett aktivt områdesarbete i Falköpings kommuns olika samhällen
gav i sin helhet dagliga aktiviteter för barn och unga
som de själva deltagit i och planerat. Alla fritidsgårdar var dessutom öppna under sommaren och
ett antal miniläger och dagsutﬂykter arrangerades.
Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket har deltagit
i sommarens verksamheter genom närvaro på sommargatan där många barn och föräldrar tagit del av
det utbud som fanns där. Genom lovverksamheten
nås barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. De har skapat mening för barn och unga och ger
en identitet till kommunen genom att skapa positiva
sammanhang. Utmaningen är mycket lik den som
beskrivs ovan med korta ledtider och svårigheter att
planera både kring rekrytering och resurser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Besöksverksamheter
Sommarmånaderna inom kultur-och fritidsnämndens ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekehagens Forntidsby, Falbygdens Museum, Mösseberg,
Ålleberg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet,
Stenstorpsbadet och Pop-Up kultur är platser, institutioner och arrangemang som erbjudits falköpingsborna och turisterna ett brett utbud hela sommaren.
Verksamheterna har axlat pandemins utmaningar
och lyckats komma igenom på ett säkert sätt. Inom
varje enskild del ﬁnns det möjlighet att göra mer och
jobba annorlunda för att skapa ett ännu bättre utbud.
Detta har förvaltningen påbörjat inför nästkommande år. Det blir viktigt att lansera en samlad marknadsföring för det omfattande utbud kommunen har
under sommaren.

att andelen långtidsarbetslösa ökat vars situation
utmanar såväl samhälle som förvaltning. Pandemins
restriktioner att arbeta hemifrån under delar av året
har skapat nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser ännu inte går att se verkningarna av.

Verksamhetsövergång
1 maj ﬂyttades Stöd- och försörjningsenheten från
socialförvaltningen till kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Nu har förvaltningen nya förutsättningar
att ta sig an målgruppen som är i behov av ekonomiskt bistånd då förvaltningen också bär ansvaret för
den nya arbetsmarknadsstrategin. Med utvecklade
processer och ett helhets-perspektiv på målgruppen ﬁnns förväntningar om en minskning av såväl
behovet av ekonomiskt bistånd som den ohälsa och
utanförskap som arbetslöshet kan
leda till.

Arbetsförmedlingens reformering
Arbetsförmedlingen är en viktig
samarbetspartner för förvaltningen
och myndighetens situation drabbar
alla de beröringspunkter som förvaltningen har med den. Dialog med
myndigheten är nödvändig ur ﬂera
perspektiv, dels ur målgruppens men
också för att få uppdaterad och relevant information gällande näringslivets kompetensbehov.

Samhällsskydd mellersta
Skaraborg
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Corona-pandemin
Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verksamheter, både i strategisk och operativ bemärkelse.
En stor del av våren 2021 präglades av fjärr- och
distansstudier och har påverkat elevernas studietid
i form av förlängda kurser eller i värsta fall avbrott.
Den snabba digitaliseringstakten har både utvecklat och utmanat förvaltningen och dess målgrupp.
Arbetslöshetssiffrorna har gått ner i jämförelse med
2020 vilket är positivt för Falköping. Oroande är dock

Den 21 oktober 2020 antogs ny lagstiftning i riksdagen med en förändrad Lag om skydd mot olyckor (LSO). Lagen började
gälla från och med den 1 januari 2021 men kommunerna har fått år 2021 att anpassa verksamheterna
så att de lever upp till de nya kraven. Tre av fyra nya
föreskrifter är antagna under juni och juli månad vilket innebär kort tid att implementera nya krav till årsskiftet 2021-2022. De nya föreskrifterna kräver ökad
samverkan med angränsande räddningstjänster för
att klara kravet på utökad robusthet och redundans
i ledningssystemet. Samtliga medarbetare inom den
operativa verksamheten behöver utbildas till följd av
de nya kraven.
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Ackrediteringen till Swedish Govornment Secure
Intranet (SGSI) är klar. Detta innebär att SMS är en
av fem centraler i Sverige som kan kommunicera i
skyddat/säkert nät med övriga statliga myndigheter.
Nytt ledningssystem har utformats inom organisationen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Effekten av detta är att SMS har fullt utvecklad redundans
för ledning av räddningstjänst via ledningscentralen i
Trollhättan. Kompetens i det dagliga arbetet tillvaratas och SMS blir dessutom en mer attraktiv arbetsgivare eftersom det ﬁnns möjligheter att avancera
inom den egna organisationen.

duktionskostnader utan resultat. Då ﬂera branscher
öppnats upp igen efter pandemin har många arbetssökande valt andra områden än vård och omsorg.
Behovet av att stärka attraktiviteten inom yrket och
hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer
tydligare än någonsin.

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan
Under året har fokus legat på styrning och ledning
utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlinjer
och förhållningssätt som givits från regeringen och
Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvärfunktionell beredningsgrupp på förvaltningen har fortsatt
arbeta med att följa utvecklingen gällande covid-19
och tagit fram och reviderat rutiner och informationsmaterial till såväl personal som brukare/klienter.
Begränsningar och stängningar av verksamheter, i
syfte att skydda sköra grupper under pandemin, har
inneburit inskränkningar för enskilda individer. Detta
förväntas ha en negativ effekt på de drabbade, som
kan komma att visa sig i utökade behov på andra
sätt. Under december drabbades samtliga verksamheter inom förvaltningen av stora personalbortfall
vilket påverkat hela organisationens arbete.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt
kompetens
Redan under våren bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför sommarsemestrarna vara sämre
jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet inom
äldreomsorgen. Vid uppföljning av semesterperioden
kunde det konstateras att bemanningen innebar en
stor utmaning. Vid årets slut görs bedömningen att
denna utmaning kvarstår. Det ﬁnns en matchningsproblematik i form av att de personer som söker
vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell som
reell kompetens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många gånger har verksamheterna inga andra
alternativ än att prova att anställa personer som
snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga intro-

20 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

Tekniska nämnden
Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har
blivit försenat pga att detaljplanen får arbetas om.
Detaljplan och bygglov har överklagats och Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Byggnationen
beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas 2025.
Falköpings kommun lämnade i januari in en dispensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen
för Platåskolan och Länsstyrelsen beslutade den 17
februari om att bevilja dispens från artskyddsförordningen gällande arten mindre vattensalamander. Beslutet innebär att kommunen får samla in
individer och ägg från området vid kalkbrottet där
Platåskolan planeras och ﬂytta dem till en damm på
Marjarps industriområde. Eftersom arten ﬂyttas från
kalkbrottet behöver inga andra åtgärder genomföras
med hänsyn till vattensalamandrarna. Processen för
ett antagande av detaljplanen för högstadieskolan
kan nu fortgå.
Fastighetsavdelningen har färdigställt underlaget för
att införa nya interhyror enligt den nyligen beslutade
policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar,
riktlinjer för hyressättning, gränsdragningslistor
m.m. De nya interhyrorna var klara att införas årsskiftet 2021/2022.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Städavdelningen har påverkats i pandemin genom att
tillfälliga omﬂyttningar av personal och anpassningar
fått göras löpande beroende på hur verksamheterna
öppnat respektive stängt.

Lekmannarevisorerna granskar den verksamhet som
bedrivs i kommunala bolag. Lekmannarevisorerna
säkerställer en demokratisk insyn i de kommunala
aktiebolagen.

Efter en vårtermin som i många avseenden ställt
krav på kostavdelningen i form av tallriksservering i
grundskola, erbjudande av hämtning av lunchlåda för
de elever som hade distansstudier, servering av korv
och bröd i entrén på gymnasiet och möjlighet att
hämta salladslåda från gymnasiets kafeteria, inleddes
en försiktig återgång till mer normala förhållanden
vid höstterminens start. Frånvaron bland barn och
elever i förskola och skola har varit hög under året
och har medfört en minskning av antalet serverade
måltider kopplade till barn- och utbildningsförvaltningen.
VA-avdelningen har sedan 2018 deltagit i framtagandet av en strategisk VA-plan för kommunen. Planen
är antagen i kommunfullmäktige i juni 2021. Planen
ska fungera som ett styrmedel för kommunen samt
för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. I
planen tydliggörs kommunens viljeinriktning och i
form av strategiska vägval.

Val av olika granskningsområden sker utifrån en
prövning av väsentlighet och risk. I granskningarna
biträds revisorerna av sakkunniga i den omfattning
som behövs för att fullgöra granskningen enligt god
revisionssed.

Kommunrevisionen
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestämmelser om kommunal revision och god
revisionssed. Den kommunala revisionen är ett lokalt
demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att
granska den verksamhet som sker i kommunen och
bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag.
Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksamheterna
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Därutöver skall revisorerna bedöma om resultatet
i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med
de mål fullmäktige har beslutat.
Revisorernas ansvarsprövning redogörs i den årliga
revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Följande granskningar har genomförts/är pågående:
• Granskning av delårsbokslut 2021
• Granskning av årsbokslut 2021
• Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning
och uppsikt över kommunens bolag
• Granskning av fjärr- och distansundervisning vid
gymnasieskolan
• Granskning av äldreomsorgen
Därutöver har en omfattande fördjupad granskning
genomförts av samhällsskyddsnämnden Mellersta
Skaraborgs verksamhet.

Valnämnden
Under år 2021 påbörjades planering och förberedelser inför allmänna valen i september 2022.
Under året har ordförande, vice ordförande, valsamordnare och kommunjurist deltagit på utbildningstillfällen anordnade av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) samt Länsstyrelsen. Kommunikatör,
säkerhetssamordnare och valsamordnare har deltagit
i Länsstyrelsens workshop om valsäkerhet.

Överförmyndarnämnden
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde under namnet Överförmyndare i
Samverkan (ÖiS). Genom delegation är dess uppgift
är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte
själva kan ta vara på sina rättigheter eller hantera
sin ekonomi. Årets verksamhet avviker inte i någon
större utsträckning från tidigare år. ÖiS har under
året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Målen rör bland
annat följande områden: kunskapsnivå, tillsynsmyn-

ÅRSREDOVISNING 2021 | FALKÖPINGS KOMMUN | 21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

digheter, handläggningstider, rekrytering av ställföreträdare. service och tillgänglighet och ekonomi.
Under året har en genomgång gjorts så att de huvudmän som ska stå kostnaden för den gode man eller
förvaltare de har, ska vara korrekt.

Bolagsform
Falköpings Hyresbostäder AB
I januari 2019 antog styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB en affärsplan som innehåller mål vad gäller
nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi
och personal. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där
bolaget satt mål att minska energianvändningen och
bli fossilfria.
Bolaget har färdigställt nyproduktion av bostäder
fastigheten Diamanten 1, inﬂyttning i 38 nya lägenheter i första etappen var i december 2020 och
inﬂyttning i andra etappen, med 35 lägenheter och en
lokal, har skett 1 juni 2021. Det har varit stor efterfrågan på lägenheterna och allt är fullt uthyrt. Statligt
investeringsstöd har beviljats för projektet.
Förutom nyproduktion av bostäder har stora satsningar på renoveringar och energibesparande åtgärder gjorts.
Corona-pandemin har inneburit stora omställningar
av vilka arbeten som utförts i bostäder, i våra uthyrningsrutiner och också att receptionen varit stängd
förutom för bokade besök.

Fastighets AB Mösseberg
Under 2021 har beslut om byggnation av etapp 2 på
GreenLog tagits. Byggnaden beräknas vara färdigställd i juni 2022. Dock har beslut fattats om att sälja
fastigheten Okularet 12, GreenLog via ett nybildat
dotterbolag med tillträde för köparen 31 mars 2022
och därmed avyttras även entreprenaden. Försäljningen beräknas generera en vinst vid försäljning av
aktier år 2022 på 42,2 mkr.
Hyresrabatter enligt regeringens stödpaket till vissa
branscher under Corona-pandemin har lämnats.
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Verksamhet i annan juridisk form
Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna
att en översyn av förbundets uppdrag var lämplig
utifrån att det var länge sedan uppdraget ursprungligen formulerades och under den tiden har det
skett mycket vad gäller både lagstiftning och teknisk
utveckling.
Översynen har resulterat i att uppdraget utökas med
att bland annat bistå medlemskommunerna med
strategiskt stöd och kompetens beträffande avfallshantering och det avfallsförebyggande arbetet.
Medlemskommunernas översyn innebär också att
förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning
Skaraborg”.
Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner blir
nya medlemmar i förbundet den 1 januari 2022.

Kommunalförbundet Miljösamverkan
Östra Skaraborg (MÖS)
Under 2021 har miljönämnden utfört totalt 3 420
planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Utöver detta
har 2 802 inkommande ärenden registrerats för året.
För planerade insatser på verksamheter som betalar
en fast årlig avgift har vi utfört 2 172 insatser vilket i
förhållande till planen ger en måluppfyllelse på 92,1
procent. Insatserna som inte genomfördes enligt
plan kommer att utföras under 2022. Tillsynen är i
ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Nämnden har även för 2021 bedrivit tillsyn enligt
den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på
serveringsställen med anledning av pandemin. Vi har
under året utfört 543 insatser.
Respektive medlemskommuns fullmäktige har under
2021 beslutat att anta en ny miljöbalkstaxa som
träder i kraft den 1 januari 2022. Taxan är framtagen
enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s)
nya taxemodell. En stor förändring som kommer med
den nya taxan är en ökad andel efterhandsdebitering.
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten

Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och
kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor
är att skapa en fungerande styrkedja som binder
ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom
uppföljning och analys av resultat utifrån helhetssyn.
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället
ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter
styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser

där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom
ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen
är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma
vad den ska arbeta med och i vilken omfattning,
men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen
är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå
nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden
tillsammans med budget ut till nämnderna.

ÅRSREDOVISNING 2021 | FALKÖPINGS KOMMUN | 23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Skapa förutsättningar för ett
socialt hållbart Falköping
I Falköpings kommun
skapas det goda livet
tillsammans genom tron
på att framtiden går att
utveckla och förbättra.

Förebyggande
insatser barn och
unga
För att jobba med ett socialt hållbart Falköping
behöver det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet fokuseras. Orosanmälningarna till socialtjänsten har ökat under ﬂera
år och även barnplaceringarna. Trots ett trendbrott
i barnplaceringar under föregående år visar nu åter
igen siffrorna på en markant ökning av placeringar,
vilket är oroväckande. De familjer som redan från
början var utsatta har många gånger fått det ännu
tuffare. Det råder dessutom en trångboddhet inom
förskolor och skolor, vilket under ﬂera år har påverkat
de ﬂesta skolorna i tätorten. Tillsammans med den
ökade mångfalden i klassrummen ökar utmaningarna att möta alla elevers behov. Trängseln kommer att
bestå eftersom tidsplanen för genomförandet av den
nya skolorganisationen har fått justeras till följd av
mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen för Platåskolan. Tillgången till sociala sammanhang och möten med trygga vuxna - såväl i skolan
som på fritiden – har minskat till följd av pandemin.
Flera verksamheter arbetar för att stärka upp sitt
barnrättsarbete. Ett arbete med att implementera
barnkonventionen har påbörjats, men förvaltningarna har kommit olika långt i detta. Delvis beror det
på pandemin, som gjort att ﬂera verksamheter fått
prioritera endast grunduppdraget. I plan framåt ligger dock att återuppta implementeringsarbetet med
barnkonventionen. Inom socialtjänsten och kulturoch fritidsförvaltningen har ett strukturerat stöd
tagits fram och använts av verksamheterna.
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Ett arbete som syftar till att stärka samverkan mellan
skola och socialtjänst har under året startats upp.
Varje förskola och skola har nu kontaktpersoner
på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, som
arbetar med myndighetshandläggning för barn. Den
förväntade effekten är att ﬂer förebyggande insatser
ska kunna identiﬁeras och genomföras i ett tidigt
skede, så att barnen får bättre förutsättningar till en
god psykisk och fysisk hälsa och därmed kan klara
av sin skolgång. Förhoppningen är också att antalet
barn som placeras utanför det egna hemmet ska
minska. Utvärdering kommer ske i början av 2022
och samverkan kommer att fortgå.
Ytterligare ett förebyggande arbete sker genom
samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid
(SSPF). Syftet är att fånga upp unga i riskzon för
kriminalitet och destruktivt beteende. Under hösten
har nätverksarbete genomförts inom ramen för SSPF
och samverkan mellan framför allt socialtjänsten och
polisen har stärkts.
Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i beﬁntligt föräldraskapsstöd i Falköping så att insatser
erbjuds föräldrar genom hela barnets uppväxt samt
når föräldrar från olika kulturer. En behovsinventering har gjorts och ﬂera konkreta utvecklingsarbeten
har genomförts. Bland annat har kommunen tillsammans med somaliska föräldraföreningen erbjudit
föräldraskapsstöd i alkohol- och narkotikarelaterade
frågor och Ällagatan har gemensamt med etniska föreningar och Connect startat upp FÖS1 – föräldraskap
1 Föräldraskap i Sverige FÖS. ett samhällsorienterande grupprogram
som består av fem gruppträffar á 2.5 h för utrikesfödda föräldrar med
barn 0-18 år
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i Sverige. I gruppen Falköpingsdads möts utlandsfödda fäder för samtal om föräldraskap. Familjecentralen har fångat upp många barn till ett tidigt stöd
tack vare god samverkan med mödravård och barnhälsovård och har samtidigt utmanats i att ha denna
mötesplats öppen på grund av restriktioner.
En utvärdering har gjorts av arbetet inom familjevåldsteamet. Det huvudsakliga uppdraget för teamet är att utveckla ett konkret och effektivt internt
samarbete kring familjer där det ﬁnns våld i nära
relation. I uppdraget samverkar socialförvaltningen
och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Utvärderingen visar att både samarbetet mellan de olika
professionerna och barnrättsperspektivet har stärkts
genom arbetssättet.
Det har under året pågått ett utvecklingsarbete för att
förebygga psykisk ohälsa och suicid. Inom socialförvaltningen har de instruktörer som utbildades
i MHFA2 under året börjat sprida kunskap vidare
till olika personalgrupper. Räddningstjänsten har
avslutat sin instruktörsutbildning i AOSP3 - akut
omhänder-tagande av självmordsbenägen person och sedan vidareutbildat all sin personal.

Det är människorna som skapar ett
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha inﬂytande och skapa tillsammans bidrar det till ett mer
hållbart samhälle. Det är viktigt att ge plats för olika
perspektiv och olikheter för det är då ett tolerant och
inkluderande samhälle skapas. Coronarestriktionerna
har slagit hårt mot dem som beﬁnner sig i ett utanförskap. Kommunens arbete med inkludering och
integration är i behov av fortsatt utveckling. Kommunen har utifrån pandemins förutsättningar strävat
efter att ställa om och möten
och dialog har gjorts i den
utsträckning det varit möjligt.
Det har inneburit en ﬂexibilitet
mellan digitala mötesformer
och fysiska möten i större eller mindre format. Exempelvis
2 MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa. En utbildning för att känna
igen och ingripa när någon mår dåligt.
3 AOSP – Akut omhändertagande av suicidnära person. En utbildning
för blåljuspersonal för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt/
beﬁnner sig i en självmordssituation.

hölls under hösten två medborgardialoger kopplade
till klimatstrategin. Resultatet blev det klimatavtal
som ﬁnns på kommunens webbplats, se Figur 1-QR
kod.
Ungdomsinﬂytande är av stor vikt för att inspirera
unga att påverka sitt liv och samhället. Unga kommunutvecklare ﬁnns nu i sju andra Skaraborgskommuner och nu kan Falköpings unga, som är
föregångare i arbetet, samarbeta med unga från
hela Skaraborg för att stärka ungas röster. Under
feriepraktiken anställdes ett stort antal unga som
unga kommunutvecklare och områdesutvecklare som
engagerade sig i sitt bostadsområde eller i viktiga
ungdomsfrågor. Det handlade om allt från cykelvägar, ungas arbetslöshet till att skapa ett aktivt och
meningsfullt sommarlov.

Trygghet
I Falköping är ambitionen att skapa trygghet genom
relationsskapande och möten mellan människor.
Den medborgarenkät som genomfördes under år
2020 visar att invånarna upplever sig mindre trygga
än tidigare år och resultatet är lågt i jämförelse med
andra kommuner i Sverige. En avsiktsförklaring är
framtagen med fokus på att stärka skyddsfaktorer
såsom anknytning i familjen, anknytning till skolan
och anknytning till sitt närområde. Genom att stärka
skyddsfaktorer runt barn och unga kan riskfaktorer
såsom brott, psykisk ohälsa eller våld undvikas. Ett
viktigt arbete är även hur kommunen hanterar när
det väl har uppstått en otrygg situation. Inom effektiv
samordning för trygghet (EST) började en app användas under året som hjälper till att få en lägesbild
över otrygga miljöer. Analyser har börjat göras utifrån
de rapporter som regelbundet lämnas in. Exempelvis
gjordes en orsaksanalys kring händelser på Högstadium centrum och ﬂertalet åtgärder sattes in.
Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre,
i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, inleddes i
projektform. Inom ramen för arbetet anställdes i
september två aktivitetssamordnare och en IT-ﬁxare.
Uppdragen innefattar bland annat att erbjuda och
genomföra sociala aktiviteter anpassade till målgruppen samt att öka den digitala delaktigheten och
kompetensen för äldre invånare i kommunen. Bland
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annat genomfördes sportskola för äldre med möjlighet till hälsoföreläsningar och prova på aktiviteter i
föreningar. Arbetet har redan fallit mycket väl ut och
från och med 2022 är verksamheten permanent.

av klassrummet. Detta har ökat kraven på pedagogers kompetens att kunna möta alla olika elevers förutsättningar och behov inom ramen av den vanliga
undervisningen.

Fullföljda studier och etablering på
arbetsmarknaden

Under 2021 har pandemin påverkat undervisningen
på många sätt i alla skolformer. Fjärr- och distansundervisning har i omgångar genomförts främst i
gymnasieskolan, men även inom grundskolan. Den
ﬂexibla undervisningsformen har påverkat och försvårat analysen av måluppfyllelsen gällande gymnasieskolan. Betygspoängen har inte påverkats negativt i
de synbara resultaten, men det ﬁnns ﬂera områden
som inte syns i ett genomsnittligt värde. En del är
att skillnaden har ökat mellan höga och låga betyg,
en annan del är svårigheten att följa upp kvalitén på
undervisningen när den skett på distans. Pandemin
har slagit hårdast mot nuvarande årets treor. De gick
sitt första år i mars 2020 vid början av pandemin, år
2 studerade eleverna stora delar på distans. Det ﬁnns
en undervisningsskuld som behöver kompenseras för
under kommande läsår, i synnerhet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Kommuninvånarens möjlighet till etablering på
arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart
samhälle och ett gott liv för individen. Med utbildning och möjlighet till egen försörjning kommer
också en mer jämlik hälsa vilket har stor betydelse för
såväl samhällsutveckling som att kunna bryta sociala
strukturer med risk för utanförskap.

Fullföljda studier
Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det har
varit en tydlig progression sedan 2017 med en negativ avvikelse 2020.
ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM (2021
EFTER LOVSKOLAN PÅ SOMMAREN)

GY: GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG

Kommunen närmar sig riksgenomsnittet för varje år.
Trots att ﬂer och ﬂer når behörighet så visar analys på en ojämlik skola. Förutsättningarna mellan
kommunens olika skolenheter är varierande, dels
gällande lokaler, personals behörighet och förutsättningar för en god elevhälsa. Trångboddheten bland
skolorna drabbar mest elever med stora behov och
har försvårat möjligheten till ﬂexibla grupperingar.
Det framkommer att skolenheter allt tidigare eftersöker stöd kring elever som har svårigheter att klara
sin skoldag. En orsak kan vara den statliga styrningen
där kraven ökat med extra anpassningar inom ramen
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Det är glädjande att det inte skett ﬂer utskrivningar
från gymnasiet under året i jämförelse med tidigare år, något som befarades på grund av fjärr- och
distansstudier som kan vara utmanande för många
elever. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) ser dock
att det skett ﬂer kursförlängningar för gymnasieelever
under året till följd av pandemin. KAA är en överbryggande funktion för att täta glappet mellan dels
grundskola och gymnasieskola men också mellan
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gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning och/
eller kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). KAA
bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 16-20
år vägen till arbete, studier och förebygger på så
vis socialt utanförskap och minskar risken för ökad
ohälsa i målgruppen. Under 2021 har 210 ungdomar varit registrerade hos KAA varav 65 % deltagit i
minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna är samtal,
studier på vuxenutbildning, studier på folkhögskola,
förmedling av arbete eller stöd för att söka arbete.
De ungdomar som har kunnat kombinera studier
på gymnasiets introduktions¬program med praktik
genom AME har visat goda resultat. Flera av individerna i målgruppen skulle vara gynnade av fortsatta
fjärr-och distansstudier via gymnasiet. Att ungdomar
och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja
studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är
av särskilt stor vikt. En samverkansstruktur är under
utveckling mellan kompetens- och arbetslivsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen utifrån ett tidigare politiskt utredningsuppdrag. Under
kommande planperiod ska den fortsatta samverkan
fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från
begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitet.
Fullföljda studier är ett av de viktigaste stegen som
kan tas för att en individ ska förbli i eller närma sig
egen försörjning. Ett arbete har pågått inom skolorganisationen för att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för hela utbildningsorganisationen.
Kommunens ansvar för AME, vuxenutbildning (VUX),
uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar
kommer vara betydande för framtida kompetensförsörjning. Under 2021 har inﬂödet av elever till den
kommunala vuxenutbildningen minskat något även
om ansökningstrycket ligger på jämna nivåer. Färre
ansökningar är behöriga vilket förstärker matchningsproblematiken och påvisar att processen för
etablering på arbetsmarknaden börjar tidigt, redan
i grundskolan. Konkurrensen om arbetstillfällen är
hög, något som pandemin i hög grad har påverkat.
Många som studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning kan ha kort utbildningsbakgrund samt
svårigheter i det svenska språket vilket kan bromsa
upp genomströmningstakten samt öka behoven av
stöd för att klara av sina studier.

Etablering på arbetsmarknaden
Arbetslöshetssiffrorna för Falköpings kommun
ligger i slutet av 2021 på samma nivåer som före
pandemin. Per 31 december stod 1 261 personer i
Falköping till arbetsmarknadens förfogande, motsvarande siffra 2020 var 1 610. Minskningen till trots
har problemen med långtidsarbetslöshet förstärkts
under pandemin till följd av den förändrade arbetsmarknaden som lett till en förskjutning av vilka som
hamnar i långtidsarbetslöshet. En av de yttersta konsekvenserna av att inte kunna försörja sig själv, kan
vara behov av ekonomiskt bistånd. I Falköping ligger
antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd på
fortsatt höga nivåer. I snitt har 473 hushåll i Falköpings kommun fått beviljat ekonomiskt bistånd varje
månad under 2021.
ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Nästan hälften av alla beviljade beslut har arbetslöshet som orsak vilket stämmer överens med nationella siffror för beviljade bistånd. Den enskilt största
orsaken att inte kunna försörja sig själv är arbetshinder social skäl som står för 30,4 % av alla beviljade
beslut under 2021. Det är en negativ trend i jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var 25,2 %. Det
är ett komplext arbete att stötta vuxna individer som
uppbär ekonomiskt bistånd och kräver god samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt
externa aktörer.
Av de deltagare som blir inskrivna på AME har ungefär hälften ekonomiskt bistånd som försörjning.
Pandemin har bland annat medfört att färre deltagare
från AME kunnat gå ut på praktik och/eller arbets-
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träning. Färre deltagare har under året kunnat göra
stegförﬂyttningar som lett till egen försörjning och
ett fortsatt arbete behövs för att arbetsprocesser ska
kunna nå de mål som arbetsmarknadsstrategin syftar
till; ﬂer till arbete och minskat behov av ekonomiskt
bistånd. Den nya strategin innebär krav på att stödja
en effektiv matchning av arbetssökande gentemot
arbetsmarknaden samt att goda relationer mellan
kommunens organisation och arbetsgivare fortlever
och utvecklas.

Bra bostäder och goda boendemiljöer
Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö
ökar möjligheterna att klara andra delar av livet
såsom utbildning, arbete och fritid. Det är viktigt att
kommunikationerna följer nybyggnationerna. Mer
samverkan behövs mellan såväl interna aktörer som
externa aktörer för att långsiktigt kunna skapa bra
bostäder och goda boendemiljöer för alla människor.
Exempelvis behövs en tätare samverkan mellan
socialförvaltningen och Hyresbostäder kring ny- och
tillbyggnationer, så att bostäder från början planeras
och anpassas för att stötta en individs självständighet utifrån dennes eventuella funktionsnedsättningar.
Genom att planera och bygga rätt från början kan
framtida bostadsanpassningar undvikas.
Tillgång till en meningsfull fritid främjar både bildningen och hälsan. För ökad jämlikhet ses det viktigt
att tillgängliggöra fritidsaktiviteter till alla oavsett var
man bor eller vilka förutsättningar som ﬁnns i respektive hushåll. I Falköpings kommun är barnfattigdomen hög med stora variationer mellan olika områden. Framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet har
genomförts med mobila verksamheter som beﬁnner
sig där människor bor eller beﬁnner sig, exempelvis
Fritidsbanken, Tagga lov, Kulturarv, Pop-up kultur.
Det positiva resultatet och den goda feedbacken signalerar att detta sätt att arbeta behöver ﬁnnas kvar.
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För att stärka socialt utsatta människors möjlighet
att etablera sig i samhället är det viktigt att arbeta
vräkningsförebyggande, detta arbete har utmanats
under året delvis på grund av pandemin men också
av verksamhetsﬂytten av enheten för stöd och försörjning från socialförvaltningen till kompetens- och
arbetslivsförvaltningen. Arbetet fortsätter in i nästa
planperiod i samverkan med hyresbostäder och andra hyresvärdar i kommunen.

Områdesbaserat arbetssätt
Kommunen har tagit ﬂera olika initiativ till att jobba
områdesbaserat som ett sätt att skapa trygga och
socialt hållbara bostadsområden och stadsmiljöer i
Falköpings kommun. Områdesbaserat arbete handlar
om att kommunala verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle arbetar tillsammans
med att skapa trygghet genom bland annat mötesplatser och aktiviteter. Exempel på utvecklingsarbeten här är ”platssamverkan Ranten” eller ”mötesplats
Floby”. I Ranten-arbetet samlas kommunala aktörer
och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet
och säkerhet runt tågstationen. I Floby samlas skola,
kultur- och fritid, föreningar och kyrka för att skapa
en mötesplats och samlade aktiviteter. Metoden
bygger på lokalt ideellt engagemang där medskapandet genererar goda effekter såsom inkludering och
meningsfull fritid. Ett utredningsarbete har gjorts
för att undersöka förutsättningarna för områdesbaserat arbete i orter som Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp. Utifrån utredningen får nu
fritidsledare ett ansvar för att samordna ett områdesbaserat arbete på ﬂera orter i Falköping. Kommunen
har även gemensamt med Hyresbostäder Falköping
tillskapat en projekttjänst med start år 2022 i syfte att
samordna ett områdesbaserat arbete på de platser
hyresbolaget har sitt bestånd.
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Sammanfattning och målbedömning
Sedan pandemin startade har en del verksamhet
som syftar till att skapa förutsättningar för social
hållbarhet fått ställas om eller ställas in. Även
om det går att skönja en viss positiv progression
inom några områden, såsom måluppfyllelse i
grundskolan, står kommunen inför stora utmaningar. Trångboddheten i skolorna och andelen
barnplaceringar har under ﬂera år ökat. De som
redan är utsatta har dessutom påverkats mycket
negativt av pandemin inom ﬂera områden
såsom skola, sysselsättning, hemförhållanden
och möjlighet till meningsfull fritid. Utvecklingsarbete och samverkan håller på att återupptas i
och med att alltﬂer fått vaccin för covid-19.
Trots begränsningar på grund av pandemin har
ett aktivt arbete gjorts för att möta intentionen
med målet. Måluppfyllelsen bedöms därför fortsatt som godtagbar.

MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD
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Skapa förutsättningar för ett
attraktivare Falköping
Falköpings
kommun ska
vara en bra plats
att bo, verka och
leva på - en plats
där medborgarna
känner stolthet
En ny skolorganisation håller på att ta
form och kommunen
gör stora satsningar
på förskolor och skolor
både på landsbygden
och i tätorten. Allt för
att våra barn och unga ska få förutsättningar för en
så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt
skapa attraktiva lärmiljöer för kommunens barn samt
attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger. Vindängens skola samt en ny särskola för elever i åk 1 – 6 färdigställdes och elever och personal ﬂyttade in under
våren 2021. Platåskolan, som en viktig kugge i denna
omorganisation, har försenats på grund av överklaganden. Detta påverkar och försenar byggprocesser
och organisationsförändringen.
Det förvaltningsövergripande arbetet med en ny
lokaliseringsstudie för Platåskolan, i det fall att den
nu föreslagna detaljplanen inte kan godkännas, har
nu avslutats. Detta är ett arbete som gjorts för att
snabba på processen med en ny detaljplan i det fall
att en ny lokalisering kommer att krävas.
Under våren och till viss del sommaren har kommunens invånare gått miste om ﬂera kulturupplevelser och evenemang som en följd av pandemin.
Många kreativa lösningar har dock växt fram för att
olika målgrupper ska få tillgång till det utbud som
erbjuds. Turnerande aktiviteter har genomförts på
olika platser i kommunen såsom, pop-up aktiviteter
som erbjudit olika typer av kultur och fritidsaktivi-
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teter. Även digitala hjälpmedel så som QR kod och
360 gradersﬁlm har använts för att öka attraktiviteten
och tillgängligheten. Mössebergs motionscentral och
djurpark har haft ett högt besöksantal under året.
Öppen ungdomsverksamhet och biblioteket har
kunnat bedrivas smittsäkert under hela 2021. Under
hösten har ﬂer verksamheter kunnat återgå till mer
ordinära förutsättningar, förutom ett fåtal större
evenemang som inte kunnat genomföras. Besökare
hittade successivt tillbaka till ﬂertalet anläggningar
och mötesplatser. Flera jubileer har uppmärksammats under året, bland annat biblioteket som ﬁrade
50 år. Museet genomförde en jubileumsutställning
och olika insatser för att uppmärksamma att verksamheten bedrivits i 60 år.

Värdeskapande stads- och
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och
därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg
och inspirerande miljö med mötesplatser.
Sättet att se på utsmyckning av det offentliga rummet har utvecklats. Ljusinstallationer runt högtider är
ett resultat av detta. Även andra utsmyckningar har
startats, detta för att få ett attraktivare Falköping.
Attraktiviteten stärks också genom att skapa trygga
färdvägar för gångtraﬁkanter och cyklister. Arbetet
med cykelbanor fortgår och några har färdigställts
under året. Ett cykelgarage har invigts vid Järnvägstorget. Med Falköpings strategiska placering
utmed västra stambanan skapas goda möjligheter
att bo i kommunen, men arbeta någon annanstans.
Statistisk från SCB kopplat till in- och utpendling rapporteras med en viss fördröjning. Under 2020 märks
en minskning av antalet både för de som pendlar in
till Falköping och de som pendlar ut. Det kan förklaras av rekommendationer om distansarbete utifrån
restriktioner till följd av pandemin.
Projekttävlingen med syfte att förnya Falköpings
stadskärna är nu avslutad och arbetet kan påbörjas
med det vinnande bidraget.
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Klimatsmart kommun med goda och
hållbara kommunikationer samt utbyggd
infrastruktur
Hela den kommunala verksamheten arbetar för att
Falköpings kommun både som organisation och
geograﬁsk yta ska vara fossilfri år 2030. För att åstadkomma detta arbetar kommunen med tre fokusområden; konvertering av de fastigheter som har inslag av
fossil uppvärmning, kommunens fordonspark samt
alla fossildrivna arbetsredskap/maskiner. Arbetet
med fokusområdena pågår men effekterna kommer
att märkas först längre fram.
Inför 2021 antog kommunstyrelsen 11 Klimatlöften.
Att anta ett Klimatlöfte innebär inte att målsättningen
måste nås det första året – att komma närmare målet
och att berörda aktörer lär sig mer om vilka förbättringar som är möjliga ur ett klimatperspektiv är
viktiga framgångar.
KLIMATLÖFTEN 2021

STATUS

Klimatväxla tjänsteresor

I uppstart

Nya personbilar är miljöbilar

Uppnått

Ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

Uppnått

Deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Uppnått

Minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Påbörjat

Använda cirkuklära möbelﬂöden

Påbörjat och
igång

Mäta matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Påbörjat och
igång

Beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

Uppnått

Producerar egen solel

Uppnått

Arbetssätt ﬁnns för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

Uppnått

Arrangera event/aktiviteter riktat till allmänheten om
klimat

Uppnått

Kommunfullmäktige har under våren antagit den nya
klimatstrategin och ﬂera områden är inne i genomförandefas, bland annat inom hållbara transporter
med aktiviteter som Vintercyklist Mobilitetsveckan
och På egna ben som exempel. Den kommande resepolicyn kommer också att utgå från klimatstrategin.
Andra områden i klimatstrategin är lokal framställning av förnybar energi, där kommunen bland annat
arbetar med att installera solceller på kommunens
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fastigheter, samt hållbara ﬁnanser. Falköpings kommun har sedan tidigare kvaliﬁcerat sig till ﬂera gröna
lån för genomförda energieffektiva fastighetsprojekt.
Nu har även fyra olika VA-projekt under året beviljats
gröna lån.
Utifrån arbetet med Agenda 2030 och klimatstrategin
har arbetet påbörjats med att ta fram en ny traﬁkstrategi för Falköpings kommun. Målet är att strategin ska antas av kommunfullmäktige i september
2022. Det har förts dialog brett med både externa
och interna aktörer för att samla in underlag. I slutet
av 2021 genomfördes en medborgardialog både i
form av fysisk träff samt genom en enkät på hemsidan. Workshops med politiker och tjänstpersoner har
också genomförts.
Falköpings kommun arbetar även med att underlätta för kommunens invånare att göra hållbara val i
vardagen genom energirådgivning till företag och privatpersoner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om klimat. Under år 2021 har laddstolpar för
eldrivna fordon installerats på tre platser i Falköpings
tätort – vid resecentrum, vid biblioteket samt vid
Köttorget. Användning visar att den sistnämnda är
populärast i dagsläget.

Sammanfattning och målbedömning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av
långsiktiga processer. Falköpings kommun har
fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av
infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och
attraktiva boendemiljöer. Arbete pågår ständigt
med att försköna stads- och landsbygdsmiljöer.
Aktivt arbete har utförts för att nå invånare
med ett utbud av kulturella upplevelser och
mötesplatser. Trots pandemin har evenemang
genomförts om än i ett begränsat antal och i
begränsad omfattning. För att öka attraktiviteten
och tillgängligheten har användandet av digitala
hjälpmedel varit framgångsrikt. Aktivitetsytor
och platser att röra sig på, har blivit ﬂer genom
arbete med spår och leder.
Platåskolan, som är en viktig del i den nya
skolorganisationen, har försenats på grund av
överklagande. Utifrån detta har en ny tidsplan
tagits fram för att möta byggnation, verksamhetsplanering och inre organisation.
En ny klimatstrategi är beslutad och kommer
vara ett verktyg i kommunens klimatarbete
framöver samt vara utgångspunkt i kommande
traﬁkstrategi.
Måluppfyllelsen bedöms som god.

MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD
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Skapa förutsättningar för ett
näringsliv som utvecklas
Utveckla
kommunens
bemötande och
servicekvalitet
Pandemin har varit en
bromsande faktor under
2021 även om samhället
öppnade upp i takt med
höjd vaccinationsgrad
och Folkhälsomyndighetens (FHM) lättade restriktioner under hösten.
Besöksnäring och handelsföretag drabbades
hårt i början av pandemin men har under året börjat återhämta sig. Antalet
utländska besökare har varit ﬂer i kommunen under
året än tidigare. Kommunen har aktivt arbetat för att
stötta det lokala näringslivet i omställningen som
covid-19 har medfört. Förberedelser har pågått för
att näringsverksamhet ska kunna normaliseras och
större evenemang genomföras när det blir tillåtet.
Nyföretagarrådgivningen har haft en fortsatt ökning
av nya företag under 2021. En farhåga ﬁnns gällande
tillgången av mark för större industriverksamhet, då
efterfrågan av utrymme ökar snabbare än vad mark
kan göras tillgänglig.
RANKINGUTVECKLING 2012-2021

Att näringslivet utvecklas är avgörande för välfärden
och det goda livet i Falköping. Under ﬂera år har
kommunen aktivt arbetat för att stärka relationer och
med ett gott bemötande höja service och utveckla
dialogen med näringslivet. Den senaste rankingen av
näringsklimatet i Sveriges kommuner som publiceras
av Svenskt näringsliv visar att Falköping fortsatt
håller sig högt i resultatet. Senaste rankingen som
baseras på enkätsvar från våren 2021 visar på plats
33.
ANTALET GÄSTNÄTTER I FALKÖPING: HOTELL, STUGBYAR OCH VANDRARHEM
(KÄLLA: SCB)

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 antalet
gästnätter inte ökade utan istället sjönk.

Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge
vid västra stambanan och en god infrastruktur som
ska användas och fortsätta utvecklas för att stärka
Falköpings attraktivitet. En ny överlämningsbangård
i Marjarp har varit under projektering och arbete
påbörjades under året för verkställande. Planen är att
bangården ska vara färdig 2023 och beräknas ansluta
till Västra stambanan under 2025. Investeringen sker
med stöd från Klimatklivet, Västragötalandsregionen
och Traﬁkverket och kommer ge möjlighet för längre
tåg att stanna och lastas om.
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Dryport Skaraborg ökade i antal containrar under
2021 och tar nu emot ca 50 000 TEU1 . Detta är
lika stor volym som Vänerns alla hamnar tar emot
tillsammans. Traﬁken har ökat med 27 % under året
vilket gör Falköping till destinationen med störst ökning. Till Skaraborg Logistic Center kommer det 20
till 30 tåg varje vecka.
Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarpområdet och bygger i samarbete med kommunen en
ny lagerlokal och ett nytt spår. Lagerlokalen kommer
vara mellan 40 000 till 50 000 kvadratmeter stor och
ingår i Julas satsning med att serva andra företag
med logistik.
För att möta branschens behov har Lärcenter startat
en yrkeshögskoleutbildning, Tekniker för spårbundna
fordon. Utbildningen startade hösten 2021.
Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya
företag för etablering. Etablering kräver en bra infrastruktur, där expansion möjliggörs genom en god
markreserv. En utmaning är dock att efterfrågan av
mark för större industriverksamheter ökar snabbare
än vad mark kan tillgängliggöras.

arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter att
planerade aktiviteter kunnat genomföras under 2022
som analys av samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kommer att kunna presenteras.
Ett utvecklande näringsliv förutsätter kompetensförsörjning och möjlighet till matchning av kompetens
både lokalt och regionalt. Det börjar redan i grundskolan med möjlighet till givande och relevanta
praktikplatser. Det fortsätter vidare på gymnasiets
yrkesprogram som bidrar till kompetensförsörjning
samt matchning mot arbetsmarknadens behov. I
de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen
beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella
och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Skaraborgs vuxenutbildningar samverkar kring utbildningsutbud och på så vis kan Falköpings invånare
kostnadseffektivt erbjudas ett större utbud samt
berika näringslivet med kompetens.

Arbetslöshet
FALKÖPING TOTALT ANTAL ARBETSLÖSA 16-64 ÅR

Utveckla företagandet och matcha
kompetens
En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommunfullmäktige i februari 2021. Utifrån strategin gavs ett
uppdrag till kommunstyrelsen och kompetens- och
arbetlivsnämnden att gemensamt arbeta för att få ﬂer
i arbete och därmed minska behovet av ekonomiskt
bistånd. Samverkansstrukturerna har utvecklats och
gemensamma mål har tagit form. Strukturen bärs på
tre arbetsområden; Efterfrågan och utbildningsutbud,
En gemensam plattform samt Goda exempel. Arbetet
sker i nära samverkan med näringslivet. Som delårsrapporten per augusti beskrev har alla områden planerade processer och ett stort arbete har skett internt
för att vara rustade inför 2022 då ett mer öppnat
samhälle är att förvänta.
En målbedömning av samarbetet är att det är
framgångsrikt när det gäller relationsskapande och
processuppbyggande, men att det kvarstår en utmaning i att tillsammans skapa mätbara effekter utifrån
1

TEU är lika med en 20- fots lång container
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Arbetslösheten har sjunkit till samma nivåer som
före pandemin men den strukturella arbetslösheten
har fått ett större fäste vilket förstärker den matchningsproblematik som ﬁnns. För dem som inte
kommit ut i arbete kvarstår utmaningen att nå egen
försörjning samtidigt som det fortfarande råder
arbetsbrist i många sektorer och branscher. Utifrån
rådande situation på arbetsmarknaden och den
strukturella förändringen som sker gällande kompetensbehov är det idag svårt att säga om kommunens
utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kommer att möta framtidens behov av kom-
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petensförsörjning. Det kommer att kräva en fördjupad samverkan mellan kommun, externa aktörer och
näringsliv för att skapa förutsättningar för matchning
både i ett näringslivsperspektiv och hos den målgrupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Falköping – en drivande aktör
I spåren av pandemin har det genomförts kreativa
lösningar för att tillgängliggöra kulturen för både
barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer stöttas.
En mängd olika kulturarrangemang och workshops
har genomförts både i centralorten och på mindre
orter.
Falköpings Kommun ansökte och tilldelades ett
projekt under 2021 från Tillväxtverket om Hållbar
Besöksnäringsutveckling. Under hösten har hållbarhetsarbetet fördjupats kring besöksnäringen med
projektet Hållbar platsutveckling Hornborgasjön.
Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder för en
långsiktigt hållbar omställning med fokus på destinationsutveckling i samklang med samhällsplanering
och regionala processer.

Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en
aktiv och stöttande part i näringslivets utveckling
i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet,
besöksnäringen och kultursektorn har påverkats
olika mycket och det är först efter att restriktioner
lättats helt och marknaden blivit stabil som ett
nytt nuläge kommer att växa fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och
samverkansbehov.
Dagens kompetensbehov fortsätter att utmana
näringslivet och kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt det framtida utbildningsutbudet. Även om kommunens övergripande
interna samverkan fortgår enligt plan ﬁnns inte
underlag för analys som kan påvisa stärkta
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.
Samverkan mellan alla kommunens verksamheter
behöver utvecklas ytterligare för att målet med
arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med den
förnyade arbetsmarknadspolitiken är att skapa
bättre förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället
för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig
effekt förväntas därför vara ett minskat behov av
försörjningsstöd.
Satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område
med mycket traﬁk som förväntas öka framöver i
takt med fortsatta satsningar från både kommunen och privata aktörer. Parallellt sker utveckling
inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och behåller det unika som kommunen har
samtidigt som den öppnar för besökare.
Det ﬁnns risk för markbrist vilket kan utmana
framtida tillväxt. Detta tillsammans med matchningsproblematiken bedöms vara de största
utmaningarna för kommande år inom mål 3.
Målbedömningen bedöms
som god.

MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD
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Kommunens organisation ska
vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning
Kommunens omställningsförmåga inom
samarbete, digitalisering
och värdeskapande
insatser bedöms vara
en av de viktigaste
förutsättningarna för att
kunna möta invånarnas
behov, såväl nu som i
framtiden.

En lärande och
utvecklande
verksamhet
Kommunens verksamheter har under 2021 samarbetat mer över förvaltningsgränserna, som en direkt följd av coronapandemin.
De medarbetare som normalt sett arbetar i verksamheter som pausats, har i stället kunnat hjälpa till där
arbetsbelastningen varit högre. Det kollegiala stödet
och lärandet har därmed fyllt en stor funktion gällande att hantera pandemin.
För att möta framtida utmaningar är det viktigt att
dra lärdomar av hur utmaningarna hanterats under pandemin. Forskare menar att covid-19 är en
försmak på kommande pandemier och samhällskriser. Arbetsmetoder som använts under pandemin
behöver därför utvärderas och analyseras för att
kunna bilda ett beslutsunderlag inför kommande
samhällskriser.

Arbetsmiljö utifrån pandemin
I december 2021 publicerade SKR en reviderad
avsiktsförklaring där det betonas att effekterna av
covid-19 bedöms kunna påverka arbetsmiljön och
arbetsmiljöarbetet under lång tid. Kompetensutmaningen till följd av den demograﬁska utvecklingen,
högre sjukfrånvaro samt omställning till en mer digi-
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taliserad verksamhet är strukturella utmaningar som
behöver hanteras långsiktigt. Om utmaningarna inte
hanteras ﬁnns risk att såväl medarbetares hälsa som
medborgarnas välfärd påverkas. Ohälsa, samvetsstress och sjukfrånvaro innebär sänkt livskvalitet för
medarbetare, men även förlorad kvalitet, kontinuitet
och kompetens i välfärdens verksamheter, menar
SKR.
Pandemin har bidragit till en situation med trött och
sliten personal i ﬂera av kommunens verksamheter, framför allt i de kontaktnära yrkena. I slutet av
året kom en ny coronavirusvariant kallad omikron,
vilken orsakade ytterligare påfrestningar för redan
hårt prövade medarbetare. Det gäller framför allt i
ovan nämnda verksamheter. Många medarbetare
har blivit smittade, eller varit hemma och vårdat sina
sjuka barn, med personalbrist och försämrad arbetsmiljö som följd. Inom vissa verksamheter fortsatte
förskjutningen mot distansarbete under året, vilket
medförde både möjligheter och utmaningar. För att
stödja chefer och medarbetare i organisationen att
hantera det nya arbetssättet togs en kommunövergripande rutin fram för distansarbete.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKRs avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala
samverkansavtalet blev klart under hösten 2021. Under 2022 kommer fokus ligga på chefers arbetsmiljö
och att hitta faktorer som skapar god hälsa.
Flera arbetsgrupper har under året förmedlat ett
behov att stärka gruppen och självledarskapet. HRavdelningen har stöttat med metoder för att utveckla
självkännedom och reﬂektion. Fortsatt arbete med
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, tidiga
signaler på ohälsa och hälsofrämjande faktorer,
bedöms vara viktigt att fokusera på för att skapa ett
hållbart arbetsliv för både medarbetare och chefer.
Under året har kommunens medarbetare därför
erbjudits att delta i pandemianpassade hälsofrämjande aktiviteter på kvällstid, såsom exempelvis
tipspromenader och skogspromenader med enklare
träning och/eller meditation. Kommunen bidrar även
genom friskvårdsbidrag/friskvårdstimme, eget gym
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och andra personalaktiviteter med förutsättningar för
rörelse och återhämtning.
Under 2022 kommer SKR att stödja kommuner
vidare i det hälsofrämjande arbetet genom en kunskapssatsning på friskfaktorer, en stärkt dialog kring
samverkan och arbetsmiljö samt en partsgemensam
uppföljning av coronapandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet.

Digitalisering som strategi
Digitaliseringen är en
viktig faktor och kan
användas som en strategi
för att effektivisera och
samtidigt kvalitetssäkra de
processer som driver
kommunen framåt. Vidare
Figur 1

kan den bidra till att skapa och bibehålla en god
arbetsmiljö. Digital kompetenshöjning hos medarbetare och medborgare är en viktig förutsättning för att
digitaliseringen ska få önskad effekt. Kommunens
processer behöver fortsatt anpassas till digitala
arbetssätt. Vissa insatser har under året gjorts för att
stärka digitaliseringen, såsom införandet av läkemedelsrobotar inom LSS (se Figur 1). Exempel på
utvecklingsområden som kvarstår är dock ﬂer
digitaliserade ansökningsprocesser, digital studiehandledning, automatiserad handläggning, fortsatt
utveckling av e-arkiv, en kommunövergripande
lösning för digital signering och mobil dokumentation. Under pandemin har detta arbete dessvärre inte
tagit de steg framåt som varit önskvärt för att möta
behovet.

Kompetensförsörjning
En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 2021,
vilken beskriver behovet av att rekrytera medarbetare
på bredare front. I dagsläget försvåras vikarieanskaffning av att många sökande har för låg kunskapsnivå
och bristande kunskaper i det svenska språket. Inom
skolan prognosticeras det vara en fortsatt brist på
behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035 på
en nationell nivå. Dock märks en positiv progression
på lokal nivå vad gäller anställning av förskollärare,

men istället mycket stora svårigheter att rekrytera
ämneslärare på högstadiet samt lärare med inriktning fritidshem. Den generella svårigheten att rekrytera personal till vård- och omsorgsyrken kan orsaka
bristande kvalitet eller att insatser inte kan utföras
utifrån brukarens behov.
Flera faktorer påverkar situationen. Ett exempel är att
färre personer söker vissa utbildningar såsom gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Det är också en
stor utmaning att en allt större andel av befolkningen
är äldre. Andra faktorer som påverkar situationen
är möjligheten att utveckla och behålla medarbetare genom god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och
intressanta utvecklingsmöjligheter. För att stärka
dessa möjligheter erbjuds medarbetare bland annat
fortbildning i utbildningskalendern på kommunens
intranät. Utbudet är baserat på utbildningsbehov
som identiﬁerats genom kommunens KOKOS-grupp
(kommungemensam kompetensutveckling i samverkan), där de olika förvaltningarna har representanter.
De ﬂesta utbildningar har under året fått ställas om
till en digital version, medan några har genomförts
fysiskt. Exempel på genomförda utbildningar är Projektledning, Våld i nära relationer och Att leda utan
att vara chef. I verksamheterna ﬁnns också exempel
på kompetenshöjande insatser under året, såsom
deltagande i nationella nätverk, samarbete med högskola och universitet, digitala föreläsningar, seminarium och utbildningar. Ett behov har utkristalliserats
att utvärdera i vilka fall som digitala utbildningslösningar kan ersätta fysiska utbildningar framöver.
Genom att analysera när fysiska utbildningar krävs
och när digitala lösningar fungerar, så kan framtida
utbildningssatsningar formas på det mest effektiva
och givande sättet.
Genom Kompetens- och omställningsavtalet inom
kommun och region (KOM-KR) har arbetsgivaren
kunnat ansöka om medel för förebyggande utbildningsinsatser. Syftet med insatserna ska vara att
tillgodose framtida kompetenskrav i verksamheten
och undvika framtida arbetsbristsituationer. De insatser som pågått under året har varit yrkessvenska för
lokalvårdare som genomförts digitalt, truckkort för
medarbetare inom SMS samt B-körkort för medarbetare inom hemtjänsten. Fler insatser planeras under
perioden 2022 – 2023.
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Medarbetarundersökningen

Systemeffekter i verksamheterna

Under mars månad genomfördes den kommunövergripande chefs- och medarbetarundersökningen.
Resultatet avseende nöjd medarbetarindex (NMI)
och hållbart medarbetarengagemang (HME) fortsätter ligga på en hög nivå jämfört med andra kommuner. Svarsfrekvensen var god även denna gång
och arbetet i verksamheterna utifrån resultatet visar
exempelvis att många arbetsplatser vill utveckla sitt
arbete med arbetsplatsträffar (APT) för att förstärka
förutsättningar till en engagerande dialog, vilket det
nya samverkansavtalet fokuserar på.

En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verksamheterna samverkar och organiseras utifrån uppdrag och att resurserna används på ändamålsenligt
och effektivt sätt för att nå uppsatta mål. I september
startade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett
projekt kallat Effektivare kommuner. Projektet pågår
fram till januari 2023 och Falköpings kommun deltar
tillsammans med 14 andra kommuner. I Falköping
läggs fokus på att ﬂera förvaltningar ska samverka
mer över gränserna för att nå en högre effektivitet
– det vill säga få mesta möjliga värde i verksamheterna, till minsta möjliga kostnad.

Medarbetarundersökning

2019

2021

81%

77%

NMI (Nöjd medarbetarindex)

71

71

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

84

84

Svarsfrekvens

Tillitstyrning
Kommunikation och öppenhet på alla organisatoriska nivåer är tillsammans med faktabaserade underlag
av stor vikt för att få en god tillitsbaserad ledning
och styrning. En grundförutsättning för tillitsstyrning
är att medarbetarna vet ramarna för arbetet och kan
handla friare inom dessa. Vägen till en tillitsstyrd
organisation har under året tagit allt mer form genom arbete som konkretiserat begrepp kopplade till
tillitsbaserat ledarskap.
Vid chefsdagar i december 2021 genomfördes en utbildning i tillitsbaserad ledning och styrning där kommunens chefer ﬁck en god inblick i vad det innebär.
Det lades även en grund för det fortsatta arbetet och
dagarna var mycket uppskattade. Framgent planeras
för hur det fortsatta arbetet ska utformas och implementeras så att det genomsyrar hela kommunens
sätt att arbeta.
Insatser har även gjorts för att stärka arbetet mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i budgetarbetet
för 2022-2024. En översyn av beredningsprocesserna
har bland annat gjorts inom samtliga nämnder på
uppdrag av kommunstyrelsen, där målsättningen
varit att få en mer enhetlig ärendeberedning.

38 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

Det pågår ständigt arbete för att effektivisera och arbeta smartare kring de resurser som ﬁnns tillgängliga
i kommunen. Generellt sett ﬁnns ﬂera goda exempel
på aktiviteter som syftar till en optimerad resursanvändning. Det sker exempelvis kontinuerlig uppföljning av behov avseende fordon och lokaler, såväl
ägda som hyrda, så att dessa kan användas på bästa
sätt på både kort och lång sikt.
Dialog mellan förvaltningar och verksamheter har
pågått under året för att tillvarata de kommunala
resurserna och minska behovet av att köpa externa
tjänster så långt det gått. Till följd av pandemin har
ﬂer former av samverkan skapats internt i kommunen, då det framkommit behov av att arbeta tätare
för att klara av uppdraget. Exempelvis har personal
från kultur och fritid stöttat upp inom verksamheter
på socialförvaltningen. En gemensam förståelse för
vilka behov och utmaningar som ska mötas är av stor
vikt, inte minst för att kunna ställa om och anpassa
verksamheten till omvärldens krav. Vad gäller personalresurser har däremot en del verksamheter haft
svårare att resursoptimera och istället har konsultkostnaderna ökat under året.

Tätare samarbete och samverkan
Många av kommunens utmaningar kräver samarbete
över förvaltnings- och verksamhetsgränser och det
gör kravet på gemensam uppföljning utifrån helheten
allt viktigare. Adekvat uppföljning och analys är bland
de viktigaste delarna i utvecklingsarbete och i strävan
att nå samt upprätthålla en tillitsbaserad ledning
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och styrning. Detta innebär att det är viktigt att såväl
chefer som medarbetare har kännedom om och förståelse för vikten av delaktighet i arbetet. Under året
har ﬂera verksamheter genomfört riktat arbete för
att skapa delaktighet inom ramen för sitt uppdrag, i
respektive arbetsgrupp men också i mellanrummen
mellan arbetsgrupper.
Flera förvaltningar beskriver således en utveckling
mot ett mer processbaserat arbetssätt, vilket underlättar tvärfunktionell och verksamhetsöverskridande
samverkan. Ett exempel är övergången av enhet stöd
och försörjning från socialförvaltningen till kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Efter övergången
bildar enheten tillsammans med arbetsmarknadsenheten en ny organisation med gemensamma arbetsprocesser. Sedan årsskiftet har ﬂera insatser gjorts
för att underlätta en övergång.
Ytterligare steg behöver tas gällande samverkan
inom kommunen för att kunna möta framtida utmaningar. Försvårande omständigheter kan dock vara
att olika förvaltningar har olika kulturer, olika villkor
i sina anställningsavtal och bristande kännedom om
varandras uppdrag och ansvar. I vissa fall kan även
sekretess utgöra ett hinder ifall samtycke att samverka inte ges från de enskilda som ärendet gäller.
Ett tydligt syfte med samverkan, förväntad effekt och
vem som bär ekonomiskt ansvar är viktiga parametrar för att underlätta arbetet.
En fråga för framtiden är därtill utvärdering av de
insatser och arbetsmetoder som används, samt prioritering av vilka av dessa som fortsatt ska användas.
Det är viktigt att följa utvecklingen och fokusera på
de värdeskapande insatser som är mest prioriterade.
Det är viktigt att också kunna ta bort arbetsuppgifter
och/eller aktiviteter som inte medför värde. Utvecklingen och arbetet blir inte hållbart om det ständigt
tillkommer nya uppgifter utan att ledtid identiﬁeras
och gallras bort.
Kommunens organisation behöver vara ﬂexibel och
agil för att kunna ge förutsättningar att möta förändringar i omvärlden på ett följsamt sätt. Minskade
resurser, både ekologiska, personalmässiga och
ekonomiska, är något kommunen måste förhålla sig

till. Viktiga åtgärder kan i detta arbete exempelvis
vara närvärldsbevakning, ökad förståelse för andra
förvaltningars arbete, tätare samverkan, kompetens
och trygghet för medarbetare att arbeta ﬂexibelt och
föränderlighet i de avseenden som kräver detta.

Sammanfattning och målbedömning
Pandemin har gjort att arbetsmiljön blivit ansträngd
för många medarbetare och chefer. I och med en
utökad användning av digitala mötestekniker har
en ny arbetsmiljö formats för vissa medarbetare,
medan andra medarbetare som arbetar i direkta
möten med enskilda medborgare eller brukare inte
har haft denna möjlighet. Fortsättningsvis kommer det vara av vikt att följa upp medarbetarnas
arbetssituation ur olika perspektiv. Digitaliseringen
är en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer
samtidigt som den kan bidra till ökad självständighet för den enskilde och leda till en positiv påverkan
på arbetsmiljön för medarbetare.
Det kollegiala stödet och lärandet har fyllt en stor
funktion under pandemin, vilket blivit än tydligare
när medarbetare arbetat i andra verksamheter än
den ordinarie utifrån att verksamheter varit pausade. En tillbakablick visar på en god omställningsförmåga, då verksamheter med mindre arbetsbelastning under året har stöttat upp i verksamheter där
situationen varit ansträngd.
Arbete med tillitsbaserad styrning har ytterligare
utvecklas under året och en plan för fortsatt arbete
ska tas fram.
Trots att ﬂera planerade insatser för kvalitetshöjande åtgärder har fått stå tillbaka på grund av
pandemin, så har arbete gjorts för att ställa om
och resursoptimera. Därför bedöms den samlade
måluppfyllelsen som fortsatt god.

MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utvärdering av ﬁnansiella mål
Falköpings kommun har i ﬂerårsplanen för 2021-2023
beslutat om följande ﬁnansiella mål:
Finansiellt mål 1: Resultatet ska över tid uppgå
till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över
tid avser en tioårsperiod. För perioden 20212023 skall dock resultatet årligen uppgå till
minst 45 mnkr.

Finansiellt mål 2: Kommunens lån får högst
uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden
2021-2023.
Finansiellt mål 3: Från 2024 får kommunens
investeringar årligen högst uppgå till summan
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden
skall inte öka.

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer
att justeras så att det överensstämmer med av kommunfullmäktige antagna ﬁnansiella mål.

Utvärdering av ﬁnansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är deﬁnierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så
uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat
till 65,3 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av
skatter och generella statsbidrag.
För det enskilda året uppgår resultatet till 127,9
mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45
mnkr.
(TKR)

Resultat
Skatteintäkter och statsbidrag
Resultatet i % av skatter och statsbidrag
Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag

UTFALL
2020

UTFALL
2021

102 270

127 865

2 146 320

2 263 561

4,8%

5,6%

42 926

45 271

vilket betyder att målet är uppfyllt för det enskilda
året 2021.
(TKR)

Låneskuld (inkl. kortfr del)
Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr

UTFALL
2020

UTFALL
2021

1 092 813

1 130 513

607 187

569 487

Utvärdering av ﬁnansiellt mål 3
Målet är satt utifrån att kommunen nu under ett antal
år har en hög och stor investeringstakt. När denna
period förväntas vara klar (2024) skall kommunen gå
in i en fas/period där investeringarna inte överstiger
summan av resultat och avskrivningar. Då kommer
inte låneskulden att öka. Utvärderingen av 2021
innebär att kommunen följer detta mål och målet är
därmed uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga mål, både verksamhetsmässiga och ﬁnansiella
har en minst godtagbar måluppfyllelse. Detta innebär att god ekonomisk hushållning är uppnås.
Mål 1: Skapa förutsättningar för ett
socialt hållbart Falköping

GODTAGBAR

Mål 2: Skapa förutsättningar för ett
attraktivare Falköping

GOD

Mål 3: Skapa förutsättningar för ett
näringsliv som utvecklas

GOD

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

GOD

Målet för det enskilda året 2021 samt över en 10-årsperiod är därmed uppfyllt.

Utvärdering av ﬁnansiellt mål 2
Den externa låneskulden uppgår till 1 130,5 mnkr vid
årets slut. (Låneskuld för investeringsbidrag, anslutningsavgifter och ﬁnansiell leasing är exkluderat.)
Därmed återstår ett låneutrymme om 569,5 mnkr
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Resultat och ekonomisk ställning
Intäkter, kostnader och resultat
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för
år 2021 på 127,9 mnkr (102, 3 mnkr).

(MNKR)

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

Budgetföljsamhet
Falköpings kommun gör tre bokslut per år, i april,
augusti och december. Utöver dessa görs månadsrapportering av ekonomisk prognos tre gånger per
år, i mars, maj och oktober
I apriluppföljningen redovisade nämnderna en
prognosavvikelse på -10,1 mnkr (-29,8 mnkr), vilket
motsvarar ca 0,5 % av total ram. I uppföljningen
var kommunens prognostiserade resultat 65,0 mnkr
vilket var 20,0 mnkr bättre än budget.
Delårsrapporten per augusti redovisade ett resultat som var ytterligare ca 20 mnkr bättre än i april
med ett resultat som förväntades bli 88,5 mnkr. Av
nämnderna var det socialnämnden som stod för den
största förbättringen genom att mer än dubbla sin
positiva prognos jämfört med aprilprognosen.
Nämndernas sammanvägda budgetföljsamhet för
helåret 2021 landar på en positiv avvikelse om 1,2
mnkr vilket är en mycket liten avvikelse. Samtidigt
som högre skatteintäkter innebär överskott inom
övriga poster. Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden är de två nämnder som
sticker ut med störst budgetavvikelse.
Det är viktigt att ta med och analysera avvikelserna
under årets sista fyra månader och eventuell påverkan på budget år 2022. Om huruvida överskotten
härrör sig till ett-åriga effekter eller ﬂeråriga kan ha
inverkan å kommande ﬂerårsplaner.
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PROGN
AVVIK
APR

PROGN
AVVIK
AUG

AVVIK
DEC

-781,6

-9,0

-8,4

-9,0

-0,9

0,0

0,0

0,2

-103,6

-1,1

-0,5

0,8

Kompetens- och arbetslivsnämnden

-91,0

0,0

-10,0

-8,5

Kultur- och fritidsnämnden

-73,2

-3,8

-3,8

-2,2

Samhällsskydd mellersta
Skaraborg

-32,9

-0,1

-0,3

-0,2

Socialnämnden

-841,5

2,3

14,6

27,9

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

-684,7

14,6

33,8

45,6

Kommunstyrelsen

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 14,8 mnkr (18,2 mnkr). Koncernens resultat blev
således 142,7 mnkr för år 2020 (120,5 mnkr).

BUDGET

Individ- och familjeomsorg

-156,8

-12,3

-19,2

-17,7

-185,2

1,6

-5,4

-7,4

Kommunrevisionen

-1,3

0,0

0,0

0,0

Valnämnden

-0,1

0,0

0,0

0,1

Tekniska nämnden

Överförmyndare
Summa nämnder
Summa centralt
Summa taxeﬁnansierad
verksamhet

-4,1

0,0

0,0

-0,5

-2 115,3

-10,1

-13,8

1,2

-34,6

-6,5

-4,5

13,1

0,0

-4,7

-4,7

-4,1

Övriga poster

2 194,9

41,3

66,4

72,7

Summa totalt

45,0

20,0

43,4

82,9

Investeringar och deras ﬁnansiering
Av 2021 års budget för skatteﬁnansierade investeringar på 458,5 mnkr nyttjades 150,8 mnkr. Tekniska
nämnden står för majoriteten av investeringarna,
128,0 mnkr. För mer information se avsnittet Investeringsredovisning.
Självﬁnansieringsgraden är 148,7 % i år vilket är betydligt högre än föregående år då den låg på 81,5 %.
Investeringstakten är lägre och resultatet högre vilket
innebär ett förbättrat nyckeltal. Vid en nivå på 100%
innebär det att kommunen inte behöver låna för att
investera.

Likviditet
Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen
till drygt 123,8 mnkr. Det ﬁnns även en checkräkningskredit som kan nyttjas på 25,0 mnkr. Likviditeten är således god. Kommunen planerar likvida
behov dels efter drift men framförallt utifrån betalplaner för investeringar. Nya lån tas upp efter planerat
behov.
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Pensionsskuldens utveckling

FÖRMÅNSBESTÄMD ÅLDERSPENSION, UTVECKLING

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgick till 812,3 mnkr jämfört med 794,3 mnkr
föregående år.
625,2 mnkr avser åtaganden som är äldre än år 1998.
Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i
balansräkningen vilket är i linje med den kommunala
redovisningslagen som menar att utbetalningar av
pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska
redovisas som kostnader i resultaträkningen.
Ansvarsförbindelsen krymper allt eftersom utbetalningar görs, dock ej med den utbetalade summan
eftersom förbindelsen bl.a. basbeloppsuppräknas.
Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt beräknas
utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

2021 har livslängdsantagandet i pensionsberäkningen uppdaterats. Människor förväntas leva längre vilket innebär högre kostnader och därmed både lägre
minskningstakt för ansvarsförbindelse och högre
ökningstakt för avsättningen för kommunen.

ANSVARSFÖRBINDELSEN, UTVECKLING

Soliditet
Soliditet är ett ﬁnansiellt nyckeltal som anger hur stor
andel av tillgångarna som är ﬁnansierade med eget
kapital. De tillgångar som inte är ﬁnansierade med
eget kapital ﬁnansieras med lån. Soliditet räknar man
ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det
egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.
Som framgår av diagrammet har kommunens soliditet sjunkit de senaste åren. Detta beror på de höga
investeringarna som inte kunnat ﬁnansieras av egna
medel utan lånevolymen har ökat. 2021 ökar soliditeten till följd av ett högt resultat och lägre investeringsnivåer än föregående år.

Avsättningar för pensioner ökar främst på grund av
för personalen intjänad förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

PENSIONSÅTAGANDEN

Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998
Ansvarsförbindelse förtroendevalda
Totalt pensionsåtagande

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

63,0

73,0

82,9

88,2

94,8

105,6

121,4

141,3

153,4

179,1

759,9

811,1

773,1

748,7

715,7

695,9

676,8

647,9

633,7

625,2

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

2,4

0,9

8,9

5,9

7,2

8,0

822,9

884,1

855,9

836,9

812,9

802,4

807,1

795,1

794,3

812,3
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SOLIDITET (%)

Med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser har soliditeten ökat, detta då ansvarsförbindelse och pensioner intjänade före år 1998, minskat.
På koncernnivå gäller motsvarande förhållande, vilket
framgår av översikten på sid 6.

Ekonomisk ställning
De senaste tio åren har Falköpings kommun haft
ett genomsnittligt årligt resultat på 65,3 mnkr. Årets
resultat 2021 uppgår till 127,9 mnkr, vilket motsvarar
5,6 % av skatter och generella statsbidrag. Kommunens ekonomi är i balans och kan med bakgrund av
ovanstående siffror betecknas som god.

och gator och va-ledningar inom kommunen genomförts. Det har lett till att externa långfristiga skulder
till kreditinstitut under en tioårsperiod ökat från 544
mnkr år 2012 till 1 130,5 mnkr år 2021, och att belåningen per invånare ökat. Den ökande investeringstakten under tid medför självklart även att tillgångssidan per invånare ökat.
Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns
del ökade under år 2021 med 37,7 mnkr. Soliditeten
har ökat något under år 2021 och får betraktas som
stabil. Genomsnittsräntan för låneskulden är fortsatt
låg, 0,44 % (0,63 %).Detta tillsammans med något
ökat eget kapital och minskande pensionsförpliktelser utanför balansräkningen gör att Falköpings kommun har en stabil ekonomi.
Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder AB till 100 % vilket i sin tur äger Fastighets AB
Mösseberg till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas
positivt och uthyrningsgraden har liksom tidigare år
varit god, med låg vakansgrad. Bolagets hyresintäkter
har ökat jämfört med föregående år.
Moderbolagets låneskuld är oförändrade jämfört
med föregående år och uppgår till 760 mnkr (760
mnkr föregående år). Soliditeten ligger på en fortsatt
stabil nivå, 15,5 % (14,6 %).

De kommande årens ökande investeringsbehov kommer att kräva höga resultat så att inte ytterligare lån
behöver tas och att beﬁnglita lån kan börja amorteras
av.

Moderbolagets resultat år 2021 blev 12,9 mnkr och
bolagskoncernens resultat blev 14,8 mnkr (18,2
mnkr). Falköpings Hyresbostäder AB har en balanserad tillväxt och en fortsatt stark ekonomi.

Självﬁnansieringsgraden av kommunens investeringar låg år 2021 på 148,7 %. Snittet för de tio senaste
åren är 68,3 %. 2021 ökade självﬁnansieringsgraden
främst till följd av ett högt resultat. Målet är att nya
investeringar ska vara självﬁnansierade för att skapa
en god ekonomisk hushållning för kommande generationer. Detta kommer dock inte kunna uppfyllas de
närmsta åren på grund av den höga investeringstakten.

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings
kommun med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget har en stabil ekonomi. Falköping har sedan
år 2002 haft en positiv befolkningsutveckling (med
undantag för år 2020). Demograﬁn med ökad andel
barn och gamla ställer höga krav på kommunen både
vad gäller skolor och äldreomsorg. För att möta detta
krävs god ekonomisk hushållning, där kommunen
självﬁnansierar sina investeringar. De närmsta åren
kommer detta dock inte vara möjligt då investeringstakten är så hög. På grund av kommande stora
planerade investeringar kommer kommunens kapitalkostnader att öka. Detta gör att kommunen måste ha

Falköpings kommun har under de senaste 10 åren
haft en betydande ökad investeringstakt, då investeringar av skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden
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relativt höga resultat för att inte få för låg självﬁnansieringsgrad och på sikt kunna amortera på lånen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings
kommuns ekonomiska ställning är god och i jämförelse med andra kommuner står den sig väl.

Kommunen riskerar också att blir mycket känslig för
räntehöjningar vilket då påverkar driften negativt.
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Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle
överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet
regleras och det egna kapitalet återställas inom tre
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av
anläggningstillgångar ska inte medräknas.
Falköpings kommun har under de senaste åren redovisat positiva resultat vilket innebär att det inte ﬁnns
några negativa resultat att återställa.
BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)
2020

2021

102,3

127,9

- Samtliga realisationsvinster

0,0

-4,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

-1,8

-16,1

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster
i värdepapper

5,7

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

106,2

107,8

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-39,2

0,0

0,0

0,0

67,0

107,8

Årets resultat enligt resultaträkningen

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

I resultatet ingår vinster om 6,0 mnkr som avser
försäljning av omsättningstillgångar (exploateringsfastigheter, ex villatomter och industrimark) vilka inte
justeras för i utredningen ovan.
Efter justeringar är balanskravsresultaten i princip
lika för åren 2020 och 2021.
Inga ytterligare medel har reserverats till resultatutjämningsreserven under år 2021. Dels bedöms nivån
om 100 mnkr vara tillräcklig, dels utreds resultatutjämningsreservens vara eller icke-vara just nu på
nationell nivå.

Social investeringsreserv (SIR)
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att
inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en
ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala
investeringsreserven är att genom hälsofrämjande,
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förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede.
Falköpings Kommun hade vid utgången av året 2,2
mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte
nyttjade medel uppgår till 2,1 mnkr. Medel kvar att
fatta beslut om uppgår till 0,1 mnkr. Inga ytterligare
medel har öronmärkts till SIR under år 2021.
Den sociala investeringsreserven i sin nuvarande
form (som reservering av eget kapital) kommer avvecklas i samband med budgetarbetet 2023-2025 och
istället hanteras som en budgetpott inom ﬁnansverksamheten.
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Väsentliga personalförhållanden
Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktighet där
chefer och medarbetare gemensamt samverkar för god arbetsmiljö och kvalitet. HR-avdelningen ansvarar för att utveckla,
samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom samtliga
områden för att säkerställa detta.

Personalsammansättning

satser, nätverksträffar besök på yrkeslivsmässor och
rekryteringsdagar har påverkats av covid-19. En effekt
av detta är att ﬂera av dessa aktiviteter har ersatts av
digitala lösningar.

Antalet anställda i kommunen uppgår till 3 266
personer vilket är en ökning med 41 anställda från
föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning

Det ﬁnns ett stort värde i att synliggöra kommunen
som arbetsgivare i olika sammanhang och mot olika
åldersgrupper. För att stärka arbetsgivarvarumärket
har bland annat arbetet med kommunens LinkedInkonto utvecklats och intensiﬁerats med ﬂer inlägg
och ökat antal följare som resultat. . Tillsammans
med fackliga organisationer har det under hösten
pågått ett arbete med att utveckla den tidigare handlingsplanen (framtagen utifrån HÖK21) med syfte att
kartlägga nuläget samt identiﬁera och ge en samlad
bild av de framtida behov Falköpings kommun står
inför inom skolväsendet vad gäller kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling. Ett
liknande arbete, har utifrån centrala avtal (HÖK20),
startas upp och berör identiﬁerade grupper inom
Socialförvaltningen.

Kommunens arbete med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera
nya medarbetare, men även att behålla och utveckla
beﬁntlig kompetens. Arbetet med att kvalitetssäkra
och effektivisera samtliga processer inom HR-området fortlöper och med fokus på digitalisering och
förändringsledning. Syftet är att ge verksamheterna
bästa möjliga stöd så att de kan möta kommuninvånarnas behov, samtidigt som kommunen är en
attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare och
chefer en god arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Att fortsätta utveckla samverkansformer både internt
och externt är en viktig förutsättning för att klara
kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.
I början av året antogs en ny kommunövergripande
Kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 med
bred ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen
utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-UtvecklaBehålla-Avsluta.

Rekrytering
Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsprocessen har fortsatt. Rekryteringsverktyget
har kompletterats med att kravproﬁlen upprättas i
systemet.
Behovet av utbildad och behörig personal är fortsatt

Förutsättningarna för ﬂera planerade aktiviteter inom
området så som introduktionsdagar, utbildningsinANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST
FÖRVALTNING

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

VISSTIDSANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 002

1 012

183

191

1 185

1 203

91

89

7

9

98

98

130

145

41

63

171

208

Kultur- och fritidsförvaltningen

60

66

6

7

66

73

Samhällsbyggnadsförvaltningen

331

328

14

18

345

346

85

84

4

4

89

88

Socialförvaltningen

1 178

1 165

93

85

1 271

1 250

Totalt

2 877

2 889

348

377

3 225

3 266

Samhällsskyddsförvaltningen
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stort inom ﬂera yrken, bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger och undersköterskor. Andra
yrkesgrupper där det har varit utmaningar gällande
rekryteringar under året är fysioterapeuter och erfarna socialsekreterare.

coacha och stödja medarbetare och chefer i olika
typer av omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram, handledning,
pensionskurser med mera. De fysiska träffarna har
under året ersatts med digitala möten alt. personliga
möten utomhus.

Introduktion
En väl genomförd introduktion för nya medarbetare,
s.k. onboarding, ökar medarbetarens chans att trivas,
prestera och bidra till verksamhetens mål. Utöver
introduktionen på den egna arbetsplatsen genomförs
kommunövergripande introduktionsdagar för nyanställda. Dessa har på grund av pandemin genomförts digitalt under 2021 vilket har uppskattats men
utvärderingar visar att man föredrar att genomföra
dem fysiskt bland annat på grund av ökad möjlighet
till nätverkande.
Under hösten har det även automatiserats ett utskick
med välkomstmail till nyanställda.

Utveckla och behålla kompetens
Att ta till vara på och utveckla beﬁntlig kompetens
hos organisationens medarbetare är ett lika viktigt
arbete som att attrahera och rekrytera nya. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och
medarbetarnas omställningsförmåga, kompetens och
kunskap ska tillvaratas på bästa möjliga sätt för att
möta medborgarnas behov och nå verksamheternas
mål, på detta sätt används organisationens resurser
på ett effektivt sätt.
Många utbildningar har på grund av pandemin fått
ställas in men allteftersom under året har en del av
dem kunnat genomföras i digital form istället alternativt i mindre grupper.
En av de insatser som genomfördes digitalt var den
återkommande chefsdagen där samtliga chefer bjuds
in till någon form av kompetensutvecklande insats.
Med anledning av att det skett en justering av mål
4-”kommunens organisation skall vara utvecklande
och förnyande med tillitsbaserad styrning” så blev
temat för årets chefsdag att tillsammans fundera på
hur kommunen skall ta sig framåt samt på vilket sett
detta skall genomsyra organisationen.
Omställningsarbete pågår i olika former för att
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Under året har en ny Pensionsriktlinje antagits där
det bland annat ges medarbetare möjlighet till tjänstledighet med full avsättning till pension (om verksamheten tillåter). Detta har slagit mycket väl ut och
ﬂera medarbetare har valt att gå ner i tid och fortsatt
arbeta ytterligare en tid utan att förlora ekonomiskt
på det.
Under året har även karriärcoachning erbjudits. Syftet
med karriärcoachning är att stötta individen i sin
yrkesmässiga utveckling och att minska inlåsningseffekter på våra arbetsplatser. Under 2021 märktes en
nedgång i antalet samtal på grund av att covidrestriktionerna krävde distansarbete. 30 samtal med 27
personer genomfördes. Några av samtalen fördes via
telefon och digitalt.

Avslut och beräknade pensionsavgångar
En gemensam mall för avslutningssamtal har tagits
fram och lagts in i HR-systemet Novi för att underlätta och kvalitetssäkra avslutningssamtalen med
medarbetare som slutar sin anställning i organisationen. Under 2021 var det 80 personer som valde
att gå i pension och åldersfördelningen ser ut enligt
tabellen nedan.
FAKTISK PENSIONSÅLDER-ÅLDERSFÖRDELNING I PROCENT
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Pensionscoachning ﬁck ställas in under våren 2021.
Träffarnas syfte är att förbereda individen inför pensionsavgång. Coachningen görs i grupp där deltagarna träffas och reﬂekterar kring olika teman. Då en
stor del av syftet bygger på mötet mellan människor,
var det inte genomförbart digitalt. Under hösten genomfördes en kurs med 6 deltagare i stort konferensrum, för att tillgodose kravet på två meters avstånd
mellan deltagarna.

Arbetsmiljö och hälsa
Falköpings kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljön utifrån riktlinjer och rutiner i Medarbetarportalen. SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet
ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en
god hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. HR-avdelningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö
och hälsa.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen
via enkät som skickas ut i verksamheterna och rapporteras enligt samverkansstrukturen. Under året
genomfördes en inspektion av Arbetsmiljöverket med
resultat att rutiner för uppföljning ska förbättras. Detta arbete kommer att pågå under 2022 bl a genom
införandet av ett digitalt system för arbetsmiljö som
förväntas förbättra struktur, överblick och arbetssätt i
det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer på alla
nivåer i organisationen.
Arbetsmiljöarbetet har påverkats av Coronapandemin, men på olika sätt för olika typer av verksamheter. Distansarbete, bemanning och kommunikation
är några av de utmaningar verksamheterna har tvingats hantera. Digitaliserade stödsystem och verktyg
ger en arbetsmiljö som innebär både möjligheter och
problem. Det gäller fysiska, psykosociala och kognitiva förhållanden.
Arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skyddsombud har genomförts digitalt. Flera arbetsplatser
har under året jobbat med utveckling bland annat
genom metoden Kärnkvaliteter som syftar till att öka
självkännedom och bättre samverkan i arbetsgrupperna.

Lika möjligheter
Begreppet Lika möjligheter står som samlingsnamn för arbetet med jämställdhet och mångfald.
En medarbetares kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella
läggning eller ålder ska inte hindra personen att ha
lika möjligheter i anställningen, jämfört med andra
medarbetare.
Sveriges kommuner och landsting (SKR) publicerade
under 2020 rapporten En jämställd arbetsgivarpolitik – ett program i nio punkter. I inledningen står att
läsa: ”Kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbetarna inom vård, skola och omsorg. De strukturella
skillnader som ﬁnns mellan män och kvinnor på
svensk arbetsmarknad påverkar såväl individen som
verksamheten, arbetsgivare och samhället i stort och
kommuner och regioner i synnerhet.”
Rapporten lyfter fram att det ﬁnns ett starkt samband
mellan fördelningen av föräldraledighet, fördelningen
av VAB och obetalt hemarbete och att den ojämställda fördelningen av det obetalda hemarbetet, särskilt
ansvaret för barn, är helt avgörande för kvinnors
situation. Detta påverkar kvinnors ekonomi: dels
får kvinnor ut en lägre ersättning direkt, dels påverkas pensionen på sikt. Kvinnor nyttjar i högre grad
föräldrapenningen under barnets första två år. I dag
delar 20 procent av landets föräldrapar bestående av
en man och en kvinna jämställt på föräldradagarna
(källa: Försäkringskassan 2018).
Försäkringskassans nationella statistik för uttag av
föräldrapenning, som kan tas ut vid föräldraledighet,
visar att pappor i Sverige tagit ut ca 30 % av dagarna
(dagar med partiellt uttag omräknade till hela dagar)
sedan 2018.
Ett jämställt uttag deﬁnieras som att vardera föräldern har tagit ut mellan 40 och 60 procent av föräldrapenningdagarna när barnet fyllt två år. Försäkringskassans statistik visar att jämställdheten (gällande
uttag av föräldrapenning) har ökat med 2,5 procentenheter i Falköpings kommun de senaste 4 åren. År
2017 stod papporna för 25,9 % av uttaget och 2021
hade siffran ökat till 28,4 %. I en jämförelse med lan-
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dets övriga kommuner hamnar Falköping strax under
mitten på listan när alla Sveriges kommuner rangordnats utefter resultat. Det gäller även vid jämförelse
med lika stora kommuner sett till befolkningsmängd,
samt med kommuner i Västra Götaland.
Vi ser alltså att fördelningen av uttag av föräldrapenning är något mindre jämställd i Falköping. Den
ojämna fördelningen påverkar kvinnors ekonomi på
ﬂera sätt: dels får kvinnor ut en lägre ersättning direkt, dels påverkas pensionen på sikt. Därför är målet
att underlätta för medarbetare att förena föräldraskap
och arbetsliv högst aktuellt.
Däremot är uttaget av vård av barn (VAB) mer
jämställt. Här har pappornas procentuella andel
av uttaget ökat med 3,1 procentenheter de senaste
4 åren, från 38,6 - 41,7 %. Falköping placerar sig
därmed bland de 25 % ”bästa” kommunerna i landet.
Förhållandet gäller även vid jämförelse med lika stora
kommuner befolkningsmässigt, samt med kommuner i Västra Götaland, vilket är glädjande. Dock
innebär föräldraledighet oftast att vårdnadstagaren är
frånvarande ﬂer dagar från arbetet, jämfört med VAB.
Utbildningsmässigt har området Lika möjligheter
under året ingått i utbildningen i det systematiska
arbetsmiljöarbetet som riktar sig till chefer och
skyddsombud. HR-avdelningen har fortsatt deltagit i
länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsfrågor för att
fylla på med aktuell kunskap.
HR-avdelningen har under året anordnat några utbildningstillfällen gällande våld i nära relation i samverkan med socialförvaltningen. Chefer, skyddsombud och medarbetare har bjudits in att delta genom
den kommungemensamma utbildningskalendern.
Utbildningen har prioriterats att hållas under pandemin eftersom våldsutsatta påverkas av att vistas
mer i hemmet. Utbildning har även erbjudits i Lika
möjligheter under året.

Personalaktiviteter
Under år 2021 har HR-avdelningen satsat på uteaktiviteter efter sommaren med Skogsbad/hängmatta
i skogen med Karin Aronsson, utomhusträning med
Coachanna och lättare träning i skogen med Karin
Aronsson. Samtliga aktiviteter med god uppslutning.
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I samarbete med KIF ordnades en tipspromenad
med korvgrillning på Mösseberg i slutet på september. Denna promenad planeras att vara ett återkommande inslag vår och höst i samarbete med KIF. I
november anordnades en kransbindning med Södra
blomsterhandeln i Stadshushallen med julsmörgås/
ﬁka med bra uppslutning. Personalaktiviteter ska
planeras in i ett årshjul med bredd och variation på
aktiviteterna över året.
Under hösten 2021 samarbetade HR-avdelningen
med MyMowo för att erbjuda föreläsningar/workshop för Hälsoinspiratörerna. Detta samarbete
fortsätter under 2022 för att höja statusen på rollen
som Hälsoinspiratör och stärka fokus på friskfaktorer
ute i verksamheterna.
Ett politiskt beslut togs att under 2022 fortsatt erbjuda friskvårdsbidrag/friskvårdstimma samt erbjuda
träning på Kommungymmet.
Friskvårdsbidrag/ friskvårdstid har erbjudits medarbetare från februari 2021 i syfte att stimulera till
friskvårdsaktiviteter som förbättrar hälsan. Bidraget
har använts av 1 557 medarbetare under året (2020:
1197). Fördelningen är bidrag: 1331 personer, tid:
226. Antal kvinnor: 1 177, män: 380.

Arbetsrätt, lön och villkor
Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syftet
med den kartläggningen är att upprätthålla en god
och ändamålsenligt lönepolitik kopplat till kompetensförsörjningsbehov samt att det inte skall ﬁnnas
några osakliga löneskillnader utifrån diskrimineringslagstiftningens grunder.
HR-avdelningen har under året arbetat med att
kvalitetssäkra kommunens lönekartläggning där en
av delarna har varit att se över och utvärdera själva
löneprocessen. Ytterligare kvalitetssäkring gällande
lönehanteringen sker genom digitalisering med bland
annat interna e-tjänster.
Fler insatser gällande kvalitetssäkring av löneprocessen planeras under 2022. HR-avdelningen har även
löpande stöttat cheferna i arbetsrättsliga frågorna
samt erbjudit utbildning i rättigheter och skyldigheter
för att öka kunskapen ute på arbetsplatserna.
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Under 2021 skapades en e-tjänst för att medarbetare
på ett smidigt sätt ska kunna anmäla sina eventuella
bisysslor till arbetsgivaren. 180 bisysslor godkändes
under året och dessa handlar i stora drag om att
driva ett eget företag i liten skala, att ha uppdrag i
en förening eller att hjälpa en anhörig med dennes
företag.

Sjukfrånvaro
Falköpings kommun har följt rekommendationerna
från svenska myndigheter gällande covid-19. Äldreomsorgen har varit drabbad av pandemin och
det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda.
Skolverksamheten har mött stora utmaningar under
pandemin och distansundervisning har varit i fokus
inom verksamheter som högstadiet, gymnasiet, KAF.
I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån
samt att ställa om till digitala möten och utbildningar
har detta genomförts.
Under 2021 ökade frisktalet där Falköpings kommuns
medarbetare har 34,53 % inte har någon sjukfrånvaro
alls (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar (20,5 % 2020).

Även den totala sjukfrånvaron minskade under 2021
till 7,1 % (8,2 % 2020).
Falköpings Kommun får regelbundet information
från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall
i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med
Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra överblick angående
behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR
ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och
omplaceringsutredning avsluta anställning och ge
medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare
i nytt arbete.
Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för
friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala samverkansavtalet blev klart hösten 2021. Under
2022 kommer det ﬁnnas ett fokus på chefers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt
arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är
viktiga att fokusera på.

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

FÖRVALTNING

ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG
ORDINARIE ARBETSTID (%)
KVINNA

Barn- och utbildningsförvaltningen

TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV
TILLGÄNGLIG ORDINARIE
ARBETSTID (%)

MAN

60 DAGAR ELLER MER (%)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

7,5

6,4

4,1

3,3

6,7

5,7

26,7

27,2

Kommunledningsförvaltningen

1,9

0,7

1,1

1

1,5

0,8

0

0

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

4,9

4,6

9,2

4

6,2

4,4

39,4

45,8

Kultur- och fritidsförvaltningen

9,1

7,7

2,5

1,4

6,5

5

43,2

53,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8,7

8,6

5,1

3,7

7,3

6,6

33

37,7

Samhällsskyddsförvaltningen
Socialförvaltningen
TOTALT

3,5

2,4

2,5

2,3

2,6

2,3

24,6

17,5

11,9

10,4

7,5

7,3

11,1

9,9

27

33,6

9,3

8,1

5

4,1

8,2

7,1

28,1

32,7

FÖRVALTNING

TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)
–29 ÅR (%)

30–49 ÅR (%)

50– ÅR (%)

2020

2021

2020

2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

7,2

6,4

6,4

Kommunledningsförvaltningen

1,5

0,4

1,7

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

2020

2021

5,3

7

5,9

0,8

1,4

0,9

14,1

4,2

5,5

6

6,3

3

Kultur- och fritidsförvaltningen

3,2

2,2

5,9

4,4

9,5

8,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

6,6

7

6,6

6,6

7,9

6,5

Samhällsskyddsförvaltningen
Socialförvaltningen
TOTALT

3,6

3,3

2,9

1,3

7,9

3,1

10,2

8,6

12

9,6

10,7

10,7

8,4

6,9

8,2

6,7

8,1

7,5
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Förväntad utveckling
Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med skolorganisationen kommer fortsätt,
utifrån en ny tidsplan. Den inre organisationen i
grundskolan kommer fortsätta att utvecklas. Antalet
barn som behöver omhändertas kommer minska.
Fler elever går ut grundskolan med behörighet till
nationellt program på gymnasiet. Ökad genomströmning på introduktionsprogrammen, i samverkan med
KAF. En ökad andel ungdomar som fullföljer sina
studier eller kommer i egen försörjning. Samtliga
skolformer tar nästa steg i digitaliseringen. Det kommer krävas en högre grad av samarbete mellan kommunens förvaltningar i framtiden, men det är också
vad nämnden förväntar sig kommer ske framöver då
stora steg tagits i den riktningen under 2021.

Kommunstyrelsen
Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta utvecklas för att säkerställa kvalitén i processer och underlag för beslut till budget, prognoser och uppföljning.
På kommunledningsförvaltningen fortsätter processen kring mark- och exploateringsfrågor.
Arbetet med projekt Ö9, byte av ekonomisystem,
kommer in i nästa fas, förberedelser för implementering, under 2022. Detta är ett mycket omfattande
arbete varför ekonomiavdelningen kommer behöva
förstärkning av resurser. Implementering av modul
för avtalsuppföljning kommer att färdigställas. Vidare
skall funktionen för samordning och ledning av kommunens analysgrupp och internkontrollarbete säkerställas. Arbetet gällande förvaltning av kommunens
stiftelser och donationsfonder fortsätter.
Koncessionsupphandlingen av camping och skidbacke kommer avslutas under våren 2022 och detta
utfall kommer påverka Näringslivsavdelningens personal och resursplanering. Arbetet med en modell för
en platsvarumärkesprocess kommer inledas 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 fortsätta
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arbetet med digitalisering av olika delar i verksamhetsprocesser.
Några kostnadsökningar att vara medveten om är att
avtal för webb, intranet och licenser sker en prisökning årligen. Här räcker inte den generella uppräkningen baserat på prisindex för kommunalverksamhet (PKV) att täcka upp kostnaden.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsövergång Stöd- och
försörjningsenheten till AME
Under året har en ny arbetsmarknadsstrategi beslutats och en verksamhetsﬂytt har skett för Stöd- och
försörjningsenheten till kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Detta är två viktiga delar i Falköpings
arbetsmarknadspolitik vars syfte och förväntan är att
få ﬂer i arbete samt minska behovet av ekonomiskt
bistånd.
Den nya organisationen förväntas utveckla metoder
och effektivisera processer som på sikt kommer att
synas i statistik och ekonomiskt resultat.

Hållbar matchning
Förvaltningens förutsättningar att matcha utbud med
efterfrågan av kompetens är till stor del beroende
av samverkan och nätverk. Strukturförvandlingen på
arbetsmarknaden gör behoven svårprognostiserade
och matchningsproblematiken än större. Trots en
lägre arbetslöshet är det färre som avslutas till arbete/studier och det är en högre andel kursdeltagare
som gör avbrott inom sin utbildning. Genom fortsatt
arbete med stärkt valkompetens, motiverande samtal
och kartläggning förväntas ﬂer komma vidare med
fullföljda studier, hamna i rätt typ av insats för att genomgå stegförﬂyttning samt närma sig egen försörjning. Utöver detta förväntas samverkan med både
kommun och näringsliv stärka det sociala ansvaret.
Vuxenutbildning och fullföljda studier är verktyg för
en hållbar matchningsprocess och för individens
etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

Kultur- och fritidsnämnden
Skulden
Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kulturoch fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn
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som inte lär sig simma, föreningar som minskar
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva,
läsförståelse som minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som
inte upplevs när scener och verksamheter inte får
vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kompensera
för detta i ﬂera år framöver.

Inventering av tillsynsbehov utifrån nya regler och
planering av nya arbetsmetoder har påbörjas under
hösten. Ökad administrativt arbete ses som en följd
av utvecklingen.
Kommunernas samordningscentral, KSC, förbereder
för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till kommunerna/verksamheterna från 2022 om arbetet med
trygghetslarm faller ut enligt avsiktsförklaringen.

Prioriteringar
Särskilda satsningar som behöver hanteras framöver
berör resurser till den öppna ungdomsverksamheten,
investeringsbehov kring Odenbadet, kulturverksamhet i centrum, fortsatt arbete med utveckling av
Medborgarhuset, områdesbaserat arbete i Falköpings
kommuns olika orter också kopplat till attraktiva biblioteksﬁlialer och tillgängliga ytor för fysisk aktivitet.

Vidare fortgår samarbetet med MSB i utvecklingen
av samordningscentralen som en av fem SGSI
noder(Swedish Government Secure Internet).

Projekt och tillfälliga medel

Socialnämnden

Nämnden har under året många tillfälliga projekt och
medel ifrån kommunens övergripande strategiska
medel och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas
utföra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar
förvaltningen och ställer höga krav. Det är många
medarbetare som arbetar hårt för att dessa projekt
och medel ska användas ansvarsfullt och det ökar
arbetsbelastningen under året.

Förebyggande insatser för barn och familjer

Minskade resurser
Förvaltningen arbetar sedan ﬂera år med att optimera utfallet av investerade medel. Även om effektiviseringsarbetet genomförs med hög lojalitet mot
arbetsgivaren och god ﬂexibel förmåga så ses risken
att effektivisering kommer drabba invånare. Åtgärder
såsom minskade öppettider, försämrat utbud och
färre mötesplatser ses som möjliga vägar att gå.
Landsbygden förefaller extra utsatt i besparingstider
då verksamheten på landsbygd som regel kostar mer
per deltagare jämfört med verksamheten i Falköpings
centralort. Ytterligare identiﬁerad risk är att kommunens förvaltningar generellt sett agerar med kortsiktighet och prioriterar de egna verksamheterna istället
för att se helhetseffekten som skapas när förvaltningarna agerar som en helhet.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Förebyggandeavdelningens arbete påverkas till
följd av lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Avdelningen för skydd och säkerhet återupptar det
arbete som fått stå tillbaka under pandemihanteringen och

Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat markant. År 2020 visade ett brott mot denna trend, men
under 2021 märktes återigen en kraftig ökning, vilket
är oroväckande.
Samverkansarbetet med förskola och skola kommer
att fortgå även under 2022, men utvärdering kommer att ske i början av året, då önskad effekt inte
har nåtts. Bland annat har antalet anmälningar från
skolan ökat under hösten, vilket tyder på att det dröjer längre än nödvändigt innan kontakt med socialtjänsten tas. Samtidigt märks ett minskat inﬂöde till
Ällagatans förebyggande verksamhet. Denna situation kommer att analyseras vidare i början av 2022.

Förbyggande insatser för vuxna
Ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att motverka
ofrivillig ensamhet hos äldre påbörjades under våren.
Den 1 september anställdes två aktivitetssamordnare och en IT-ﬁxare. Uppdragen för dessa innefattar bland annat att erbjuda och genomföra sociala
aktiviteter anpassade till målgruppen samt att öka
den digitala delaktigheten och kompetensen för äldre
invånare i kommunen. Arbetet, vilket startade som
ett projekt ﬁnansierat genom statliga stimulansmedel, har redan fallit mycket väl ut. Det övergår därför
2022 efter beslut i kommunfullmäktige om budgettillskott till permanent verksamhet.
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Tekniska nämnden
Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på matsvinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 2021,
kopplat till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer
om” där minskningen av matsvinn utgör den största
utmaningen.
Det andra löftet kopplat till klimatlöftena handlar om
mängden CO2e per kg inköpta livsmedel, Avdelningen nådde målet redan förra året men fortsätter att
minska sin påverkan av klimatet genom klimatsmarta
inköp av den offentliga maten.
Städavdelningen följer branschens utveckling gällandes maskiner med robotiserad teknik för offentlig
miljö/lokaler. I framtid leder detta till effektiviseringar
av metoder och moment. Satsningar på kompetensoch teknikutveckling kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av effektiva maskiner och redskap
görs fortlöpande.
Det förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen om
att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i
stället städa själva görs som ett ”pilot” även under
2022 med anledning av covid-19 och utvärderingen
ﬂyttas fram. Oron bland städavdelningens personal
kvarstår, att utbildning ses som mindre viktigt för
yrkesgruppen lokalvårdare. Lokalvård riskeras ses
som bisyssla, det skapar parallella verksamheter och
yrkesgrupper ställs mot varandra.
Under de närmaste åren kommer stora exploateringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver skötsel. Utbyggnad förväntas ske framförallt på
Megaliten, Fåraberget och Marjarp. Dessa utbyggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden men
kräver även att medel avsätts för drift och underhåll.
Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investeringsvolymen att vara fortsatt hög de närmaste åren,
vilket innebär många investeringsprojekt och en hög
arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.

Kommunrevisionen
Under våren kommer revisorerna att besluta om
fördjupade granskningar utifrån risk- och väsentlighet som sker löpande under året, där riskutsatta verksamhetsområden lyfts kontinuerligt.
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Revisorerna kommer att under verksamhetsåret ha
fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter följs genom dialogmöten/hearings samt att
revisorerna tar del av handlingar och protokoll.

Valnämnden
Det ﬁnns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndigheten på nationell nivå som ansvarar för att planera och
samordna genomförandet av val och folkomröstningar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och
kommunernas valnämnder som är lokal valmyndighet. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter
på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och
skapa förtroende för valsystemet. Uppdrag för valnämnden i Falköpings kommun är att administrera
och genomföra allmänna val samt förekommande
folkomröstningar. Detta innebär i praktiken att ordna
vallokaler och röstningslokaler, rekrytera och utbilda
röstmottagare, beställa och administrera valmaterial,
informera allmänheten om var och hur man röstar.
Valnämndens administration sköts av kommunledningsförvaltningen.
Valnämndens första sammanträde under valperioden
ägde rum den 24 februari 2022. Arbetet med förberedelser såsom rekrytering och utbildning av röstmottagare kommer att intensiﬁeras under våren 2022.

Överförmyndarnämnden
Antalet människor som behöver ställföreträdare ökar
över tid. Grovt räknat sägs att 1 % av befolkningen
behöver hjälp med någon form av ställföreträdare.
För vår kommun ligger den siffran på 1,3 %. I hela
samverkansområdet ligger siffran på 1,2 %. Dessutom ökar komplexiteten hos de som behöver ha
ställföreträdare. För många av de mest komplexa
uppdragen anlitas Social Förvaltartjänst i Tidaholm.
Denna utveckling kan förväntas bestå.
En statlig utredning – Ställföreträdarutredningen –
har lagt fram sitt förslag. Förvaltningschefen för ÖiS
har lämnat ett remissvar. Skulle utredningens förslag
genomföras i en ändrad lagstigning kommer Överförmyndarorganisationen att väsentligt förändras.
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Bolagsform
Falköpings Hyresbostäder AB
Falköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor
och vakansgraden har i år liksom de senaste åren
varit låg även om antalet lediga bostäder ökat något.
Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduktion om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exempel är ny detaljplan beställd för kvarteret Snickaren 3.
Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitiativet och har satt mål att minska energianvändningen
med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara
fossilfria senast 2030. Förutom den klimatvinst som
uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme
och sophämtning en stor inverkan på resultatet och
minskningen av förbrukningarna är en anledning till
goda resultat.
Bolaget har 13 anställda på kontoret. Under året har
tre personer på kontoret gått i pension och under
2022 kommer en person att gå i pension, detta har
inneburit att kompetensinventering, organisationsöversyn och rekryteringsplanering utförts i syfte att
säkerställa framtida personalbehovet.

Fastighets AB Mösseberg
Förvaltningen av beﬁntliga fastigheter, förutom
GreenLog, förväntas fortsätta som tidigare.
Bolagets intäkter och främst avskrivningskostnader
kommer att minska väsentligt under år 2022 jämfört
med tidigare år.

Verksamhet i annan juridisk form
Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Regeringen genomför ﬂera utredningar inom avfallsområdet som kan få stor påverkan på förbundets
verksamhet. Som exempel kan nämnas obligatorisk
insamling av matavfall, frival för företag och kommunalt ansvar för insamling av förpackningar.
Obligatorisk insamling av matavfall innebär att de
miljöstyrande avgifterna tas bort och då minskar
intäkterna. Samtidigt ökar kostnaderna för både

insamling och behandling av matavfallet då ﬂer kärl
ska tömmas och mängderna matavfall ökar.
Frival innebär att företag och verksamheter ska
kunna välja vem som ska hämta, transportera och
behandla den del av deras avfall som faller under
kommunalt ansvar. Om frivalet beslutas innebär det
ökade transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbehov och större administrativ börda för kommunerna.
Ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar
skulle innebära en genomgripande förändring av det
kommunala insamlingssystemet. Regeringen väntas
fatta beslut under 2022.

Kommunalförbundet Miljösamverkan
Östra Skaraborg (MÖS)
Arbetet med att implementera e-tjänster i syfte
att digitalisera och effektivisera verksamheten har
utvecklats väl. Idag ﬁnns 10 e-tjänster i drift. Under
2021 har förbundet deltagit i framtagandet av ﬂera
nya e-tjänster samt bidragit till att uppdatera och
förbättra beﬁntliga e-tjänster. Användningen börjar
komma igång från låga nivåer.
Under 2021 har nuvarande chefsriktlinje för tillsyn
och kontroll sett över i syfte att förbättra, förenkla
och likrikta våra arbetsmetoder. I detta ingår att få
till en gemensam kontrollprocess på kontoret. Stora
delar av kontoret har involverats i arbetet och en rad
förbättringar har identiﬁerats. Förändringarna träder i
kraft från och med 1 januari 2022.
Under hösten 2021 togs en nationell strategi för
miljöbalkstillsyn fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen,
Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Strategin
syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett
nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period som är 2022-2024.
Sedan en tid tillbaka arbetar Livsmedelsverket med
att se över och göra om beﬁntlig riskklassningsmodell för livsmedelsanläggningar. Målsättningen är att
en ny modell ska gälla från och med 2024.
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

NOT

KOMMUNEN
2021

2020

Verksamhetens intäkter

2

666 044

672 052

528 949

544 016

Verksamhetens kostnader

3

-2 598 060

-2 489 511

-2 521 005

-2 418 918

Avskrivningar

4

-186 641

-173 462

-147 134

-140 537

Verksamhetens nettokostnader

2021

2020

-2 118 657

-1 990 920

-2 139 191

-2 015 439

Skatteintäkter

5

1 521 371

1 441 057

1 521 371

1 441 057

Generella statsbidrag och utjämning

6

742 190

705 263

742 190

705 263

144 904

155 399

124 370

130 880

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

7

17 033

3 080

19 026

5 079

Finansiella kostnader

8

-19 268

-38 008

-15 531

-33 690

142 668

120 472

127 865

102 270

-

-

-

-

142 668

120 472

127 865

102 270

Resultat efter ﬁnansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Analys av kommunens
resultaträkning

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekonomin är nettokostnadsandelen. Detta nyckeltal visar
hur stor andel av skatteintäkterna och de generella
statsbidragen som används för att ﬁnansiera verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar
och ﬁnansnetto. Om nyckeltalet är 100 % innebär det
att skatteintäkterna och de generella statsbidragen
precis täcker den löpande driften.

Verksamhetens intäkter och kostnader
Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäkter och generella bidrag. Under posten verksamhetens intäkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, bidrag, taxor och avgifter. Verksamhetens
intäkter minskade från föregående år med 3 %.

Nettokostnadsandelen förbättrades för år 2021 och
hamnade på 94,4 %. Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 0,7
procentenheter sedan föregående år till följd av höga
investeringsnivåer. Troligtvis kommer avskrivningarnas andel fortsätta öka då investeringstakten är
fortsatt hög. Resultatet i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag ökar totalt sett från 4,8 %
år 2020 till 5,6 % år 2021.

Kommunen har fått ersättning från staten för del av
sjuklönekostnader till följd av pandemin. Bidraget
uppgår till 12,1 mnkr och motsvarande summa förra
året var 24,5 mnkr. Totala bidrag har minskat med
ungefär motsvarande jämfört med föregående år.
Ersättning för december 2021 ingår inte i resultatet ovan då beslut fattades efter att bokföringsåret
stängts. Bidraget, som uppgår till 2,0 mnkr kommer
att bokföras i januari.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2021 ökade nettokostnaderna i något
snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Bruttokostnaden ökar dock inte lika mycket
som skatteintäkter och genrerella statsbidrag vilket
innebär att det är intäktsutvecklingen som påverkar
nettokostnadsutvecklingen negativt.

Kommunens kostnader är 4 % högre än 2020. Löner
för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter och
kostnader för pensioner är den i särklass största
kostnadsposten i kommunens ekonomi. Posten uppgår till 70 % av verksamhetens kostnader. Kostnaden
för lön personal har ökat med 2 % sedan år 2020
vilket ungefär motsvarar den årliga löneöversynen.
KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER*
Verksamhetens andel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

89,8

89,4

93,1

92,6

91,4

89,7

93,4

92,4

87,4

88,0

Avskrivningarnas andel

4,2

5,7

5,0

5,3

5,1

5,0

5,3

5,3

6,5

6,5

Finansnettots andel

0,9

0,6

0,7

0,4

0,2

0,2

0,3

0,2

1,3

-0,2

95,0

95,7

98,8

98,3

96,7

94,8

99,1

97,9

95,2

94,4

Summa

* Finansiell leasing redovisas fr.o.m. 2020 enligt rekommendation vilket påverkar förhållandet mellan verksamhetens andel och avskrivningarnas andel.
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

verksamheten uppfattats som riktade och verksamhet har planerats i syfte att nyttja bidragen.
GENERELLA STATSBIDRAG BOKFÖRDA PÅ NÄMND (MNKR)

Skolmiljarden

4,3 mnkr

Säkerställa god vård och omsorg av äldre

14,3 mnkr

Finansnettot

Avskrivningar
Avskrivningarna ökar under året med 6,6 mnkr till
följd av höga investeringsnivåer. Större projekt som
färdigställts och aktiverats i år är bl.a. ny rötkammare, ombyggnation avlopp Kättilstorp samt ombyggnation Ranliden. Avskrivningskostnaden för
Vindängenskolan, som aktiverades i december 2020,
får helårseffekt i år.

De ﬁnansiella intäkterna är höga 2021. Främst beror
detta på en mycket gynnsam utveckling på aktiemarknaden. Kommunens pensionsportfölj har haft en
avkastning om 18,4% under året trots att portföljen
hade en lägre andel aktier än index under inledningen
av året p.g.a. att köp av aktier följde infasningsplanen
(andelen aktier i portföljen ökas med 5%-enheter per
månad upp till 75%). Real avkastning har varit 10,1%
vilket är över avkastningsmålet om 4,0%.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade
prognos per december. Budgeten sattes när SKR:s
prognos på grund av pandemin var som lägst under
hösten 2020. Därefter har utvecklingen varit positiv
både när det gäller slutavräkning 2020 och preliminär
slutavräkning 2021.
SKR:S PROGNOSER, SKATTEINTÄKTER 2021

I mitten av september anskaffade kommunen ytterligare en portfölj som ska användas som likviditetsbuffert. Denna buffert ska förvaltas med låg risk och
med god likviditet vilket innebär att endast placeringar i räntebärande tillgångar tillåts. 50 mnkr är avsatt
och värdet vid årets slut uppgår till 49,9 mnkr.
Under inledningen av 2022 har börsen varit orolig
och mattats av vilket påverkar portföljens värde
negativt.
Under 2020 löstes två ränteswappar vilket har påverkat räntekostnaderna positivt under året.

Under året har två statsbidrag betalats ut som enligt
RKR ska bokföras som generella. Dock har dessa i
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Årets resultat
Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och
kostnader och bör i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en
längre tidsperiod. Årets resultat uppgår till 5,6 %.
ÅRETS RESULTAT I % AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

sammans påverkar de personalrelaterade posterna
ﬁnansens netto med -1,2 mnkr.
En effekt av införandet av skuldbokföring av ﬁnansiell leasing är att den hyra som löpande bokförts
på tekniska nämnden har krediterats på ﬁnansen
och ersatts av avskrivnings- och räntekostnader. Det
innebär att centrala poster påverkas positivt med
15,9 mnkr.
Årets resultat för Falköpings kommun innebär 3 843
kr/invånare (3 077 kronor/invånare).

Analys av koncernens resultaträkning

Nämnderna redovisar tillsammans en budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden
redovisar ett underskott på 9,0 mnkr jämfört med
budget medan Socialnämnden redovisar ett överskott
på 27,9 mnkr. Det ska dock påpekas att det inom
Socialnämnden ﬁnns stor variation då Individ- och
familjeomsorg redovisar ett underskott på 17,7 mnkr.
Centralt redovisas ett överskott på 13,1 mnkr. Personalkomkostnadspålägg, pensioner, förändring av
semesterlönskuld/timlöner redovisas centralt. Till-

58 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

Koncernens resultat uppgår till 142,7 mnkr (120,5
mnkr år 2020) vilket är en förbättring jämfört med
föregående år på 22,2 mnkr. I huvudsak består
bolagskoncernen av Falköpings Hyresbostäder AB,
och dess dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg. I
den totala ekonomiska kommunkoncernen utgör
bolagsdelen en mindre andel i Falköpings kommun
men verksamhetsmässigt är det en mycket viktig del,
uthyrning av över 2 000 lägenheter samt uthyrning av
lokaler. Bolagen omsätter 165 mnkr varav moderbolaget 155 mnkr. Resultatet för 2021 uppgår till 18,8
mnkr (23,1 mnkr föregående år) varav moderbolaget,
Hyresbostäder AB, 12,9 mnkr (16,8 mnkr föregående
år). Bolagens resultat och ekonomiska ställning får
anses stabilt och på en god nivå.

EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkning
BALANSRÄKNING (TKR)

NOT

KOMMUNKONCERNEN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10

1 766

2 388

1 561

2 190

Materiella anläggningstillgångar

11

3 792 685

3 754 813

2 793 935

2 757 773

3 672 504

3 637 675

2 689 039

2 656 342

120 181

117 138

104 896

101 431

0

0

0

0

42 484

27 945

46 954

32 400

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa Anläggningstillgångar

3 836 935

3 785 146

2 842 450

2 792 363

14

32 612

40 096

32 612

40 096

Förråd m.m.

15

3 523

3 414

3 197

3 069

Fordringar

16

198 256

216 059

195 088

177 180

153 761

87 715

153 761

87 715

185 130

128 639

123 757

109 538

Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

17

Summa Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

540 670

435 827

475 804

377 503

4 410 217

4 261 068

3 350 865

3 209 961

142 668

120 472

127 865

102 270

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

18

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

100 000

100 000

100 000

100 000

Övrigt eget kapital

1 231 249

1 110 779

1 074 148

971 879

Summa Eget kapital

1 473 917

1 331 250

1 302 013

1 174 148

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

19

179 116

153 373

179 116

153 373

Andra avsättningar

20

106 939

125 362

87 464

107 173

286 055

278 734

266 580

260 545

2 129 229

2 098 961

1 301 534

1 266 266

Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

21

Kortfristiga skulder

22

521 015

552 123

480 738

509 001

Summa Skulder

2 650 245

2 651 084

1 782 272

1 775 268

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

4 410 217

4 261 068

3 350 865

3 209 961

36 017

36 017

0

0

625 197

633 710

625 197

633 710

7 984

7 201

7 984

7 201

806 414

11 537

806 414

813 655

797 390

0

797 390

802 390

9 024

11 265

9 024

11 265

0

272

0

0

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998

24

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda
Borgen och övriga ansvarsförbindelser
varav kommunala bolag
varav övriga
varav förlustgaranti egna hem

25
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Analys av kommunens
balansräkningen
Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Stora investeringar har gjorts under året. Investeringsredovisningen visar på en summa på 184,9
mnkr.
Totalt har anläggningar till ett värde av 266,4 mnkr
färdigställts och aktiverats under år 2021 varav delar
har varit projekt pågående under ﬂera år. Ett exempel
på detta är den nya rötkammaren inom biogasverksamheten samt ombyggnationen av Ranliden.

Finansiella anläggningstillgångar
De ﬁnansiella anläggningstillgångarna består av
aktier och andelar i koncern- och intressebolag samt
långfristig utlåning.
Under året har medlemsinsats om 14,4 mnkr inbetalats till Kommuninvest.

Förråd mm
Socialnämndens lager för förbrukningsvaror till följd
av pandemin har avslutats under året. VA-lager gatugods har tillkommit.
Kommunen har också ett lager som består av tomter
(1,6 mnkr), värderade till anskaffningsvärdet.

Fordringar
I år har kommunen en fordran på Skatteverket avseende kommunalskatt vilket beror på positiva slutavräkningar för både 2020 och 2021. Summan uppgår
till 19,8 mnkr.

Kortfristiga placeringar
De kortfristiga placeringarna består av två olika portföljer:
• Pensionsportfölj i syfte att ﬁnansiera ansvarsförbindelsen. Marknadsvärdet för portföljen
överstiger anskaffningsvärdet med 17,9 mnkr per
den sista december.
• Likviditetsportfölj i syfte att användas vid tillfälliga likviditetsbehov delvis istället för en kredit
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på bankkontot. Marknadsvärdet för portföljen
understiger anskaffningsvärdet med 0,07 mnkr
per den sista december.

Kassa och bank
Kommunens likvida medel uppgick den 31 december
2021 till 123,8 mnkr (109,5 mnkr).
I samband med att Falköpings kommun bytte bank
under sommaren så minskades checkkrediten från
150,0 mnkr till 25 mnkr. Checkräkningskrediten ska
ﬁnnas för att parera svängningar i likviditeten och
kompletteras av likviditetsportföljen (50 mnkr) som
beskrivs ovan.
Under året har kommunen tagit upp nya externa lån
hos Kommuninvest motsvarande likviditetsportföljens värde, dvs på 50,0 mnkr
I kommunens strävan att reducera kontanthanteringen arbetar kommunen med alternativa möjligheten för digital betalning. Falköpings kommun har
exempelvis ett trettiotal ställen i kommunen där det
går att betala med swish.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt för anställda och förtroendevalda har ökat med 25,7 mnkr
under året. Ökningen är ovanligt stor då förutsättningarna för beräkningen av pensionsavsättningen
har förändrats efter styrelsebeslut SKR, Sveriges
kommuner och regioner. Det är det så kallade livslängdsantagandet som har förändrats. Män lever statistiskt sett längre än vad man tidigare har haft med i
beräkningarna. Det innebär att skulden ökar med ett
engångsbelopp som för Falköpings del uppgår till ca
7 mnkr inklusive särskild löneskatt. För mer information om pensioner, se sid. 47.
Övriga avsättningar består av tre delar, avsättning
för återställande av deponier, avsättning för sanering
samt avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.
Värdet på avsättningen för återställande av deponier
har omräknats under året vilket har lett till en ökad
avsättning på 0,6 mnkr som belastar de centrala posterna. Återställningsarbetet pågår och under året har
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upparbetade kostnader för återställande matchats
mot avsättningen och därmed inte påverkat resultatet, 5,1 mnkr.
Den andra utbetalningen avseende E20 gjordes i
december via Skaraborgs kommunalförbund till Traﬁkverket och uppgick till 21,1,0 mnkr. Avsättningen
för E20 indexeras och i år har avsättningens värde
bokats upp med 4,5 mnkr vilket är i enlighet med
Traﬁkverkets utsända betalplan.

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder består främst av långa lån
till kreditinstitut men även skulder avseende anslutningsavgifter vatten- och avlopp samt statliga
investeringsbidrag. Nytt för i år är också att lån för
ﬁnansiell leasing har bokats upp. Leasingskulden
uppgår till 115,3 mnkr och avser fastigheter i sammanlagt nio avtal, där kommunen har långsiktiga
engagemang.
Kommunens banklån uppgick den 31 december 2021
till 1 130,5 mnkr varav den kortfristiga delen är 16,0
mnkr. Vid utgången av 2020 var låneskulden 1 092,8
mnkr varav den kortfristiga delen 8,4 mnkr, vilket
innebär att låneskulden totalt ökat under året med
37,7 mnkr. Kommunen använder sig av gröna lån via
Kommuninvest för sitt ﬁnansiella hållbarhetsarbete.
Under år 2021 har man arbetat för att öka kommunens andel gröna lån vilket ledde till att man gick från
23% till 37% gröna lån under 2021.
LÅNESKULD INKLUSIVE GRÖNA LÅN

För att kunde ﬁnansiera ett lån som grönt lån krävs
det att man gör ansökningar via Kommuninvest för
kommunala projekt. Ansökningen granskas av en
Miljökommité och vid ett godkännande kan kommunen nyttja ansökningsumman på beﬁntliga eller nya
lån. I slutet av 2021 var kommunens totalt godkända
projekt 429,7 mnkr.
Falköpings kommun fortsätter att arbeta för att öka
andelen gröna lån och planerar att under 2022 skicka
in ﬂer ansökningar till Miljökommitén för pågående
och avslutade projekt i kommunen.
Under året 2021 lanserade Kommuninvest "Lån för
Social Hållbarhet". Likt gröna lån kan ett lån ﬁnansieras som ett socialt lån genom att ett projekt går igenom en ansökningsprocess som prövas av Kommittén för Social Hållbarhet. För 2022 ska kommunen
se över möjligheterna för att skicka in en ansökan för
social hållbarhet.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna har minskat med 28,3 mnkr
under året. Orsaken till detta är främst att kommunen har en fordran på Skatteverket istället för en
skuld när det gäller skatteintäkterna, vilket var fallet i
föregående bokslut. Förutbetalda skatteintäkter uppgick i bokslutet 2020 till 46,1 mnkr medan samma
siffra nu alltså är noll.
Semesterlöneskulden har ökat med 5,6 mnkr under
året.
Leverantörsskulderna är högre än föregående år men
i nivå med åren dess för innan. Generellt sett så är
alltid leverantörsskulden högre i december än vad
den är övriga månader.

ÅRSREDOVISNING 2021 | FALKÖPINGS KOMMUN | 61

EKONOMISK REDOVISNING

Analys av koncernens
balansräkningen
Kommunkoncernens balansomslutning ökar till 4
410 mnkr per 2021-12-31 (4 261 mnkr 2020). Stora
investeringar och goda resultat gör att omslutningen
ökar.
Soliditeten på koncernnivå uppgår 2021 till 38,9 %
vilket är en ökning från föregående år då den var 36,6
%. Den förbättrade soliditeten beror främst på de
goda resultatet 2021, överskott 142,7 mnkr. Denna
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nivå på koncernens soliditet får anses, vid en jämförelse med liknade kommuner, vara god.
Falköping kommunkoncern har en stabil ekonomisk
bas att stå på. De framtida ekonomiska utmaningarna ligger i den höga investeringstakten. Kommunkoncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 947
mnkr per 2021-12-31 och kommer enligt plan att öka
till 2 600 mnkr år 2024. Detta utgör naturligtvis en
stor risk vad gäller räntekänslighet. Det är mot bakgrund av detta mycket viktigt att hålla uppe resultatnivåerna så att självﬁnansieringsgraden inte blir för
låg och att den externa upplåningen kan begränsas.
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Kassaﬂödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

Årets resultat

142 668

120 471

127 865

102 269

Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar

186 691

173 814

147 134

140 537

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för nedskrivningar och värderegl ﬁn. anläggningstillgångar

-

-

-

-

7 484

7 680

7 484

7 680

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar)

31 113

19 458

27 106

14 872

Övriga likviditetspåverkande poster

-3 063

-416

-

-

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur

Resultat vid försäljning av tillgångar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-6 652

-6 523

-6 548

-6 491

358 241

314 485

303 041

258 868

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag

17 535

23 256

17 535

23 256

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

15 066

-70 245

-17 908

-34 352

Ökning/minskning av långristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av förråd och varulager

15

755

-

860

-66 046

-87 715

-66 046

-87 715

-107

-2 916

-127

-2 709

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-28 029

48 225

-28 263

62 427

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

296 674

225 845

208 231

220 634

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-610

-

-528

-

-236 246

-438 818

-194 999

-324 447

19 476

9 282

19 336

9 280

70

1 025

70

1 025

-14 554

-

-14 554

-

18

88 367

-

88 311

-231 845

-340 144

-190 674

-225 830

Nyupptagna lån

50 000

220 000

50 000

100 000

Amortering av långfristiga skulder

-5 000

-12 900

-

-

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Omklassiﬁcering till exploateringsfastighet
Förvärv av ﬁnansiella tillgångar
Avyttring av ﬁnansiella tillgångar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skulder för ﬁnsansiell leasing

-12 367

-9 790

-12 367

-9 790

Omklassiﬁcering av långt lån till kort lån

-19 900

-12 650

-19 900

-11 650

12 733

184 660

17 733

78 560

-21 071

-6 035

-21 071

-6 035

Kassaﬂöde från bidrag till statlig infrastruktur

-21 071

-6 035

-21 071

-6 035

Årets kassaflöde

56 491

64 325

14 219

67 329

Livida medel vid årets början

128 639

64 315

109 538

42 210

Likvida medel vid årets slut

185 130

128 639

123 757

109 538

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag
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Notförteckning
Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS
2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR)
ger anvisningar och rekommendationer för kommunserktorns redovisning. Falköpings kommun följer
lagen och tillämpar redovisningsprinciperna.

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klassiﬁceras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre
värde har satts ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar
konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår
de hänför sig till.

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år,
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på
kommunens anläggningstillgångar.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
För tillgångar med identiﬁerbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning
sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017
har ej komponentuppdelats.
Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i
april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-
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valtningen för respektive anläggningstillgång inom
förvaltningens område.

Övrigt
Interna poster avseende eget arbete uppgår till 12,3
mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj.
Pensionsportföljen förväntas ﬁnansiera en del av
kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i
en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för
ﬁnansverksamheten, att skifta över tiden och därav
klassiﬁceras innehavet som en ﬁnansiell omsättningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 86
mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet med innehavet är att generera värdeökning.
Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr
och syftet med denna är att möta svängningar i
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräkningskredit.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om
kommunal bokföring och redovisning. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den
kommunala koncernen redovisas enligt K3.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som
inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie
sker till den försäkring som medarbetaren valt.
Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda
ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt.
Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

EKONOMISK REDOVISNING

Aktualiseringsgraden uppgår till 98,0 %.

Avsättningar
Pensioner
Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger
per år av kommunens pensionsadministratör KPA.
På grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS beräknades pensionsavsättningarna även i år per april.
I bokföringen tas pensionsavsättningarna upp till i
beräkningen angivna värden.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Traﬁkverkets investeringsindex för väghållning. Sedan
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut
via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den
andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr.
Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig
infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till
summa enligt avtal.

Leasing
Under 2021 har en inventering av hyresavtal fastighet
genomförts. Avtal som har klassiﬁcerats som ﬁnansiell leasing har lyfts in i balansräkningen på både
tillgångs- och skuldsidan. Kriterier som använts vid
klassiﬁceringen är bl.a. längd på avtalet. Jämförelsesiffror för 2020 har uppdaterats med anledning av
förändringen.
Information om övriga leasingavtal/ej uppsägningsbara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte
ﬁnns någon förteckning över dessa avtal.
Kommunen har bokfört följande kostnader för hyra/
leasing under året (exkl. lokaler):
HYRA OCH LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG (MNKR)

Hyra arbetsmaskiner/hjälpmedel

6,4

Hyra datorer/kontorsmaskiner

1,0

Hyra bilar/andra transportmedel

9,3

SUMMA

Avsättning för återställande av deponier
Tekniska nämnden har gjort en ny beräkning av
kostnaden för sluttäckning under året. Den nya
beräkningen resulterade i en ytterligare avsättning på
0,6 mnkr.
Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för
återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark
redovisas som intäkter i samband med försäljningen.
Ingen del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018.
Dock återﬁnns anslutningavgifter för gata och park,
som minskar anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s decemberprognos har använts vid redovisningen av skatteintäkterna.

Även korttidshyra ingår i summan ovan, exempelvis
kostnader till Hjälpmedelscentralen.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %:
- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolagskoncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i
denna årsredovisning.
- Hotellfastigheter i Falköping AB
- Ekehagens Forntidsby AB
Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens
Bredband AB och är även stiftare till Stiftelsen Ekehagens Forntidsby. Under rubriken Koncernredovisning
i de ﬁnansiella rapporterna ingår Falköpings kommun
och Falköpings Hyresbostäder AB. Övriga företag
bedöms vara för små för att ingå.
Proportionell konsolideringsmetod tillämpas vid
upprättande av koncernredovisning.

Kassaﬂödesanalys
Indirekt metod tillämpas vid upprättande av kassaﬂödesanalys.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN
2021

KOMMUNEN
2020

2021

2020

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter

46 630

45 281

46 630

45 281

Taxor och avgifter

116 153

118 351

116 153

118 351

Hyror och arrenden

180 690

173 040

47 918

48 460

Bidrag

224 849

238 004

224 849

238 004

9 930

9 158

9 930

9 158

0

0

0

0

87 794

88 218

83 470

84 762

666 044

672 052

528 949

544 016

-8 381

-8 269

-8 140

-8 038

Vinster vid avyttring av tillgångar
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Lön förtroendevalda
Lön personal

-1 251 551

-1 228 272

-1 235 989

-1 214 076

Sociala avgifter

-380 961

-377 543

-376 145

-373 676

Pensionskostnader och särskild löneskatt

-147 133

-129 171

-145 497

-127 840

Material och tjänster

-449 855

-413 446

-399 938

-367 362

Bidrag, vård och ersättningar

-354 976

-322 926

-354 976

-322 926

-3 499

-3 725

-3 499

-3 725

3 177

-1 275

3 177

-1 275

Förluster vid avyttring av tillgångar
Förändring av avsättning
Skatt på årets resultat
Summa verksamhetens kostnader

-4 883

-4 883

0

0

-2 598 060

-2 489 511

-2 521 005

-2 418 918

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immateriella anläggningstillg

-1 232

-1 286

-1 157

-1 143

Avskrivning byggnader och anläggningar

-142 439

-126 632

-105 280

-95 905

Avskrivningar maskiner och inventarier

-30 745

-29 353

-28 472

-27 300

Avskrivningar ﬁnansiell leasing

-12 226

-12 120

-12 226

-12 120

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar och nedskrivningar

0

-4 070

0

-4 070

-186 641

-173 462

-147 134

-140 537

1 477 824

1 472 923

1 477 824

1 472 923

NOT 5 SKATTEINTÄKTER
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdiﬀerens föregående år
Summa skatteintäkter

5 496

-23 764

5 496

-23 764

38 050

-8 102

38 050

-8 102

1 521 371

1 441 057

1 521 371

1 441 057

429 042

422 642

429 042

422 642

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
Inkomstutjämning
Kommunal fastighetsavgift

71 643

65 345

71 643

65 345

Bidrag för LSS-utjämning

20 281

14 889

20 281

14 889

Kostnadsutjämning

103 732

95 922

103 732

95 922

Regleringsbidrag

98 974

34 025

98 974

34 025

Övriga bidrag

18 520

72 440

18 520

72 440

742 190

705 263

742 190

705 263

Summa generella statsbidrag och utjämning
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

326

640

369

687

26

80

8

49

16 120

1 782

16 120

1 782

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER
Utdelningar på aktier och obligationer
Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel
Borgensavgift

0

0

1 994

2 006

Ränteintäkter

441

578

415

555

Övriga ﬁnansiella intäkter

120

0

120

0

17 033

3 080

19 026

5 079

Räntekostnader

-8 656

-26 631

-4 918

-22 313

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar

-2 086

-3 298

-2 086

-3 298

Förlust vid försäljning av placeringsmedel

0

-2 205

0

-2 205

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel

0

0

0

0

-3 546

-3 901

-3 546

-3 901

Summa finansiella intäkter

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnad på leasingskuld
Övriga ﬁnansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-4 981

-1 972

-4 981

-1 972

-19 268

-38 008

-15 531

-33 690

5 570

5 570

3 428

3 428

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaﬀningsvärde
Inköp

610

0

528

0

6 180

5 570

3 956

3 428

Ingående ack.avskrivningar

-3 181

-1 895

-1 238

-95

Årets avskrivningar

-1 232

-1 286

-1 157

-1 143

Utgående ack. avskrivningar

-4 413

-3 181

-2 395

-1 238

1 766

2 388

1 561

2 190

3

3

Utgående anskaﬀningsvärde

Utgående redovisat värde
Genomsnittlig avskrivningstid (år)

Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar

2 389

3 675

2 190

3 333

610

0

528

0

Utrangeringar och avyttringar

0

0

0

0

Årets nedskrivningar/återföringar

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-1 232

-1 286

-1 157

-1 143

Övriga förändringar

0

0

0

0

1 766

2 388

1 561

2 190

Redovisat värde vid årets slut
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

5 052 236

4 640 980

3 706 848

3 413 254

328 392

409 940

244 457

290 777

2 112

0

2 112

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaﬀningsvärde
Inköp
Nya ﬁnansiella leasingavtal
Försäljningar

-10 689

-92

-10 689

-92

Utrangeringar

-8 015

-4 158

-5 397

-2 656

0

3 454

0

3 454

5 361 924

5 052 236

3 935 219

3 706 848

Överföringar
Utgående anskaﬀningsvärde

Ingående ack. avskrivningar

-1 601 528

-1 463 133

-1 197 516

-1 091 659

Försäljningar

1 418

0

1 418

0

Utrangeringar

4 467

3 671

1 904

2 168

0

0

0

0

-142 489

-129 946

-105 280

-95 905

-12 226

-12 120

-12 226

-12 120

-1 750 358

-1 601 528

-1 311 700

-1 197 516

-12 518

-11 410

-5 160

-1 090

Överföringar
Årets avskrivningar
Årets avskrivningar på leasade tillgångar
Utgående ack. avskrivningar

Ingående ack. nedskrivningar
Årets nedskrivningar/återföringar
Utgående ack. nedskrivningar

Pågående anläggningar

Utgående redovisat värde

0

-1 108

0

-4 070

-12 518

-12 518

-5 160

-5 160

73 454

199 483

70 679

152 168

3 672 504

3 637 675

2 689 039

2 656 342

33

34

Genomsnittlig avskrivningstid (år)

Maskiner och inventarier
Ingående anskaﬀningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Utgående anskaﬀningsvärde

Ingående ack. avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde
Genomsnittlig avskrivningstid (år)
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487 492

456 868

449 225

419 517

33 883

30 634

32 032

29 708

-614

-10

-232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520 761

487 492

481 025

449 225

-370 354

-341 011

-347 793

-320 493

519

10

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-30 745

-29 353

-28 472

-27 300

-400 580

-370 354

-376 128

-347 793

120 181

117 138

104 896

101 431

16

15

EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

3 754 811

3 485 643

2 757 772

2 569 846

362 275

440 574

276 488

320 485

2 112

0

2 112

-579

-12 859

-580

Materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Årets aktiverade investeringar
Nya ﬁnansiella leasingavtal
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar/återföringar
Årets avskrivningar
Årets avskrivningar på leasade tillgångar
Övriga förändringar
Pågående investeringar, förändring under året
Redovisat värde vid årets slut

-12 914
0

-1 108

0

-4 070

-173 234

-159 299

-133 751

-123 204

-12 226

-12 120

-12 226

-12 120

0

3 454

0

3 454

-126 029

-3 867

-81 490

1 850

3 792 685

3 754 813

2 793 935

2 757 773

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier
Falköpings Hyresbostäder

0

0

4 600

4 600

3 400

3 400

3 400

3 400

Falbygdens Bredband

125

125

125

125

Ekehagens forntidesby

375

375

375

375

5 725

5 725

5 725

5 725

-3 853

-3 853

-3 853

-3 853

330

330

330

330

-300

-300

-300

-300

43

43

43

43

Hotellfastigheter i Falköping

Mularps vind
Nedskrivning Mularps vind
Backgårdens vind
Nedskrivning Backgårdens vind
Inera
Södra Skogsägarna

138

0

138

0

5 983

5 845

10 583

10 445

Falbygdens Mat & Kultur

75

75

75

75

Svensk turism

10

10

10

10

Svenska turistrådet

30

30

30

30

24 546

10 130

24 546

10 130

7 407

7 407

7 407

7 407

Bruk för alla

0

0

0

0

Bostadsrätter

9

9

9

9

Summa aktier

Andelar

Kommuninvest
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa andelar

40

40

0

0

32 117

17 701

32 077

17 661

Långfristig utlåning
Mularps Vind

780

780

780

780

Backgården Vind

750

750

750

750

2 500

2 500

2 500

2 500

64

64

64

64

Slöta Natur- och hembygdsförening

100

100

100

100

Folkets parkförening

100

100

100

100

Ekehagen
Vilske Hembygdsförening
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

Falköpings Alpin
Falbygdens Bredband

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

90

105

0

0

4 384

4 399

4 294

4 294

42 484

27 945

46 954

32 400

70 000

70 000

70 000

70 000

-49 000

-42 000

-49 000

-42 000

Bidrag

12 950

12 950

12 950

12 950

Upplösning (25 år)

-1 338

-854

-1 338

-854

32 612

40 096

32 612

40 096

30

0

30

0

1 614

944

1 614

944

Övriga
Summa Långfristig utlåning

Summa finansiella anläggningstillgångar

NOT 14 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
E20
Bidrag
Upplösning (10 år)
Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46

Summa bidrag till statlig infrastruktur

NOT 15 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK
Förråd, IT-utrustning
Förråd, VA-material
Förråd, sjukvårdsmaterial
Förråd, bränsle/vitvaror

0

815

0

815

326

345

0

0

Exploateringsmark

1 553

1 310

1 553

1 310

Summa förråd och exploateringsmark

3 523

3 414

3 197

3 069

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

34 119

33 160

35 384

30 739

Preliminär skatt

25 548

24 780

25 548

24 780

Fordran fastighetsavgift

49 454

40 337

49 454

40 337

Fordran skatteintäkter

19 770

0

19 770

0

Fordran moms och momsersättning

14 377

14 861

14 377

14 861

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

50 689

61 126

48 223

58 534

4 299

41 795

2 333

7 930

198 256

216 059

195 088

177 180

52

50

29

49

181 415

92 788

120 065

35 801

3 664

35 801

3 664

73 688

185 130

128 639

123 757

109 538

Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

NOT 17 KASSA OCH BANK
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa kassa och bank
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

1 331 250

1 210 779

1 174 149

1 071 879

142 668

120 471

127 865

102 270

1 473 917

1 331 250

1 302 013

1 174 148

77 000

77 000

77 000

77 000

därav resultatutjämningsreserv

100 000

100 000

100 000

100 000

därav social investeringsreserv

2 296

2 296

2 296

2 296

-153 373

-141 334

-153 373

-141 334

0

0

NOT 18 EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
därav disponeras för pensioner intjänade före 1999

NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE
FÖRPLIKTELSER
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt
Nyintjänad pension, varav
- förmånsbestämd ålderspension
- Särskild avtalspension
- PA-KL
- nyintjänad PBF/PRF
- nyintjänad OPF_KL

0

-11 088

-7 810

-11 088

-7 810

-3 292

-2 662

-3 292

-2 662

-549

-2 170

-549

-2 170

0

-1 862

0

-1 862

0

-359

0

-359

Årets utbetalningar

2 663

4 013

2 663

4 013

Slutbetalning FÅP

-192

0

-192

0

Utbetalning ÖK-SAP
Nya efterlevandepensioner
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Visstidspension och avgångsersättning
Övrig post
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/
överföring till stiftelse
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändringar på stiftelsens tillgångar.
Överfört till ordinarie beräkning
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

-590

-230

-590

-230

-1 913

-3 291

-1 913

-3 291

0

0

0

0

-6 065

0

-6 065

0

-349

0

-349

0

-2 072

-1 641

-2 072

-1 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 808

6 438

2 808

6 438

-5 104

-2 465

-5 104

-2 465

-179 116

-153 373

-179 116

-153 373

-38 017

-36 742

-38 017

-36 742

-624

-4 283

-624

-4 283

5 101

3 008

5 101

3 008

0

0

0

0

-33 540

-38 017

-33 540

-38 017

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsatt för återställande av deponier*
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar, omberäkning av värdet
Ianspråkstagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning
* Avser deponierna i Falevi, Floby och Stenstorp.
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KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

-69 156

-73 631

-69 156

-73 631

0

0

0

0

Avsatt för bidrag till statlig infrastruktur*
Redovisat värde vid årets början
Omklassiﬁcering från långfr skuld
Nya avsättningar
Ianspråkstagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts

0

0

0

0

21 071

6 035

21 071

6 035

0

0

0

0

Förändring av nuvärdet

-4 540

-1 560

-4 540

-1 560

Utgående avsättning

-52 624

-69 156

-52 624

-69 156

* Avsättning E20 ( 67,6 mnkr), gång- och cykelväg längs väg 2687 genom Broddetorp (0,6 mnkr), gångbana längs väg 2669,
Odensberg (0,6 mnkr) och vägbro Jönköpingsbanan, Vartofta (0,3 mnkr).

Avsatt för saneringsåtgärder*
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar, omberäkning av värdet
Ianspråkstagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning

0

0

0

0

-1 300

0

-1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 300

0

-1 300

0

-18 189

-14 067

0

0

-1 185

-4 485

0

0

* Avser saneringsåtgärder kv Örningen 2, Stenstorp samt saneringsåtgärder Sankt Göran 23.

Avsatt för uppskjuten skatt
Redovisat värde vid årets början
Förändring temporär skillnad fastigheter/bolåneposter
Förändring uppskjuten skatt obeskattade reserver

-101

363

0

0

Utgående avsättning

-19 475

-18 189

0

0

Summa avsättningar

-286 055

-278 734

-266 580

-260 545

-1 917 108

-1 722 658

-1 084 413

-996 063

-50 000

-220 000

-50 000

-100 000

19 900

12 650

19 900

11 650

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Ingående låneskuld
Nypplåning under året
Omfört till kortfristig skuld
Årets amortering
Summa långfristig låneskuld

5 000

12 900

0

0

-1 942 208

-1 917 108

-1 114 513

-1 084 413

-127 624

-137 415

-127 624

-137 415

Långfristiga skulder ﬁnansiell leasing
Ingående låneskuld
Nya leasingavtal

0

-2 112

0

-2 112

Årets amortering

12 367

11 903

12 367

11 903

-115 258

-127 624

-115 258

-127 624

Summa långfristig låneskuld
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

Ingående värde

-34 362

-16 482

-34 362

-16 482

Nya bidrag

-15 125

-18 517

-15 125

-18 517

1 364

637

1 364

637

-48 124

-34 362

-48 124

-34 362

-19 867

-14 491

-19 867

-14 491

-4 202

-5 702

-4 202

-5 702

429

326

429

326

-23 641

-19 867

-23 641

-19 867

Förutbetalda intäkter som regleras över ﬂera år
Investeringsbidrag

Resultatförda bidrag
Summa förutbetalda investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt)

Anslutningsavgifter VA
Ingående värde
Nya anslutningsavgifter
Resultatförda avgifter
Summa förutbetalda anslutningsavgifter
Återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar
som ﬁnansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Summa långfristiga skulder

-2 129 229

-2 098 961

-1 301 534

-1 266 266

-108 159

-97 621

-98 280

-86 879

-800

-731

-448

-361

NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upplupna räntor
Upplupen pensionskostnad
Semesterlöneskuld
Kortfristig del av låneskuld
Förutbetalda skatteintäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-65 232

-63 150

-65 232

-63 150

-118 170

-112 581

-115 925

-110 291

-21 000

-13 400

-16 000

-8 400

0

-46 104

0

-46 104

-89 428

-96 754

-68 174

-73 488

Övriga kortfristiga skulder

-118 226

-121 783

-116 679

-120 328

Summa kortfristiga skulder

-521 015

-552 123

-480 738

-509 001

12 665

0

12 665

0

NOT 23 VINST/FÖRLUST VID AVYTTRING AV TILLGÅNGAR
Fastigheter
Försäljningspris
Momsjustering

-1 606

0

-1 606

0

Bokfört värde

-8 315

0

-8 260

0

2 799

0

2 799

0

Realisationsvinst
Försäljningspris

0

0

0

0

Bokfört värde

-3 493

-488

-3 493

-488

Realisationsförlust

-3 548

-488

-3 493

-488

-749

-488

-694

-488

Vinst/förlust vid försäljning fastighet
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN

KOMMUNEN

2021

2020

2021

2020

1 525

2 470

1 367

2 438

-89

0

-89

0

Inventarier, maskiner och fordon
Försäljningspris
Bokfört värde
Realisationsvinst

1 436

2 470

1 278

2 438

Försäljningspris

0

0

0

0

Bokfört värde

0

0

0

0

Realisationsförlust
Vinst/förlust vid försäljning invent/maskin

0

0

0

0

1 436

2 470

1 278

2 438

6 911

6 842

6 911

6 842

-947

-122

-947

-122

Exploateringsfastighet
Försäljningspris
Bokfört värde
Vinst

5 964

6 720

5 964

6 720

Försäljningspris

0

0

0

0

Bokfört värde

0

0

0

0

Förlust

0

0

0

0

5 964

6 720

5 964

6 720

633 710

647 866

633 710

647 866

9 138

15 989

9 138

15 989

Ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

Pension till efterlevande

0

0

0

0

-30 884

-31 325

-30 884

-31 325

Vinst/förlust vid försäljning exploateringsmark

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR PENSIONER
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning

Årets utbetalningar
Aktualisering

0

0

0

0

15 810

0

15 810

0

-915

3 945

-915

3 945

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 662

-2 765

-1 662

-2 765

625 197

633 710

625 197

633 710

0

0

797 390

802 390

0

100

0

100

Bostadsrättsföreningen Repslagaren (fd Tryggheten)

6 524

6 820

6 524

6 820

Bredband Jättene

2 500

2 500

2 500

2 500

Ändrat livslängdsantagande i RIPS
Övrig post
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av
försäkring/Överföring till stiftelse
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning
av värdeförändring på stiftelsens tillgångar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Kommunägda företag
Falköpings Hyresbostäder
Övriga
Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för

Luttra ﬁber ek för
Övriga
Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser
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0

1 845

0

1 845

276

272

0

0

9 300

11 537

806 414

813 655

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 26 RÄKENSKAPSREVISION
Kommunen
Total kostnad för räkenskapsrevision kommunen: 0,2 mnkr (avser kostnad till sakkunnigt biträde) .
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2021.
Den totala kostnaden för revision (inkl. verksamhetsrevision) uppgår till 1,3 mnkr för år 2021, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9
mnkr.

Bolaget
Arvode sakkunnigt biträde bolaget: 0,2 mnkr
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 27 SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisningen återﬁnns på sidan 93 i detta dokument.
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Driftredovisning
Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skatteﬁnansierade nämnder, centrala
poster och taxeﬁnansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar skattemedlen till nämnderna. Centrala poster är exempelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/förluster vid avyttring av tillgång.
Taxeﬁnansierad verksamhet ﬁnansieras i princip av abonnenterna och inte via skattemedel.

(belopp i mnkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Nettokostnadsavvikelse

2021

2021

2021

2020

2021

Utfall

Utfall

mnkr

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

%

Skatteﬁnansierad verksamhet
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden

177,1

187,7

10,6

-958,7

-978,3

-19,6

-790,6

-754,3

-9,0

-1,2%

Byggnadsnämnden

0,0

0,0

0,0

-0,9

-0,7

0,2

-0,7

-0,7

0,2

20,4%

Kommunstyrelsen

21,8

23,8

2,0

-125,4

-126,5

-1,2

-102,7

-100,4

0,8

0,8%

Kompetens- och arbetslivsnämnden

38,2

43,4

5,2

-129,2

-142,9

-13,7

-99,5

-61,6

-8,5

-9,4%

Kultur- och fritidsnämnden

15,8

15,9

0,2

-88,9

-91,3

-2,4

-75,4

-67,8

-2,2

-3,1%

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialnämnden
Äldreomsorg och funktionsnedsättning

56,9

60,0

3,1

-89,8

-93,1

-3,3

-33,0

-31,5

-0,2

-0,5%

213,1

256,6

43,5

-1 054,6

-1 070,2

-15,6

-813,6

-815,0

27,9

3,3%

206,9

245,0

38,2

-891,5

-884,1

7,4

-639,1

-631,1

45,6

6,7%

6,2

11,5

5,3

-163,0

-186,1

-23,1

-174,6

-183,9

-17,7

-11,3%

Individ- och familjeomsorg
Tekniska nämnden

379,0

374,9

-4,1

-564,2

-567,5

-3,3

-192,6

-174,9

-7,4

-4,0%

Kommunrevisionen

0,0

0,1

0,1

-1,3

-1,4

-0,1

-1,3

-1,4

0,0

1,5%

Valnämnden

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

58,7%

Överförmyndare

0,0

0,1

0,1

-4,1

-4,7

-0,6

-4,6

-4,6

-0,5

-11,2%

901,8

962,5

60,7

-3 017,1

-3 076,6

-59,5

-2 114,1

-2 012,4

1,2

0,1%

455,2

488,9

33,7

-458,7

-480,5

-21,8

8,4

28,2

11,9

Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk
löneskatt

0,0

0,0

0,0

-37,1

-38,4

-1,3

-38,4

-43,9

-1,3

Förändring av semesterlöneskuld

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,6

-5,6

-5,6

-9,3

-5,6

Löneutrymme

0,0

0,0

0,0

10,4

4,2

-6,2

4,2

-8,4

-6,2

Moms omsorgsboende

5,0

4,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

-1,0

Fastighetsskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Tillfällig budgetpott, oförutsett

0,0

0,0

0,0

-0,8

-2,3

-1,5

-2,3

-3,7

-1,5

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras

0,0

0,0

0,0

-4,0

-1,4

2,6

-1,4

-3,5

2,6

SIR

0,0

0,0

0,0

-2,7

-0,1

2,6

-0,1

-0,7

2,6

Vinst vid avyttring av tillgångar

5,0

9,3

4,3

0,0

-0,1

-0,1

9,3

8,6

4,3

Förlust vid avyttring av tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

Rivningskostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,9

0,0

Försäkringsersättning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20)

0,0

0,0

0,0

-7,0

-7,5

-0,5

-7,5

-9,5

-0,5

Avsättning deponier

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,6

-0,6

-4,3

-0,6

Övrigt ﬁnansverksamheten

0,0

1,0

1,0

0,0

11,2

11,2

12,2

13,4

12,2

465,2

503,3

38,0

-499,8

-524,7

-24,9

-21,5

-33,7

13,1

1 367,0

1 465,7

98,7

-3 516,9

-3 601,3

-84,4

-2 135,6

-2 046,1

14,3

Summa nämnder

Centrala poster
Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivaravg, pensioner o särsk löneskatt

Summa centrala poster
Summa skatteﬁnansierad verksamhet

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Intäkter
(belopp i mnkr)

Kostnader

2021

2021

Budget

Utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Nettokostnad

Nettokostnadsavvikelse

2021

2021

2020

Utfall

Utfall

mnkr

%

Taxeﬁnansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Biogas
Summa taxeﬁnansierad verksamhet
Totalt

64,2

65,3

1,1

-64,2

-64,7

-0,5

0,6

0,8

0,6

5,1

3,6

-1,4

-5,1

-8,3

-3,3

-4,7

-0,1

-4,7

69,2

68,9

-0,3

-69,2

-73,0

-3,8

-4,1

0,7

-4,1

1 436,3

1 534,7

98,4

-3 586,1

-3 674,3

-88,2

-2 139,7

-2 045,4

10,2

Övriga poster
Avskrivningar
Återföring av kapitalkostnader

0,0

0,0

0,0

-136,7

-147,1

-10,4

-147,1

-140,5

-10,4

152,3

166,1

13,8

0,0

0,0

0,0

166,1

170,5

13,8

Skatteintäkter

0,0

0,0

0,0

1 468,9

1 521,4

52,5

1 521,4

1 441,1

52,5

Generella statsbidrag

0,0

0,0

0,0

723,4

742,2

18,8

742,2

705,3

18,8

Återföring av statsbidr till nämnd

0,0

0,0

0,0

0,0

-18,5

-18,5

-18,5

0,0

-18,5

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

7,0

19,0

12,0

19,0

5,0

12,0

Finansiella kostnader

0,0

0,0

0,0

-20,0

-15,5

4,5

-15,5

-33,6

4,5

Summa övriga poster

152,3

166,1

13,8

2 042,6

2 101,4

58,8

2 267,5

2 147,7

72,7

ÅRETS RESULTAT

1 588,5

1 700,8

112,3

-1 543,5

-1 572,9

-29,4

127,9

102,3

82,9

Barn- och utbildningsnämnden

184 %

Grundskola

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Förskola

-133,0

-116,5

-138,5

5,5

Grundskola

-279,1

-264,7

-279,8

0,7

Gymnasium

-97,5

-95,4

-94,9

-2,6

Övrigt

-281,0

-277,6

-268,4

-12,6

Summa nämnden

-790,6

-754,3

-781,6

-9,0

Förskola
Precis som prognoserna under året pekat på har
förskolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan
har haft en god budgetföljsamhet under ﬂera år och
att den verksamheten skulle hålla budget var inte
oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år, i
en verksamhet som har en relativt sett låg tilldelning,
kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen till detta
ﬁnns i att man, precis som förra året, haft en mycket
hög frånvaro bland barnen. Detta innebär att man
inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som
man normalt gör. Jämfört med ett normalår handlar det om nästan 3000 tkr lägre vikariekostnader i
förskolan under 2021.

Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte
haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under 2021.
Det i kombination med helårseffekten av de åtgärder
som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft en god
budgetföljsamhet under året och får en liten positiv
avvikelse mot budget.

Gymnasieskola
Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget,
vilket till stor del beror på minskade externa intäkter
i form av statsbidrag och ersättning för asylsökande
elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader
efter de snabba svängningarna i intäkterna som
denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för
att komma tillrätta med underskottet, men de kommer inte få helårseffekt förrän nästa år.

Övrigt
Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga
lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000
tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompensation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på övriga
poster. Här ligger även interkommunala kostnader samt placeringar. Båda dessa har ökat mer en
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budgeterat, vilket sammantaget ger en stor negativ
avvikelse mot budget.

Kompetens- och
arbetslivsnämnden
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Utbildning av vuxna

-29,9

-30,7

-31,1

1,2

Arbetsmarknad

-52,6

-13,9

-42,5

-10,2

Gemensamt

-17,0

-17,0

-17,4

0,4

Summa nämnden

-99,5

-61,6

-91,0

-8,5

Kommunstyrelsen
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Kommunledningsförvaltningen

-86,6

-84,2

-87,2

0,6

Samverkan och samordning

-9,1

-13,7

-9,5

0,4

Politik

-7,1

-7,2

-6,9

-0,2

-102,7

-105,0

-103,6

0,8

Summa nämnden

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev -102 740
tkr. En avvikelse mot budget med ett överskott om
847 tkr. Budget för året var -103 587 tkr.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några verksamheter har underskott,
balanserats upp av andra verksamheters överskott.
De underskott som kan nämnas är högre konsultkostnader då specialkompetens har behövts köpas
in. Verksamheten Camping och Stugby visar totalt
ett underskott om -1 300 tkr. Och beroende på de
höga elpriserna slutar verksamheten Slalombacken
med ett underskott om -600 tkr. Under året har ett
par vakanser inte tillsats samt några rekryteringar har
dragit ut på tiden. Detta genererade överskottet mot
budget för personalkostnaderna. Vissa verksamheter
har avvaktat med planerade aktiviteter som inte har
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Samverkan och samordning
Utfallet inom samverkan och samordning beror till
största delen överskottet från den återbetalning som
Miljösamverkan östra Skaraborg betalat till kommunen. Det avser överskottet från MÖS bokslut år 2020.
Återbetalningen sker med samma fördelning som det
betalas in av medlemskommunerna.

Politik
Avvikelsen mot budget 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.
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Nämndens resultat per helår är 8 516 tkr sämre än
budget, men något bättre än prognosen per delår
augusti.
På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen blev lägre än budget, men i nivå med prognosen. Lönebidragen blev högre än både budget och
prognos utifrån utökat antal subventionerade anställningar, främst extratjänster. Utfallet för statsbidragen
kopplade till yrkesutbildningar blev högre än både
budget och prognos. Mer medel än budgeterat erhölls i bidrag för YH Guldsmed. Arbetsförmedlingen
tilldelade medel kopplat till ersättning för handledare
inom feriepraktiken samt satsningen Jobb för unga.
Dessa faktorer bidrar till att intäkterna är högre än
både budget och prognos även om andra mindre
intäktsposter blev lägre än budget till följd av pandemin.
Utfallet för personalkostnaderna är mer eller mindre
i nivå med budget. Det förklaras med satsningen på
subventionerade anställningar. Det ﬁnns fortsatt en
stor medvetenhet om att resursplanera personalen
väl utifrån den ekonomiska situationen.
Utfallet inom verksamhetskostnaderna är högre än
budget vilket prognosen i delår augusti också visade.
Den största delen förklaras av ekonomiskt bistånd.
Även inom övriga verksamhetskostnader är utfallet
högre än budget och prognos. Nästan hälften av de
budgeterade medlen avser köp av kurser från externa
utbildningsanordnare. Utfallet per helår blev dock
något högre än budget.
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Kultur- och fritidsnämnden
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Stab, strategi

-13,0

-12,4

-13,2

0,1

Kultur

-17,3

-17,3

-16,7

-0,6

Fritid

-45,1

-38,2

-43,3

Summa nämnden

-75,4

-67,8

-73,2

Samhällsskydd mellersta
skaraborg
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Gemensam verksamhet

-32,6

-31,2

-32,4

-0,2

-1,8

Verksamhet Falköping

-0,4

-0,3

-0,5

0,0

-2,2

Summa nämnden

-33,0

-31,5

-32,9

-0,2

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 uppvisar ett underskott om 2.2 mnkr.
Det är nu andra året som nämndens verksamheter
och ekonomi stort påverkats av samhällets restriktioner för minskad smittspridning av coronaviruset. I
tidigare bedömningar befarades ett större underskott
men efter beslut om att ﬂera restriktioner hävdes i
slutet av september kunde bad o hallar öppnas igen.
Minskat öppethållande och nedstängning har främst
påverkat badet, Ekehagens forntidsby och uthyrningen av idrottsanläggning vilket inneburit minskade
intäkter från entréavgifter, hallhyror, servering och
försäljning. Jämfört med budget uppgår intäktsbortfallet för avgifter och övriga intäkter till ca tre mnkr
som direkt kan kopplas till åtgärder för minskad
smittspridning.
Under året togs beslut om bildandet av enheten
Platåberg och cirka 5,7 mnkr överfördes från tekniska
nämnden till verksamhetsområde Fritid vilket tillsammans med nya löneavtal och de tillfälliga strategiska
utvecklingsmedlen förklarar varför personal- och
verksamhetskostnader har stor ökning jämfört med
föregående år.
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden
tilldelats för att genomföra fem projekt uppgick till
2,7 mnkr. Fyra av projekten har genomförts i planerad omfattning och därmed slutförts. Ett av projekten
har delvis genomförts, men på grund av projektets
korta genomförandetid och medverkan från annan
part, har det inte gått att fullfölja projektets hela
ambition. Av projektmedlen har 0,4 mnkr inte förbrukats.

Resultatet för nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborgs visar ett mindre underskott om 0,2 mnkr.

Verksamhet Gemensam SMS
Åtgärder för att minska spridningen av Covid-19
har även detta år påverkat delar av verksamheten.
Intäkterna har påverkats negativt av att utåtriktad
verksamhet som externa utbildningar delvis varit
inställda och tillsyner fått planeras om.
Fortsatt översyn av fordonsparken pågår. Tre nya fordon har anskaffats och ett antal äldre fordon har då
kunnat avyttras. En budgetavvikelse har uppstått på
grund av en felaktig budgetreglering för internhyran
för Falköpings brandstation.
Personalkostnaderna är något högre än budget. Svårigheter har funnits att under semesterperioden hitta
vikariepersonal för oplanerad frånvaro och som då
medfört övertidsersättning. Ökade övertidskostnader
beror även på nytt beredskapsavtal från halvårsskiftet. Sjukfrånvaron ökade under senare delen av året.
Statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader har
erhållits.
Finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnad fördelas utifrån invånarantal efter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings
kommun (indexreglerad från år 2020). Kostnaden för
Falköpings kommun uppgår till 980 kr per invånare
och för Götene, Skara och Tidaholm till 948 kr per invånare. Kostnaden har ökat cirka 41 kr per invånare.

Verksamhet Falköping
Arbete med krisberedskap och civilt försvar ﬁck
under föregående år nedprioriteras för att istället genomföra uppgifter med pandemihantering. Organisationen för säkerhetsskydd har förstärkts för att kunna
genomföra uppgifterna i överenskommelsen mellan
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MSB och SKR för att stärka kommunernas förmåga
inför höjd beredskap.
De strategiska utvecklingsmedlen nämnden fått för
projektet ökad inkludering av civilsamhället för att
förebygga/agera vid oönskade händelser har inte helt
förbrukats.

Socialnämnden
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Äldreomsorg

-385,0

-387,3

-415,4

30,4

Funktionsnedsättn

-184,5

-190,3

-184,6

0,0

-69,6

-53,4

-84,7

15,1

Summa

-639,1

-631,1

-684,7

45,6

Individ- och familjeomsorg

-174,6

-183,9

-156,8

-17,7

Summa

-174,6

-183,9

-156,8

-17,7

Summa nämnden

-813,6

-815,0

-841,5

27,9

Äldreoms, funktionsnedsättn o gem

Gemensamt

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti visade ett
positivt resultat på 14 600 tkr. Vid årets slut är
resultatet högre, 27 886 tkr och förklaras av högre intäkter. Den enskilt största förklaringen är de statliga
ersättningar och bidrag som betalats ut under året
och som kunnat användas för att ersätta budgeterad
verksamhet. Ersättningarna har bestått i medel för att
ersätta sjuklöner, merkostnader för covid-19, stimulansmedel för teknik, ökad kvalitet och att motverka
ensamhet bland äldre, utbildning för undersköterskor, med mera. Förbättringen under sista kvartalet
beror på några olika faktorer. I november betalades
till exempel ett statsbidrag på drygt 2 000 tkr ut som
inte var känt vid delårsbokslutet. I december utbetalades en ersättning på 224 tkr för covid-19 kostnader
avseende december 2020.
IFO redovisar ett underskott på 17 717 tkr jämfört
med budget. Personalkostnader och övriga kostnader
lämnar ett överskott för 2021. Detta är till stor del på
grund av vakanta tjänster och partiella tjänstledigheter.
Barn- och ungdomsenhetens kostnader har ökat med
knappt 16 000 tkr jämfört med föregående år. Detta
beror dels på ett ökat antal placeringar och även att
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dessa har varit kostsamma placeringar på Statens
institutionsstyrelse (SiS). Under 2020 var det 4 individer som var placerade enligt LVU på hem för vård
och boende (HVB). Motsvarande siffra under 2021
har från och med april månad stadigt gått upp för att
i december hamna på 11 individer. Dessa placeringar
är väldigt kostsamma och därav den stora kostnadsökningen för verksamheten.

Tekniska nämnden*
*För information om de avgiftsﬁnansierade verksamheterna, vatten- och avlopp samt biogas, se sid 100
och 102.
Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Avvik
2021

Park/Gata

-66,4

-60,9

-65,3

-1,1

Kost

-91,0

-88,3

-96,4

5,4

Fastighet

-27,0

-19,2

-12,8

-14,2

Städ

-1,9

-0,6

-1,4

-0,5

Övrigt

-6,2

-5,9

-9,3

3,1

-192,6

-174,9

-185,2

-7,4

Summa nämnden

Park/Gata
Omfattande kostnader för järnvägsverksamheten på
Marjarp samt ﬂer timmar som lagts på parkunderhåll
under första delen av året. Strategiska medel har beviljats för Sommargatan 2021 men budget för detta
ligger på kommunstyrelsen och utfallet ligger kvar på
tekniska nämnden.

Kost
Besparingsåtgärder som avdelningen gjort inför 2021
har haft genomslag. Antalet serverade portioner har
ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de priser avdelningen idag betalar för sina livsmedel ligger
tämligen lågt.
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsmedel
gör att kostnaden för livsmedel minskar och det
fokus som under året legat på effektivitet har gjort
att personalkostnaderna minskat. Ersättningen för
sjukfrånvaron pga Covid-19 har också bidragit till
resultatet.
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Fastighet

Övrigt

Underskottet beror bland annat på rivningskostnader för Stenstorpsskolan, - 9,6 mnkr, vilket inte varit
budgeterat.

Nämnden haft minskade kostnader i och med Covid
-19 och det har inte varit några oförutsedda kostnader.

Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter där
nyinvesteringar gjorts, har ytan blivit felaktig. Internhyran har korrigerats, vilket innebär minskade interna
intäkter med 5,8 mnkr.
Mediakostnaden avviker - 2,8 mnkr mot budget. Priset på el har ökat i slutet på året och energiförbrukningen har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen
beror på att ventilationen på skolor och förskolor
körts längre tid under pandemin samt att 2021 var
kallare jämfört med 2019 och 2020.

Städ
Ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom pappershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt
rekommendationen att tvätta händerna ofta med
anledning av covid-19. Även engångsmaterial som
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under
pågående pandemi.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har endast budget för de förtroendevaldas arvoden och omkostnader. För 2021 visar
denna budget ett överskott på 0,2 mnkr, som till
största delen beror på minskade kostnader för resor
och konferens på andra orter under pandemin.

Valnämnden
Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,1
mnkr till följd av mindre verksamhet än budgeterat.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen redovisar ett resultat i nivå med
budget.
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Investeringsredovisning
NETTOUTGIFT

BUDGET

AVVIKELSE

Barn- och utbildningsnämnden

-9,2

-7,3

-1,9

Byggnadsnämnden

0,0

0,0

0,0

Kommunstyrelsen

-2,6

-63,6

61,0

Kompetens- och arbetslivsnämnden

-0,8

-0,7

-0,1

Kultur- och fritidsnämnden

-1,6

-1,6

0,0

Samhällsskyddsnämnden

-6,3

-6,7

0,4

(MNKR)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Socialnämnden

ring utan kostnader i form av licenser och förvaltning
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
laddningsmöjligheter vid varje laddningsstation.
Dessa laddningsstationer ﬁnns på strategiskt utvalda
platser i staden, i centrum, vid biblioteket och vid
resecentrum. Laddningsstationen vid resecentrum är
tillgänglighetsanpassad. Projektet är avslutat.

-2,2

-4,1

1,9

Tekniska nämnden

-128,0

-374,5

246,5

Summa skatteﬁn. verksamhet

-150,8

-458,5

307,7

-30,8

-46,8

16,0

-3,3

-2,5

-0,8

Infartsskyltar
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas
Summa taxeﬁn. verksamhet
TOTALT

-34,1

-49,3

15,2

-184,9

-507,8

322,9

Marjarp

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin investeringsbudget med 1,9 mnkr Detta beror på dels ett
ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk
utrustning för att möjliggöra distansundervisning
exempelvis, och dels på att delar av inventarierna till
olika byggprojekt föll ut på fel år.

Kommunstyrelsen
Förutom nedan kommenterade investeringar ingår
även årets anskaffningsutgift i ﬂeråriga investeringar
i beloppet i tabellen ovan. Se mer information på
sidan 90.

Kommunövergripande IT-investeringar
På grund av Covid-19 har ﬂertal investeringar fått
pausats 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
föranledde i investering av licenser i MDM-verktyget.
Under hösten gjordes en investering av ett nytt backup system.

De sista medel som var avsatta för Projektering Marjarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter
skyddsrond. Projektet är avslutat.

Biogas uppgraderingsanläggning
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanläggningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet om
leverans av uppgraderad gas kan ingås.

Kompetens och
arbetslivsnämnden
Inköpen för att kunna byta ut personalens bärbara
datorer enligt plan har genomförts enligt budget.
Under hösten har en lastbil köpts in till verksamheterna inom AME. Det som tillkommit och leder till
att budgeterade medel inte räcker är inköp av möbler
till Stöd- och försörjningsenheten och då främst
till receptionen. Då det krävs anpassade möbler till
besöksrummen där har det inte varit möjligt att använda sig av utbudet i möbellagret.

Kultur- och fritidsnämnden
Årets anslag har förbrukats och ett mindre underskott har uppstått.

Ekonomisystem
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall
under år 2021. Framtid: Installationen av själva
ekonomisystemet kommer inte ske på server i Falköpings kommun. Det blir därför troligen ingen investe-
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Övervägande delen av årets inköp rör etableringen av
förvaltningens nya verksamhetssystem Actor såsom
utrustning för kassa- och passagesystem. Utbyte har
gjorts av ett antal fotbollsmål med tillbehör, inneban-
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dysarg samt utrustning till badet.
På Mösseberg har förbättringar av gula spåret har
genomförts. Inköp av ett antal bord och bänkar samt
övrig utrustning till friluftsområdet. Utbyte av brygga
i sjön vid motionscentralen och kompressorer till
snökanonerna.
Konstinköp har gjorts av bland annat textila konstverk till biblioteket och högstadium centrum.

Samhällsskyddsnämnden
Genomförda anskaffningar under året utgörs främst
av förnyelse av fordonsparken och successivt utbyte
av rökskyddsutrustning.
Inköp av ett höjdfordon med nytt chassi och renoverad 32-meters lift har medfört att en 30 år gammal
hävare kunnat utrangeras. Ledningsfordon till brandstationen i Falköping och ett mindre terrängfordon
ingår också i förnyelsen av fordonsparken. Ytterligare
ett äldre fordon har avyttrats och ersatts av mobilt
kemräddningsskåp till lastväxlaren som togs i drift
under föregående år.
Tredje etappen av utbyte av rökskyddsutrustning är
genomförd. Utrustningen är placerad på brandstationen i Skara och togs i bruk under hösten.
En reningsanläggning har installerats så att farliga
ämnen från slangtvätt och tvätt av larmställ inte orenade skall nå kommunens avloppsnät.
Återstående medel behöver reserveras till ny budget
för år 2022 för att genomföra planerade investeringar.

Socialnämnden
Investeringar under året består i datorer, elcyklar till
personal, dörrlarm på särskilda boenden för äldre,
klädskåp, sängar, laddstolpar till tjänstebilar vid Ranliden och en buss till daglig verksamhet.
Den prognostiserade upphandlingen av så kallade
hotellås till två äldreboenden hann inte bli klar innan
årsskiftet utan kommer att färdigställas under 2022.

Tekniska nämnden
Nämndens ﬂeråriga projekt ingår tillsammans med
re-/löpande investeringar i den sammanställda redovisningen på föregående sida men speciﬁceras på
sidorna 86-89.

Maskiner och inventarier
NETTOUTGIFT

BUDGET

AVVIKELSE

-745

-9 812

9 067

-1 196

-1 000

-196

Städ

-88

-100

12

Kost

0

-100

100

Övrigt

0

-300

300

-2 030

-11 312

9 282

NETTOUTGIFT

BUDGET

AVVIKELSE

Offentlig belysning

-2 019

-4 900

2 881

Reinvestering broar

0

-500

500

Traﬁksäkerhetsåtgärder

-4 348

-4 700

352

Asfaltsunderhåll

(MNKR)

Park/Gata
Fastighet

SUMMA

Park-Gata
(MNKR)

PARK-GATA

-7 680

-7 200

-480

Reinvesteringar Marjarp

-214

-500

286

Reinvesteringar parker

-544

-1 500

956

-2 126

-1 200

-926

-16 930

-20 500

3 570

Reinvestering gatukropp
SUMMA

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/
gata följer den fastställda utvecklingen och ser ut att
rymmas inom budget för 2021. Under andra tertialen
av 2021 har stora satsningar gjorts på traﬁksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av kommunens cirka
130 belysningscentraler som nu ﬂyttas ut ifrån FEAB
En hävare har köpts in under året.
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anläggningar. Detta då vintern varit lång och det ofta
är ineffektivt att genomföra anläggningsarbeten på
vintern. Samtligt planerat asfaltsunderhåll är beställd
och utförd och behov är fortsatt stort framförallt på
gångbanor och cykelbanor där underhållet är eftersatt.
Det är beställt lastbilar för 5 miljoner. Dessa levereras först 2022, därför blir det medel kvar för 2021.

Fastighet
(MNKR)

NETTOUTGIFT

BUDGET

AVVIKELSE

-1 870

-2 000

130

-274

-600

326

-19 342

-22 800

3 458

-2 995

-3 700

705

-24 480

-29 100

4 620

FASTIGHETER
Passage, larm
Skolgårdar/Belysning skolgårdar
Reinvesteringar
Lokalförändringar utanför ram
SUMMA

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22
800 tkr, varav 3,6 mkr är medel från 2020. Under året
har det gjorts reinvesteringar för 19 342 tkr. Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på fastigheter.
Exempel på åtgärder som utförts är renovering av
bastu och duschrum på Odenbadet, renovering av
lägenheter, hissbyten, reparation yttertak, renovering
papptak, byte ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på ﬂera fastigheter.
Andra löpande investeringar som gjorts under året är
exempelvis komplettering av utebelysning vid skolor
och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor.
Lokalförändringar utförs i samråd med övriga förvaltningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder som
”hyresgästen” vill ha utfört som inte är ett underhåll.

Taxeﬁnansierad verksamhet
TEKNISKA NÄMNDEN,
VA (TKR)

NETTOUTGIFT

BUDGET

AVVIKELSE

Anslutningsavgifter

4 202

5 400

-1 198

Nyanslutningar (serviser)

-1 249

-1 500

251

-18 117

-22 036

3 919

VA
Anslutningar

Åtgärder på ledningsnät
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Åtgärder på anläggningar
Övriga inventarier
SUMMA VA

-7 781

-6 500

-1 281

-916

-1 500

584

-23 861

-26 136

2 275

Re- och löpande investeringar landade på 23 861
tkr jämfört med 26 136 tkr i budget. Det är cirka 2,3
mnkr mindre än budgeterat. Delvis beror avvikelsen på att vissa planerade projekt skjutits upp, som
Platåskolan och ombyggnad av stora torget, delvis
pga. resursbegränsningar på personalsidan. Vissa
omständigheter, som problem med dricksvatten i
Kättilstorp, gjorde att prioriteringen ﬂyttades till drift
och underhåll istället för reinvesteringar.
Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät
och reliningar fortgår enligt ﬂerårsplan. Under hela
2021 har arbetet med renoveringar av ledningar i
Kättilstorp fortsatt. Nybyggnad av pumpstation på
överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för
att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.
Pumpstationen vid vårdcentralen i Stenstorp har
renoverats/rustats upp för att kunna möta en större
mängd av vatten vid skyfall. Detta har bidragit med
bättre robusthet i systemet och minskad risk för
källaröversvämning. Ytterligare tre mindre pumpstationer har renoverats under 2021 och un-derhåll har
gjorts på 17 pumpstationer. På ﬂera små verk har
kemikalieförvaringen uppgraderats med tankar. På
Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre projekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket, byte
av inkommande rensgaller, renovering av mätrännan,
renovering av biologiskt steg samt asfaltering av ytor
inom verkets område.
Renoveringstakten på ledningsnätet uppnådde politiskt mål på 1 %. Under 2021 utfördes ca 80 mindre
VA jobb på ledningsnät, för det mesta byte av serviser och mindre förnyelse av nätet. Det har lagats 21
vattenläckor under året till en kostnad av 986 tkr.

EKONOMISK REDOVISNING

Fleråriga investeringar
Tekniska nämnden - Skatteﬁnansierad verksamhet
PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN
2021

BESLUTAT TILLLÄGG ENL KF
FROM 2022

TOTAL PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

Fastighet skolor

-489 700

-56 400

-546 100

-158 999

-557 650

-11 550

Platåskolan - Fastighet

-338 000

-50 700

-388 700

-46 270

-388 700

0

Vindängen

-100 000

0

-100 000

-98 720

-98 750

1 250

INVESTERINGSPLAN (mnkr)

Mössebergsskolan ventilation
Odensbergsskolan - förskola/kök

-4 700

0

-4 700

-3 685

-4 700

0

-32 000

-5 700

-37 700

-1 540

-45 500

-7 800

Odensbergsskolan - moduler skola

-15 000

0

-15 000

-8 784

-20 000

-5 000

Fastighet vård och omsorg

-136 100

-6 800

-142 900

-90 710

-144 403

-1 503

Frökindsgården, ombyggnad

-23 100

-2 600

-25 700

-5 859

-25 700

0

Nytt korttidsboende

-27 800

-4 200

-32 000

-2 148

-35 000

-3 000

-4 200

0

-4 200

-4 193

-4 193

7

Fridhem

-81 000

0

-81 000

-78 510

-79 510

1 490

-14 406

-30 400

-44 806

-5 410

-39 485

5 321

-5 000

0

-5 000

0

0

5 000

0

0

-35

-4 000

-1 800

-5 800

-2 353

-5 800

0

-970

0

-970

-1 024

-1 024

-54

Ishallen

-1 000

-28 600

-29 600

-79

-29 600

0

Falköpings energisparprojekt (FEP)

-1 286

0

-1 286

-851

-851

435

Ranliden, ombyggnad till kontor
Fastighet övrigt
Ventilation Stadshuset
Stadshuset konferensrum
Stenstorps vårdcentral
Reservkraft Floby

0

-900

0

-900

-960

-960

-60

-1 250

0

-1 250

-108

-1 250

0

Park/Gata

-64 200

-3 450

-67 650

-17 361

-67 650

0

Platåskolan - Gata

-23 000

-3 450

-26 450

-3 147

-26 450

0

Plantisparken

-11 700

0

-11 700

-9 557

-11 700

0

Näridrottsplatser (sista året)
Ekehagen Forntidsgården - restaurering

-4 500

0

-4 500

-2 358

-4 500

0

-25 000

0

-25 000

-2 299

-25 000

0

Övrigt - Avfall

-3 200

0

-3 200

-5

-3 200

0

Verksamhetsyta för ÅVC

-3 200

0

-3 200

-5

-3 200

0

-707 606

-97 050

-804 656

-272 485

-812 388

-7 732

El-ljusspår (Vartofta kvar)
Utveckling stadskärna

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

Fastighet skolor
Platåskolan – fastighet
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad)
har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och
bygglov är överklagat och Miljööverdomstolen gav
den klagande rätt angående detaljplanen. Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen beräknas påbörjas
hösten/vintern 2023/2024 och beräknas färdigställas
hösten/vintern 2025/2026. Upparbetat pågående
arbete uppgår per 2021-12-31 till 46 270 tkr.

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

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

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

Fastighet vård och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering
har utförts. Byggnationen beräknas påbörjas hösten
2021 och vara färdigställd hösten 2022.
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Nytt korttidsboende LSS
Nybyggnad av LSS-boende. Projektering har utförts.
Detaljplanen är klar. Byggnationen beräknas påbörjas
våren 2022 och beräknas färdigställas våren 2023.
Projektets prognos har ökat till 35 mnkr. Den ökade
kostnaden beror bland annat på omdragning av
fjärrvärmeledning, tillkommande solcellsanläggning
och klimatkyla.

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

Fastighet övrigt
Ekehagen Järnåldersgården
Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021
och 2022.

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

FEP – Falköpings energisparprojekt
Floby bad och Stenstorps bad, värmepumpinstallation kompletterad med solcellsanläggning färdigställdes 2021.

Under 2021 har utförts förstudier på:
- Stadshusets ombyggnad. Ombyggnad av ventilation, värme, vatten och avlopp, el, hiss, fönsterbyte
samt övriga underhållsarbeten.
- Renovering Ishallen. Renoveringen innebär nytt
klimatskal, ventilation i halldelen åtgärdas, nytt omklädningsrum samt brandskydd- och tillgänglighetsanpassningar.

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

EKONOMISK REDOVISNING

Park/Gata

Elljusspår Vartofta

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

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

Plantisparken upprustning

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget

Plantisprojektet har bland annat under vintern genomfört effektbelysning av Amﬁteatern. Under våren
har styrgruppen beslutat att projektet ska avslutas
efter de sista åtgärderna som sker under 2021 gällande belysning och viss möblering i parken. Pga.
förseningar har inte de sista inköpen av effektbelysning och möblering kunnat avslutas under 2021 utan
kommer att avslutas under 2022 istället. Det ﬁnns ca
2,4 mkr i kvarvarande budget för 2022 vilket förväntas tillräckligt för kvarstående arbeten.

Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att
arkitekttävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat
tecknas med arkitektﬁrman SYDVÄST. Arbetet har
nu startats med att ta fram färdiga gestaltningsförslag och en totalkalkyl för att kunna fastslå lämplig
etappindelning för utförandet av bygget. En systemhandling med tänkt etappindelning med tillhörande
budget förväntas kunna presenteras under våren
2022.
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Tekniska nämnden - taxeﬁnansierad verksamhet
PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN
2021

BESLUTAT TILLLÄGG ENL KF
FROM 2022

TOTAL PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

"AVVIK
PROJEKT "

Vatten och avlopp

-57 500

0

-57 500

-32 778

-57 500

0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp

-32 500

0

-32 500

-27 474

-32 500

0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp

-4 000

0

-4 000

-2 243

-4 000

0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

-17 000

0

-17 000

-3 056

-17 000

0

Danska vägen etapp 2 2022

-4 000

0

-4 000

-5

-4 000

0

Fleråriga investeringar

-57 500

0

-57 500

-32 778

-57 500

0

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

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

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Verkställande av detaljplan och utökande av verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning är

till största delen färdig. VA-nätet är färdigbyggt men
det återstår en del asfaltsåterställning, som kommer
att göras när asfaltssäsongen är igång, vår/sommar
2022.

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

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

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN
2021

BESLUTAT TILLLÄGG ENL KF
FROM 2022

TOTAL PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

"AVVIK
PROJEKT "

Biogas

-29 738

0

-29 738

-37 745

-37 745

-8 007

Biogas - ny rötkammare

-29 738

0

-29 738

-37 745

-37 745

-8 007

-29 738

0

-29 738

-37 745

-37 745

-8 007

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Fleråriga investeringar

Biogas
Biogas – Rötkammare o efterrötkammare
Projekten för ”Ny rötkammare” och ”Efterröt-kammare” har slutbesiktigats och tagits i drift under
året. Slutbetalning har skett under maj månad efter
åtgärdande av besiktningsanmärkningar.
Projekten genomfördes som en delad utförande entreprenad med konsultbolaget Sweco som projektör
och projektledare under byggperioden. Upphandlade
entreprenörer var NCC för mark och bygg, Goodtech för maskin och Provektor el, styr och regler.
Maskinentreprenören ombildades efter en konkurs
vilket inte påverkade anbudet men försenade pro-
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jektstarten. Byggentreprenaden blev vid upphandling
dyrare än projekterat då byggmarknaden var ganska
överhettad. Markarbetena blev mer omfattande än
vad förstudie och projektering visat, då det fanns ett
stort antal beﬁntliga ledningar i dåligt skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner kronor dyrare än
projekterat på grund av tillkommande kostnader för
dåliga grundförhållanden m.m. Maskinentreprenaden belasta-des med tillkommande arbeten i gamla
gasrummet där beﬁntliga ledningar inte klarade det
högre gasﬂödet, tilläggsarbeten för 1,9 mnkr kronor.
Elentreprenaden var av konsulten beräknad till 2,5
miljoner kronor och slutnotan var 3,2 miljoner kronor
högre.

EKONOMISK REDOVISNING

Kommunstyrelsen
ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

-136,6

-33,7

-136,5

-0,1

-63,0

-46,4

-60,8

-2,2

Gata

-33,3

-26,2

-30,8

-2,5

VA

-12,6

-12,6

-12,6

0,0

-1,5

-1,8

-1,8

0,3

-5,6

-5,5

-5,6

0,0

-10,0

-0,3

-10,0

0,0

INVESTERINGSPLAN (MNKR)

Marjarps logistikområde
Marjarp etapp 1-3

Övrigt Marjarp Belysning
Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg
Marjarp Dryport spår 5
Två nya terminalspår
Gata
Överlämningsbangård
Gata
Statliga bidrag
Fåraberget
Fåraberget etapp 2A radhus

PROJEKTKALKYL

AVVIK
PROJEKT

-16,3

-12,1

-18,4

2,1

-16,3

-12,1

-18,4

2,1

-57,3

24,8

-57,3

0,0

-28,5

-4,0

-28,5

0,0

-28,8

28,8

-28,8

0,0

-139,4

-52,8

-136,0

-3,4

-43,2

-40,5

-39,8

-3,4

Gata

-11,2

-9,8

-11,2

0,0

VA

-20,1

-20,1

-16,6

-3,5

Övrigt

-11,9

-10,6

-12,0

0,1

-19,7

-10,7

-19,7

0,0

-12,3

-5,3

-12,3

0,0

-7,1

-5,1

-7,1

0,0

Fåraberget etapp 2B bostadsomr
Gata
VA
Övrigt
Nordmannag. rondell inkl. gator
Gata
VA
Övrigt
Förlägning Nordmannagatan
Gata

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

-11,4

0,0

-11,4

0,0

-11,1

0,0

-11,1

0,0

-0,3

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-27,4

-1,6

-27,4

0,0

-18,4

0,0

-18,4

0,0

VA

-7,1

0,0

-7,1

0,0

Gata Nordmanng, förlägn Fårab

-1,9

-1,6

-1,9

0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde

-22,0

0,0

-22,0

0,0

Gata

-10,7

0,0

-10,7

0,0

VA

-11,3

0,0

-11,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt
Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata
Gata
Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan
Gata

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,7

0,0

-15,7

0,0

-13,3

0,0

-13,3

0,0

VA

-2,1

0,0

-2,1

0,0

Övrigt

-0,3

0,0

-0,3

0,0

-95,0

-31,8

-95,0

0,0

-0,7

-0,5

-0,7

0,0

-0,4

-0,2

-0,4

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

-1,9

-1,0

-1,9

0,0

Övrigt
Alvared 4:164 Månsagårdsgatan
Gata
VA
Iordningställande av parkering del av Kv Byggmästaren
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INVESTERINGSPLAN (MNKR)

Gata
Rivning av Nilserikssonsg 13 samt iordningställande av pendelparkering
Gata
Iordningställande Vintervägen i Stenstorp
Gata

PROJEKTKALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-1,9

-1,0

-1,9

0,0

-2,8

-2,3

-2,8

0,0

-2,8

-2,3

-2,8

0,0

-5,9

0,0

-5,9

0,0

-3,7

0,0

-3,7

0,0

VA

-2,1

0,0

-2,1

0,0

Övrigt

-0,1

0,0

-0,1

0,0

-19,7

-17,1

-19,8

0,1

-15,1

-12,4

-15,1

0,0

-4,6

-4,7

-4,7

0,1

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 1
Gata
VA
Övrigt
Kroktorps Handelsområdet Megliten et 2
Gata

-29,3

0,0

-29,3

0,0

-22,0

0,0

-22,0

0,0

VA

-6,0

0,0

-6,0

0,0

Övrigt

-1,3

0,0

-1,3

0,0

Prästagårdsgärde

-6,9

-6,3

-6,8

-0,1

-6,9

-6,3

-6,8

-0,1

-2,5

-2,6

-2,5

0,0

-2,5

-2,6

-2,5

0,0

0,0

-1,7

0,0

0,0

Gata

0,0

-0,7

0,0

0,0

VA

0,0

-1,0

0,0

0,0

Gata
Vilhemsro B5
Gata
STE Bredängsgatan

VAR Vägbro
Gata
Rivningar
Övriga exploateringar
Summa fleråriga projekt

Marjarp logistikområde
Marjarp etapp 1-3
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår
asfaltering sista lagret för att kunna avsluta projektet.
Övrigt är projektet klart och tagits i bruk.

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

-0,3
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läggande av nytt industrispår mellan huvudspår och
framtida lagerbyggnad på Marjarps logistik-område
har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader.

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

Marjarp belysning
Enligt § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 202002-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps logistikområde” om en ﬁnansiering av -1,5 mnkr har
utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och
ﬁnansiering var att förbättra arbetsmiljön på anläggningen.

Marjarp Dryport spår 5
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om an-
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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.
I februari 2022 har en ny kalkyl räknats fram. Enligt
denna utredning/uppdatering ser inte den ursprung-

EKONOMISK REDOVISNING

liga kalkylen ut att hålla kostnaderna för projektet.
Ansvarig projektgrupp kommer att återkoppla detta
till ledning för vidare beslut i projektet.

Fåraberget
Fåraberget etapp 2 A radhus
Gata och anläggningar färdigbyggda. Pågående investering som förväntas kunna avslutas under 2022.
Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdigställas under året.

Fåraberget etapp 2B bostadsomr
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller på
att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades under
hösten. Projektet fortsätter under 2022.

Nordmannagatan rondell inkl gator
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av
år 2022.

Övrigt
Alvared 4:164 Månsagårdsgatan
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgeterade 350 tkr). Utfall 220 tkr.

Iordningställande av parkering del av KV
Byggmästaren.
Projekt klart och avslutad.

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt
iordningställande 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
Förläggning Nordmannagatan

Projekt klart och avslutad.

Väntar på detaljplan. Planerad start under början av
år 2022.

Vilhemsro B5

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med
asfaltering innan avslut.

Projekt klart och avslutad.

VAR Vägbro
Projekt klar och avslutad.
I och med projekt löper under ﬂera år ﬁnns projektmedel som inte hunnits användas under året.

Marjarps industriområde och Skaraborg Logistic Center
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VA-kollektivet - taxeﬁnansierad verksamhet
VA-verksamheten bedriver verksamhet inom områdena dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hantering för
abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

Verksamhet

Ekonomi

Avdelningen driftar och underhåller 290 km dricksvattenledningar, 270 km spillvattenledningar och
265 km dagvattenledningar, 6 vattenreservoarer, 8
avloppsreningsverk och mer än 80 mindre anläggningar som pumpstationer, tryckstegringar mm.
VA-verksamheten är lagstyrd vilket innebär höga krav
på dokumentation och uppföljning. Digitalisering
är viktig inom verksamheten och man strävar att
minska onödiga steg i arbetsgång. Att arbeta med
struktur och rutiner internt och extern är också en av
prioriteringarna.

Driftsredovisning

En viktig del i arbetet är transparens och likabe-handling. VA-avdelningen arbetar med att skriva avtalen
med alla som är anslutna till kommunalt VA och som
inte ingår i huvudmannens åtagande, som till exempel VA- föreningar utanför verksam-hetsområde,
industrier och sprinkleranläggningar.
Avdelningen projekterar och projektleder alla reinvesteringsprojekt på VA-anläggningar. Avdelningen
projekterar VA-nät i alla exploateringsprojekt och
projektleder vissa av dem.
VA-avdelningen
bidrar även med
kompetens i alla
nya detaljplaner,
arbete med klimatanpassningen
i kommunen
samt hjälper till i
bygglovsfrågor med
bedömning av yttre
VA (ledningar som
förbinder huset
med kommunal
förbindelsepunkt i
tomt-gräns).

2021

2020

Intäkter

65 292

63 280

Kostnader

-64 719

-62 529

573

751

0

0

573

751

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

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

ÅRETS
RESULTAT

UTGÅENDE
BALANS

2011

303

1 149

1 452

2012

1 452

-1 431

21

2013

21

-1 669

-1 648

2014

-1 648

-621

-2 269

2015

-2 269

882

-1 387

2016

-1 387

1 180

-207

2017

-207

2 520

2 313

2018

2 313

-3 824

-1 511

2019

-1 511

-1 744

-3 255

2020

-3 255

751

-2 504

2021

-2 504

573

-1 931

ÅR

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

2021

2020

Verksamhetens intäkter

65 292

63 280

Verksamhetens kostnader

-43 915

-40 810

Avskrivningar

-15 685

-14 647

5 692

7 823

0

-

-5 119

-7 072

573

751

0

-

573

751

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter ﬁnansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Vattenmätarbrunn med Lora antenn
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Balansräkning
BALANSRÄKNING (TKR)

2021

2020

431 707

382 488

Fordon

473

734

Inventarier

220

247

14 423

9 342

446 822

392 811

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och ledningar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Summa tillgångar

Utveckling %

Eget kapital

Intäkter, tkr
-2 504

-3 255

573

751

Anslutningsavgifter

19 867

19 867

Lån av kommunen

428 885

375 448

446 822

392 811

Årets resultat
Långfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

VERKSAMHETSREDOVISNING

Bruttokostnad

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat

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

Utveckling %
Dricksvatten till ledningsnät, m³
Bruttokostnad (kr) / m³

Årets händelser
Avdelningens verksamhet kretsar runt lagar och regler som styr VA sektorn. Under året har stort fokus
varit på uppdatering av egenkontrollprogram på
C-anläggningar (reningsverken i Valtorp, Broddetorp,
Odensberg, Åsarp och Kättilstorp).
Genom införande av ett underhållprogram för VAanläggningar (Maint Master), har man digitaliserat
drift- och underhållsarbete på reningsverken och
pumpstationer. Arbete med att uppdatera databa-sen
kommer att pågå i ﬂera år framåt. Effekten av bättre
styrning och effektiviseringen med Maint Master
syns redan idag i verksamheten.

Renat avloppsvatten, m³

2020

64 719

62 529

3,5

0,7

65 292

63 280

3,2

4,8

2 031 720

2 095 525

32

30

2 809 732

3 216 985

Avdelningen har jobbat för att informera kunder om
viktiga nyheter under 2021. Flera informationssidor
är tillgängliga på hemsidan, bl.a. om vattenskyddsområden, fyllning av pool – något som var högaktuellt i våras, beräkningshjälp för VA taxa samt
information vid driftstörningar som kokningsrekommendation och vattenavstängningar.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med drift, underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Det politiska
målet är att renovera 1 % av VA-nätet. Totalt renoverades 0,5 % av dricksvattenledningar, 0,7 % spillvattenledningar och 0,4 % av dagvattenledningar.
Det största projekt var reinvesteringar i ledningsnät
i Kättilstorp samt utbyggnad av verksamhetsområde
till fastigheter söder om Kättilstorp
DAGVATTEN

SPILLVATTEN

VATTEN

Längd ledningar 2021 totalt (km)

264

268

290

Nyanläggningar 2021 (km)

0,9

1,0

1,0

Reinvesteringar 2021 (km)

1,0

2,0

1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%)

0,4

0,7

0,5

LEDNINGSTYP

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

2021

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

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

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

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

Framtid
Det pågår ett arbete med att rusta upp civilsamhället
i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas
för att kunna klara av krissituationer och förhöjd
beredskap. Det ﬁnns lagkrav på att göra risk- och sårbarhetsanalys samt dokument och rutiner som ska
belysa och klargöra arbete med bl.a. informationssäkerhet, säkerhetsskydd. Under 2021 påbörjades
arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt
arbete med NIS direktivet . Båda styrdokumenten
tas fram i samarbete med säkerhetssam-ordnare i
kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer
att fortsätta även under 2022 tills basstruktur ﬁnns
på plats. Dokumenten kommer att vara en del av
styrdokument för verksamheten som kom-mer att
revideras löpande.
Som en del av kontinuitetsarbete enligt framtagen
VA plan, under 2022-2023, planeras även arbete med
reserv- och nödvattenplaner.
Det pågår kontinuerligt arbete med digitalisering.
Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och
planeras vara klar under 2022. Samtidigt pågår tester
och utvärdering av ny teknik i just övervakning av ledningsnät, detta kommer fortsätta även under 2022.
VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och
avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten
är viktigt för att kunna säkra upp VA- försörjningen
och bibehålla kvalitet. VA- avdelningen kommer att
fortsätta arbetet med reinvesteringar på ledningsnät
genom olika projekt.
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Schakt för pumpstation Saleby i Vartofta
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Biogas
Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordonsgas. Efterbehandla rötresten till
ett fullvärdigt jordför-bättringsmedel som återförs i kretsloppet.

Ekonomi
2021

2020

Intäkter

3 647

8 356

Kostnader

-8 315

-8 431

Nettokostnader

-4 669

-75

0

-300

-4 669

225

Budget
Budgetavvikelse

Konsessionsavtalet att behandla matavfall från Avfallshantering Östra Skaraborgs medlemskommuner
upphörde första september 2020. Behandlingsavgifterna för matavfall är fortsatt mycket låga. Sammantaget har intäkterna blivit i nivå med marknadens
låga behandlingsavgifter vilket resulterar i ett underskott för verksamheten.
Kostnaderna för verksamheten är lägre än föregående år men har inte kunnat sänkas ytterligare då
anläggningen under året optimerats samt extra
kostnader tillkommit vid provkörning av alternativa
substrat.
Utfallet för kapitalkostnaderna är enligt budget. Den
nya rötkammaren har tagits i bruk under året och
därav är kapitalkostnaderna betydligt högre än föregående år.

Verksamhetsredovisning

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

VERKSAMHETSREDOVISNING

2021

2020

8 315

8 431

-1,4

-7,9

Intäkter, tkr

3 647

8 356

Utveckling %

-56,4

-13,8

Behandlat rötbart organiskt material (ton)

5 789

5 280

Producerat klimatneutralt bränsle fr organiskt avfall (MWh)

3 924

4 032

Bruttokostnad
Utveckling %

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

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen
var god under första tertialet, mindre under sommaren och åter bättre under höst och vinter.
Under året har rötbart matavfall och andra substrat
kunnat avropas för att uppehålla produktion av biogas för uppgradering till fordonsgas enligt avtal.
Den nya rötkammaren har tagits i drift under året och
trimmats och optimerats utefter de förutsättningar
som är.
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Ekonomiska begrepp
Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
Avskrivning är en planmässig nedsättning av en
anläggningstillgångs värde som ska spegla värdeminskning.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid
bokslutsdagen.
Driftredovisning visar intäkter, kostnader och avvikelser mot budget för den löpande verksamheten
under året.
Internränta är den ränta som fördelas ut på kommunens förvaltningar avseende aktiverade investeringar.
Internräntan ska motsvara kommunens egna upplåningskostnader.
Kassaﬂödesanalys visar förändring i likvida medel
från den löpande verksamheten, investerings- och
ﬁnansieringsverksamheten.
Kortfristig skuld avser skuld som ska betalas inom
ett år.
Likviditet är ett mått på betalningsförmåga på kort
sikt uttryckt som likvida medel och fordringar som
andel av kortfristiga skulder.
Långfristig skuld avser skuld med förfallodag överstigande ett år.

Nettokostnad är driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nettokostnader
ﬁnansieras med skattemedel.
Nyckeltal är jämförelsetal som uttrycker relationen
mellan olika poster i redovisningen.
Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en
anläggningstillgång.
Periodisering är fördelning av kostnader och intäkter
på det år de tillhör.
Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat
för ett räkenskapsår.
Självﬁnansiering innebär att investeringar ska vara
ﬁnansierade av årets resultat och avskrivningar. Självﬁnansieringsgraden räknas fram som kvoten mellan
summan av årets resultat samt avskrivningar och
årets nettoinvesteringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar).
Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång
sikt uttryckt som andelen eget kapital av de totala
tillgångarna.
Styrränta är den ränta som en centralbank tar när
den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom
att den påverkar bankernas kostnad för likviditet
och därmed reglerar penningmängden i samhället.
Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina
kunder.

Mnkr är en förkortning av miljoner kronor.
Nettoinvestering är investeringsutgift efter avdrag för
investeringsbidrag eller andra inkomster.
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Tkr är en förkortning av tusen kronor. Mnkr är en
förkortning av miljoner kronor.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Till Fullmäktige i Falköpings kommun
Org nr: 212000-1744

Revisionsberättelse för år 2021
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Datum: 16 mars 2022 Kommunstyrelsen

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 exploateringsprojekten 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

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen

Innehållsförteckning
Nämndsberättelse .................................................................................................................................................... 2
Inledning ............................................................................................................................................................. 2
Kommunal verksamhet via avtalssamverkan ...................................................................................................... 4
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning ...................................................................................... 5
Nämndens uppföljningsarbete ............................................................................................................................ 7
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping ........................................................................ 8
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .............................................................................10
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.........................................................................12
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning ...........14
Personalredovisning...........................................................................................................................................16
Förväntad utveckling .........................................................................................................................................18
Ekonomisk redovisning..........................................................................................................................................19
Resultaträkning ..................................................................................................................................................19
Verksamhetsredovisning....................................................................................................................................20
Avdelningsredovisning ......................................................................................................................................21
Investeringsredovisning .....................................................................................................................................23
Fleråriga projektinvesteringar ............................................................................................................................24
Redovisning av fleråriga driftsprojekt ...............................................................................................................27
Politiska uppdrag under år 2021 ........................................................................................................................31

verksamhetsredovisning för år 2021 I kommunstyrelsen I 1

NÄMNDSBERÄTTELSE

Nämndsberättelse
Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av föregående verksamhetsår. 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 resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver 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 samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden
till kommunfullmäktige och ansvarar även för att
verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

2 I kommunstyrelsen I verksamhetsredovisning för år 2021

Kommunledningsförvaltningen lyder under
kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda
de strategiska kommunövergripande utvecklingsprocesserna. Kommunledningsförvaltningens övergripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla
och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag.
Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår
från kommunens helhetsperspektiv och har därmed
en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska 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

Samverkan och samordning

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet
med inköp, upphandlingar och statistik.

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har
gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner.

Hållbar kommunikation
Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och
skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på
kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar
bland annat kommunikation internt och externt, informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt
stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och telefoni, digitalisering och demokratiutveckling.

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för
gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner.

Hållbar utveckling

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings
kommun.

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att
främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med
fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infrastruktur, logistik, samt internationella frågor och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt.

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommunens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och
investeringsstöd under vissa förutsättningar till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan
nämnds verksamhetsområde.

Stadsbyggnadsavdelningen

Utskottet för social hållbarhet

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering,
mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag
av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har
lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva
visst arbete, som bland annat handlar om service och
tillsyn.

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när
det gäller social hållbarhet under mandatperioden
2019–2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- och förvaltningsövergripande.

Näringsliv
Avdelningen har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang. Avdelningen ska också finnas som en aktiv och naturlig
part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet.
HR
Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och
följa upp kommunens utveckling inom personalområdet 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 kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för ständiga förbättringar.
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Kommunal verksamhet via avtalssamverkan
Överförmyndare i samverkan (ÖiS)
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun)
och Falköpings kommun (samverkanskommun) avseende gemensam organisation för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med myndigheten vilken är organiserad
som ett kommunalförbund med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll.
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrelsen för Kommunalförbundet Skaraborg har vid sammanträde den 22 juni 2006 föreslagit kommunfullmäktige 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.
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Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS)
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings
kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun
och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedrivit fördjupad samverkan inom avfallsområdet.

NÄMNDSBERÄTTELSE

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd

10 trender fram mot år 2030

Falköpings kommun och kommunstyrelsen har varit
starkt påverkade av covid-19. Majoritet av befolkningen i Sverige blev vaccinerade under vår/sommar
och i slutet av september släpptes alla restriktioner.

Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att
få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget. Det handlar om:

I november konstateras den nya virusvarianten av
SARS-CoV-2, som fått namnet omikron. Vaccinationerna 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 restriktionerna strängare.
Omvärldsförändringar












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 handlingsutrymmet utmanas
Tillitens betydelse uppmärksammas allt
mer
Komplexa samhällsutmaningar kräver nya
arbetssätt
Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Varför är elkostnaderna så höga nu?

Händelser av väsentlig betydelse

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.

Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av
covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och
möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunikationen har ägnats till största delen åt pandemi- och
kriskommunikation.

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det
kommunala uppdraget

Det mycket goda samarbetet mellan kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar/avdelningar har skapat förutsättningar för framtida samarbeten i gemensamma processer/projektarbeten.

I en rapport presenterar Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) övergripande förändringskrafter
som kan komma att påverka det lokala eller regionala uppdraget. SKR har även tagit fram lärande exempel på hur kommuner har organiserat sin omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning och analys är
nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra.

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitaliseringen, vilket har medfört ökade kostnader på licenser och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att
organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om
till mer digitala arbetssätt. Under året har även en pilot på Microsoft Teams genomförts.

SKR har definierat fem övergripande områden – globalisering, 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.

I väntan på kommunledningsförvaltningens genomlysning av organisationen fanns vakanser och viss
specialkompetens har saknats. Med start första december började den nya organisationen för kommunledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen
har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra och
kopplingen till tillitsbaserad styrning och ledning.

Materialet är en uppdatering av det material som har
tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Future och ett 30-tal representanter från kommuner,
regioner samt sakkunniga på SKR.

Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med 8
andra skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny
projektledning. Upphandling har pågått och implementering är planerad till våren år 2023. Ett antal
projekt har skett under året t ex. byte av inkassosystem, implementation av inköpsanalys och byte av
bank från Nordea till Swedbank. Arbetet med fi-
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nans- och hållbarhetsarbete kring finansiering och finansförvaltning har mynnat ut i att flera nya investeringsprojekt har kunnat finansieras med så kallade
Gröna lån. Ekonomiavdelningen har utvecklat Ekonomihandboken på kommunens interna webbsida
Falnet. Samarbetet med de kommunala bolagen har
stärkts och under år 2021 har två ägardialogmöten
genomförts. Kommunledningsförvaltningen har arbetat med processer och tagit fram nya styrdokument
för verksamhet- och ekonomistyrning.
Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen
kring platåbergsenheten och har enligt uppdrag genomfört en koncessionsupphandling av ny extern aktör till camping och skidbacke. Den nya förvaltningsorganisationen, där Skaraborgs Logistic Center
organiseras, har inneburit omprioritering av tid och
framförallt stort engagemang kring etableringsfrågor
på området. Avdelningen har även haft ett stort engagemang i planeringen kring stadskärneprojektet.
Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat 6
stycken markanvisningar. Detta är mellan kommunen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat
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för Gamla stan 2:26 område 2 – Flerbostadshus
(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploateringsavtal 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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
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 beslutsprocesser.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och
analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
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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, polisen och Statistiska Centralbyrån (SCB) framkommer 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 kommunledningsgruppen. 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 kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet har gett uppdraget att ta fram
en handlingsplan för trygghet.
Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp avvecklades i maj 2021. Beslutet togs av kommunledningsgruppen med anledning av att styrgruppen skapades som ett pilotprojekt. Nu är meningen att de erfarenheter som gruppen byggt upp ska inkorporeras i fler delar av kommunens verksamheter. Uppväxling sker också genom att det uttalade området
numera är hela kommunen istället för Dotorpsområdet.
Ett arbete för att öka tryggheten kring Ranten i Falköpings centralort initierades under 2020 när aktörer så som kommunen, näringsidkare och föreningar samlades kring det upplevda problemet.
Tillsammans med flera andra finansierar Falköpings kommun ett projekt kallat Platssamverkan
Ranten. Under tre år ska Stiftelsen Tryggare Sverige projektleda arbetat för att öka tryggheten i området genom kartläggning, analys och aktiviteter.
Kartläggningen gav förslag på aktiviteter som ska
genomföras, så som att säkerställa information i
området om evenemang, brottsförebyggande åtgärder, med mera, och att undersöka förutsättningar att
på sikt få större spridning av verksamheter i området för att utveckla flödena av människor.
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Under hösten 2021 genomfördes två omgångar utbildning 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 trygghet 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, projektdirektivet 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 föräldrar 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 föräldraskapsstödjande insatser, att ta fram en modell för ett kulturanpassat föräldraskapsstöd samt att sammanställa och
sprida kunskap om de insatser som kommunens
verksamheter har idag.
Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden
Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämnden har kommunstyrelsen tagit fram en ny arbetsmarknadsstrategi som antogs av kommunfullmäktige i mars 2021. För kommunstyrelsen innebär den
nya strategin krav på att stödja att en effektiv
matchning sker av arbetssökande och arbetsmarknaden, samt att goda relationer mellan kommunens
organisation och arbetsgivare fortlever och utvecklas.
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Bra bostäder och goda boendemiljöer
Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen genom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av
möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbeståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med
fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktörer på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett
tätt samarbete med det kommunala bolaget Falköpings 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 fastigheter 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 området 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 verksamheten arbetat aktivt och haft dialog med olika bostadsutvecklare. Medarbetare träffar de större fastighetsägarna i Falköpings kommun där bostäder

för alla målgrupper diskuteras. Befolknings- och
bostadsanalyser ligger som underlag för fortsatt bostadsbyggande. 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 möjliggör ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
Sammanfattande bedömning
Även om det har varit pandemi i över ett år kan resultat av restriktionerna den medfört ses i arbetet
mot målet ett socialt hållbart Falköping. Riktade insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller
förhindrats på grund av covid-19, och arbetslösheten bland framför allt 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.
Samlad bedömning av måluppfyllelse
Mindre god

Godtagbar

God

Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

29,7

28,3

27,8

27,3

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.

87,39%

* 53,07%

i.u.

i.u.

11

12

16

11

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Ohälsotal (Försäkringskassan)
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)

Valdeltagande (SCB)
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)
Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik)

Trend









* 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 invånare känner stolthet och trygghet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att ta fram en ny lokaliseringsstudie
för eventuell ny plats av den kommande högstadieskolan. Uppdraget är slutfört och redovisades till
kommunstyrelsen i december 2021. Åsarps gamla
förskola och vandrarhemmet i Falköping såldes under 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 programskisser 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 sommargata har haft extra fokus på rörelse och historia,
bland annat genom bemannad aktivitetsplats och historisk 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 sommaren. Arbetet med själva grönstrukturplanen är påbörjat. 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 naturreservatet Väsmestorp ska bildas. Reservatsområdet består av ett mäktigt stenmurslandskap med
betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på
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området är 19,5 hektar. Projektet med att bilda naturreservatet har drivits som ett LONA-projekt där
kommunen erhållit bidrag från Länsstyrelsen. Projektet pågår mellan 2019 och 2022 och innehåller
även en del guidade turer i området. Kommunstyrelsen har arbetat fram förslaget på reservat och skötselplan för området som skett i samarbete med lokala föreningar. Syftet är att bevara och utveckla ett
varierat och värdefullt hagmarks- och skogsmarksområde i tätortsnära läge för Flobys och hela kommunens 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 genomfördes en medborgardialog både i form av fysisk
träff samt genom en enkät på hemsidan. Workshops
med politiker och tjänstpersoner har också genomförts.
Utvecklingen av kollektivtrafiken i Falköpings kommun 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 rekommendationen att inte använda deras tjänster. Det är fortfarande oklart hur resvanor kommer att se ut efter pandemin, och tillsammans med en hårt ansatt ekonomi
för Västtrafik är det svårt att förutse hur kollektivtrafiken kommer utvecklas framöver.
Under år 2021 har laddstolpar för eldrivna fordon installerats på tre platser i Falköpings tätort – vid resecentrum, vid biblioteket samt vid Köttorget. Det har
mellan 25 juni och 31 december totalt varit 716
laddningssessioner, där 54% av dessa skett vid Köttorget, 25% vid resecentrum och 21% vid biblioteket.
Klimatstrategin är sedan juni månad antagen av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ansvaret att samordna och processleda genomförandet
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av den. Genomförandet är påbörjat inom alla fokusområden. Inom hållbara transporter är processer
igång så som Vintercyklist, Mobilitetsveckan, Cykelvänlig 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 fastigheter. Ett annat område som lyfts i strategin är
hållbara finanser. På bara ett år har Falköpings kommun kvalificerats till flera Gröna lån till exempel genom att garantera att flera nya fastighetsprojekt är
energieffektiva. Demensboendet Tåstorp är ett exempel på en av de större fastigheterna som kvalificerat för Gröna lån, och högstadieskolan Platå planeras
för att göra det också.
Ytterligare ett område som klimatstrategin pekar på
är utbildning och dialogprocesser om klimatomställningen. Under hösten genomförde kommunstyrelsen
två dialogmöten med invånare om klimatstrategin.
Första mötet fokuserade på frågan om klimatomställning och extra resurser lades på att säkra deltagande från gymnasieelever. På det andra mötet fick
deltagarna mer ansvar och fick själva forma frivilliga överenskommelser inom klimatomställningen
som kallas ”klimatavtal”. Arbetskonceptet är något

som kommer att fortsätta användas i arbetet med klimatstrategin 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 förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens verksamheter
mot en hållbar morgondag.
Samlad bedömning av måluppfyllelse

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

Mindre god

Godtagbar

God

Mycket god

√

2018

2019

2020

2021

Trend

392481

348146

196 260

i.u.

Inpendling (SCB)

2942

3046

2975

i.u.

Utpendling (SCB)

4747

4703

4677

i.u.






Resande med stadstrafiken (Västtrafik)

(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av
näringsklimatet)

3,5

3,6

i.u.

i.u.

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.

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

1453

1548

2049

1924

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

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik)

Fastighetspriser (SCB)
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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 handelsföretag har haft större omsättningar och flöden
under sommaren i och med att Folkhälsomyndighetens rekommendationer lättade under andra halvan av
2021. Även utländska besökare har varit i kommunen under sommaren.
Kommunstyrelsen förbereder nu för att näringsverksamheter mer och mer kommer att normaliseras och
större evenemang kommer att tillåtas. Nyföretagarrådgivningen tror på en fortsatt ökning av nya företag för 2022. En farhåga är dock tillgången av mark
för större industriverksamhet, då efterfrågan av utrymme ökar snabbare än vad mark kan göras tillgänglig.
Under hösten har Skövdes intresse för etableringen
av batterifabriken för Volvo Cars och Northvolt, fått
ett stort utrymme på dagordningen och satt stort fokus på samarbete kring mark, bostäder och kompetens.
Utveckla företagandet och matcha kompetens
En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommunfullmäktige i februari 2021 och som en del i verkställandet av den samarbetar kommunstyrelsen med
kompetens- och arbetslivsnämnden. Verksamheterna ska möta medborgarnas och arbetsmarknadens behov genom att ha relevant utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna arbetsmarknaden. Sedan uppdraget gavs till kommunstyrelsen
och kompetens- och arbetslivsnämnden att gemensamt arbeta för att få fler i arbete och därmed minska
försörjningsstödet så har samverkansstrukturerna utvecklats och gemensamma mål tagit form. Strukturen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och utbildningsutbud, 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
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exempel på hur verksamheterna arbetar tillsammans
med gemensamma mål.
Den behovskartläggning som genomfördes i början
av 2021 ska följas upp under kommande år med ytterligare en enkät till Falköpings företag. En målbedömning av samarbetet är att det är framgångsrikt
när det gäller relationsskapande och processuppbyggande men att det kvarstår en utmaning i att tillsammans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter att planerade aktiviteter kunnat genomföras under 2022 som analys av
samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kommer att kunna presenteras.
Infrastruktur som möjliggör etableringar
År 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att
bygga en ny överlämningsbangård. Den nya överlämningsbangården 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 Trafikverket genomför anslutningarna till Västra stambanan 2025.
Projektet med ny överlämningsbangård lyfter utmaningar som Falköpings kommun möter, dels i myndighetssamverkan samt intern stabilitet i längre projekt. Trafikverket behöver många gånger kommuniceras 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 erfarenhet som dels byggs upp genom att just vara inblandad 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.
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Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-området 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 covid19. 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 projekt under 2021 från Tillväxtverket om hållbar platsutveckling. Under andra halvåret kommer hållbarhetsarbetet fördjupas kring besöksnäringen, framförallt med Tillväxtverkets projektmedel. Projektet

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)
Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)
Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)
Antal företag i Falköpings kommun (SCB)

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön fortlöper enligt plan och ingår i samarbetet inom Visit Hornborgasjön. Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder
för en långsiktigt hållbar omställning med fokus på
destinationsutveckling i samklang med samhällsplanering 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 företag. Tillsammans med detta sker utveckling inom
hållbar besöksnäring, något som värdesätter och behåller det unika som kommunen har samtidigt som
det öppnar för fler besökare.
Samlad bedömning av måluppfyllelse

2018

2019

2020

2021

4

3,6

4,4

i.u.

61

i.u

62

i.u.

82

i.u

82

i.u.

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)
Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)

73

77

73

i.u.

70 236

73 510

54 848

61 960

Trend
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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 kommuninvånarna.
Med det omformulerade målet om att verksamheterna ska arbeta mot att vara en tillitsstyrd organisation har kommunstyrelsen under året samarbetat 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 kommun på lämpligt och relevant sätt. Målet är att arbetet ska skapa en gemensam förståelse bland chefer
och medarbetare i Falköpings kommun om tillitsbaserad styrning och ledning – varför, vad och hur.
Målet är också att bland chefer och medarbetare
skapa ett engagemang och vilja att skapa en tillåtande och tillitsstyrkande kultur.
Den interna organisationen har byggts upp med arbetsgrupp och styrgrupp.
Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falköping
Införande av e-arkivet samt det pågående projektet
med e-signering är ytterligare processer kopplade till
digitaliseringsområdet. Även här är informationssäkerheten central.
Kommunen och ekonomiavdelningen har vidare arbetet med förändringar av budget- och uppföljningsprocesserna. Nya reviderade styrdokument har tagits
fram, policy- och riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning samt policy och riktlinje för lokalförsörjning och projektinvesteringar.
Som en led i arbetet med både kultur och struktur
genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen en översyn av beredningsprocesserna inom samtliga nämnder. Målsättningen är en mer enhetlig ärendeberedning. Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag
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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 kommuner 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 kommunfullmäktige, och arbetet med digitaliseringen leds av
kommunstyrelsen. Ett av fokusområdena nu är struktureringen av samarbetet mellan kommunstyrelsen
och resten av organisation i digitaliseringsfrågor. För
att lyckas med strategin krävs en fungerande samverkan i frågorna då strategin ställer mål som bara är
möjliga att nå genom bra dialog mellan olika verksamheter. Målsättningar som ställs upp i strategin är
att kunna minska rekryteringsbehovet med motsvarade 100 heltidstjänster genom digitalisering till år
2030. Att digitaliseringen leder till en bättre arbetsmiljö 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.
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Internt miljöansvar

Sammanfattande bedömning

Inför 2021 antog kommunstyrelsen elva klimatlöften. Att anta ett klimatlöfte innebär inte att målsättningen måste nås det första året – att komma närmare målet och att berörda aktörer lär sig mer om
vilka förbättringar som är möjliga ur ett klimatperspektiv är viktiga framgångar.

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer
form genom arbete som konkretiserar begreppen och
samlar organisationen. Den nya digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar för en allt mer effektiv organisation som
dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna
klimatlöftena har inte bara gett kommunens verksamheter spännande utmaningar utan har också höjt
kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan.

Klimatlöften 2021













Vi klimatväxlar tjänsteresor – I uppstart
Våra nya personbilar är miljöbilar – Uppnått
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal – Uppnått
Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer – Uppnått
Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter – 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 – Uppnått
Vi producerar egen solel – Uppnått
Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget – Uppnått
Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat - Uppnått

Samlad bedömning av måluppfyllelse

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

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.

-

0

i.u.

i.u.

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.

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)
Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät)

Trend
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Vision, mål och styrning

Personalredovisning
PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

6,0

6,0

6,0

0,0

6,0

85,0

83,0

86,5

-3,5

86,5

7,0

9,0

4,0

5,0

5,0

Personalsammansättning
Tillsvidareanställda
Kommunledningsgruppen (KLG)
Kommunledningsförvaltningen (KLF)
Visstidsanställda
Timanställda

22,0

22,0

25,0

-3,0

22,0

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

Antal årsarbetare

Personalredovisning
Utifrån det uppdrag kommundirektören hade, att
göra en genomlysning av kommunledningsförvaltningen, blev sammanställningen av enkäten från
medarbetarna på kommunledningsförvaltningen
klar under januari–februari. Därefter tog förvaltningen hjälp av Avonova i arbetet. Den 28 april
hölls första partsammansatta mötet för att ta processen 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. Facklig MBL 19, den 25 augusti. MBL 11, den 17 september. 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. Däremot har detta i stor grad påverkat arbetsbelastningen för övrig personal. På grund av pensionsavgång 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 planarkitekt 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 återbesättning under 2022. Avdelningen har även ett antal
deltidsanställda vilket även det påverkar utfallet.
Verksamheten prognostiserar således ett utfall i enlighet med tilldelad ram.
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På ekonomiavdelningen är bemanningen sedan
2021 utökad med en 25 % strategtjänst. Denna är
under 2021 kopplad till en intäkt från tidigare projekttjänst. Denna intäkt kommer troligen att försvinna 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 kommunikation fanns vakanser som avvaktade ny organisation
innan beslut togs om tillsättning eller ej. Utifrån vakanser har avdelningarna haft svårt att motsvara
förväntningar från politik, förvaltningar och andra
främst när det gäller främst utvecklingsfrågor, utredningar och strategiskt arbete.
Kompetensförsörjning
Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens
Kommunstyrelsen samordnar och följer upp hela
kommunens personalpolitik. Inom ramen för att
vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samordnade strategier och rutiner för kompetensförsörjning. Kommunens organisation arbetar efter en
modell som används för att fånga alla delar i kompetensförsörjningscykeln, 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.

NÄMNDSBERÄTTELSE

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 professionell 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 organisationen.

lighet att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och ge medarbetaren 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 samverkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022
kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö
och att hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är
viktiga att fokusera på.

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under
2021 av kommunstyrelsen som beskriver bl.a. behovet 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 kompetensutveckla personal kan handla om så mycket mer än
bara utbildning – så som till exempel mentorskap.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av uppföljningen och hur högsta ledning involveras i de åtgärder 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.

Att främja ett hållbart arbetsliv är ytterligare en process 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.

Av kommunledningsförvaltningens medarbetare
har 71,32 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (57
% 2020) och 19,1 % har 1-5 sjukfrånvarodagar
2021 (30 % 2020).

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen är 0,8 % och den totala sjukfrånvaron
för hela kommunen är 7,1 %.

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.

Minskningen i sjukfrånvaro som uppstått under
2021 antas bero på att en stor del av förvaltningens
medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans under året, vilket kan ha gjort det lättare att utföra sina
arbetsuppgifter trots lättare symptom.

Från Försäkringskassan kommer regelbundet information om utvecklingen av sjukfall i Falköpings
kommun. I dialog och samverkan med Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården
ges möjlighet till en bra överblick angående behov
av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjKommunlednings
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%)
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.
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Vision, mål och styrning

Förväntad utveckling
Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta utvecklas för att säkerställa kvalitén i processer och
underlag för beslut till budget, prognoser och uppföljning. På kommunledningsförvaltningen fortsätter processen kring mark- och exploateringsfrågor.
Arbetet med projekt Ö9, (byte av ekonomisystem)
kommer in i nästa fas, förberedelser för implementering, under 2022 och 2023. Detta är ett mycket
omfattande arbete varför ekonomiavdelningen kommer behöva förstärkning av resurser. Implementering av modul för avtalsuppföljning kommer att färdigställas. Vidare skall funktionen för samordning
och ledning av kommunens analysgrupp och internkontrollarbete säkerställas. Arbetet gällande förvaltning av kommunens stiftelser och donationsfonder
fortsätter.
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Koncessionsupphandlingen av camping och skidbacke kommer att avslutas under våren 2022 och
detta utfall kommer påverka näringslivsavdelningens personal och resursplanering. Arbetet med en
modell för en platsvarumärkesprocess kommer inledas 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 fortsätta arbetet med digitalisering av olika delar i verksamhetsprocesser.
Några kostnadsökningar att vara medveten om är
avtal för webb, intranät och licenser, där en prisökning sker årligen. Här räcker inte den generella uppräkningen baserat på prisindex för kommunalverksamhet (PKV) för att täcka upp kostnaden.

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Avgifter mm

10 421

11 089

Statsbidrag

2 816

3 699

Övriga intäkter

3 926

2 734

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

11 428

-339

10 900

1 542

2 157

2 300

2 784

-50

3 000

Intäkter

Interna intäkter

7 088

6 252

6 016

236

5 600

Summa intäkter

24 251

23 774

21 770

2 004

21 800

Personalkostnader

-67 330

-69 410

-70 214

804

-69 400

Verksamhetskostnader

-47 007

-42 325

-41 985

-340

-41 997

-7 358

-6 446

-6 490

44

-6 490

Kostnader

Kapitalkostnader

-7 564

-8 333

-6 668

-1 665

-8 000

Summa kostnader

Interna kostnader (inkl. internhyra)

-129 259

-126 514

-125 357

-1 157

-125 887

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-105 008

-102 740

-103 587

847

-104 087

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 löner har skett om 3 781 tkr samt en minskning av kapitalkostnader 929 tkr. Ytterligare ramförändringar
har gjorts om 635 tkr innehållande strategiska utvecklingsmedel, förändring internränta/hyra, kapitalkostnader 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 Arbetsförmedlings Refill (bidrag för Lona anställningar), bidrag sjuklön, utbetalda projektansökningar som inte
är budgeterade.

Interna intäkter
De interna intäkter som kommunledningsförvaltningen har budgeterat är dels de avtal som av interna
tjänster mellan förvaltningar i kommunen. Avvikelsen beror bland annat på att HR-avdelningen har vidare 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 underskott. Under året har pandemin påverkat verksamheterna 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.

Övriga intäkter
Avvikelsen mot budget ett litet underskott.
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Ekonomisk redovisning

Verksamhetsredovisning

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

-7 164

-7 070

-6 890

-180

-7 500

-105 008

-102 740

-103 587

847

-104 087

Politik
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

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 konsultkostnader då specialkompetens har behövts köpas
in. Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna 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 genererade att personalkostnaderna har ett överskott
mot budget. Under året har förvaltningen blivit noggrannare i sitt redovisningssätt mot föregående år
angående stora periodiseringar. Detta har påverkat
verksamhetsresultatet detta år mot budget på ett positivt sätt. Vissa verksamheter har avvaktat med
några planerade aktiviteter som inte har kunnat genomföras 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 kommunen. 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.
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Avdelningsredovisning

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Näringsliv
Hållbar kommunikation
Hållbar utveckling
Stadsbyggnad
Ekonomi
HR
Fackligt
Summa kommunledningsförvaltningen

-10 165
-8 905
-28 763
-2 322
-7 702
-7 148
-15 640
-3 505
-84 150

-11 416
-10 728
-28 320
-1 222
-8 170
-7 840
-15 097
-3 827
-86 620

-10 964
-8 740
-29 923
-2 229
-8 310
-8 134
-15 430
-3 507
-87 237

-452
-1 988
1 603
1 007
140
294
333
-320
617

-11 800
-9 390
-29 623
-1 429
-7 471
-8 134
-15 430
-3 800
-87 077

Samverk an och samordning
KS Bidragsgivning
Överförmyndare
Miljösamverkan
Turismsamverkan
Trafiksamverkan
Kommunala medlemsavgifter
Summa Samverkan och samordning

-3 153
-4 595
-3 154
-136
-338
-2 318
-13 694

-3 324

-3 410

86

-3 410

-3 031
-350

-3 400
-350

369
0

-3 400
-350

-2 345
-9 050

-2 300
-9 460

-45
410

-2 350
-9 510

-4 843
-2 321
-7 164

-4 827
-2 243
-7 070

-4 390
-2 500
-6 890

-437
257
-180

-5 000
-2 500
-7 500

-105 008

-102 740

-103 587

847

-104 087

RESULTAT PER ENHET (TKR)

Politik
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Summa Politik
ÅRETS RESULTAT FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Kommundirektör
Avvikelsen mot budget beror på ökade konsultkostnader.
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 earkivet ej har utnyttjats under första halvåret.

Inom IT-avdelningen blev förväntat underskott till
överskott. Det beror på att licenser till MDMverktyg (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. ITavdelningen har historiskt tagit denna kostnad.
Under året har IT-avdelningen övergått till mer
noggrann periodisering av kostnaderna vilket också
förklarar delar av överskottet.
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Hållbar utveckling

HR

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.

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.

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.
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Fackligt
Utfall visar ett underskott. Detta beror på ett ökat
behov av samverkan utifrån rådande
omständigheter.

Ekonomisk redovisning

Investeringsredovisning
AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-3 700

561

-2 000

-1 100

1 100

0

-685

-1 000

315

-600

0

-2 000

2 000

0

Inköp Ipad politiker

-137

0

-137

0

Biogas uppgraderingsanläggning

-900

0

-900

0

-100

-100

0

0

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

-1 300

-3 139
0

Investeringar
Kommunövergripande IT-investeringar
Ekonomisystem
Laddinfrastruktur
Infartsskyltar

Projektering Marjarp

-300

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

Kommunstyrelsen
Utfall för kommunstyrelsens investeringar blev
4 961tkr. Ett överskott om ca 2 900 tkr mot budget.
Detta beror på att ingen upphandling av Infartsskyltar har genomförts och att Ekonomisystem är ett pågående 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 föranledde i investering av licenser i MDM-verktyget.
Under hösten gjordes en investering av ett nytt backup system.
Ekonomisystem
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall
under år 2021. Framtid: Installationen av själva ekonomisystemet kommer inte ske på server i Falköpings kommun. Det blir därför troligen ingen investering utan kostnader i form av licenser och förvaltning som kommer behövas läggas i driftsbudgeten.

Infartsskyltar
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall. Investeringsmedel för infartsskyltar kommer att behövas
ombudgeteras till nästa år.
Marjarp
De sista medel som var avsatta för Projektering Marjarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter
skyddsrond. Projektet är avslutat.
Biogas uppgraderingsanläggning
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanläggningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet
om leverans av uppgraderad gas kan ingås.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojektet infartsskyltar om 2 000
tkr från år 2021 till år 2022.

Laddinfrastruktur
I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer
för elfordon som Falköpings kommun har byggt med
stöd av pengar från Klimatklivet. Det finns två laddningsmöjligheter vid varje laddningsstation. Dessa
laddningsstationer finns på strategiskt utvalda platser
i staden, i centrum, vid biblioteket och vid resecentrum. Laddningsstationen vid resecentrum är tillgänglighetsanpassad. Projektet är avslutat.
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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)
MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Budget 2021

UTFALL
2021-12

Marjarp etapp 1-3

MARK- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING
PROJETKACK
PROGNOS
AVVIKELSE
KAKYL
UTFALL
PROJEKT

-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
Gata

Överlämningsbangård
Gata
Statliga b idrag

SUMMA

-0,2

0,0

-16,3

-12,1

-18,4

2,1

-0,2

0,0

-16,3

-12,1

-18,4

2,1

-7,0

19,5

-57,3

24,8

-57,3

0,0

-7,0

-4,0

-28,5

-4,0

-28,5

0,0

0,0

23,5

-28,8

28,8

-28,8

0,0

-8,8

17,3

-136,6

-33,7

-136,5

-0,1

-3,4

FÅRABERGET
Fåraberget etapp 2A radhus
Gata
VA
Övrigt

Fåraberget etapp 2B bostadsomr
Gata
VA
Övrigt

Nordmannag. rondell inkl. gator

-1,9

-0,2

-43,2

-40,5

-39,8

-1,6

-0,2

-11,2

-9,8

-11,2

0,0

0,0

0,0

-20,1

-20,1

-16,6

-3,5

-0,3

0,0

-11,9

-10,6

-12,0

0,1

-18,4

-10,0

-19,7

-10,7

-19,7

0,0

-11,3

-5,1

-12,3

-5,3

-12,3

0,0

-7,1

-4,9

-7,1

-5,1

-7,1

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

-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

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt

Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata
Gata

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
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ÖVRIGT
Alvared 4:164 Månsagårdsgatan
Gata
VA

Iordningställande av parkering del av Kv
Byggmästaren
Gata

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt
iordningställande av pendelparkering
Gata

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp

-0,4

-0,2

-0,7

-0,5

-0,7

0,0

-0,4

-0,2

-0,4

-0,2

-0,4

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

0,0

-1,9

-1,0

-1,9

0,0

0,0

-1,9

-1,0

-1,9

0,0

-0,9
-0,9

-2,5

-0,9

-2,8

-2,3

-2,8

0,0

-2,5

-0,9

-2,8

-2,3

-2,8

0,0

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
Gata

Vilhemsro B5

-0,9

-0,4

-6,9

-6,3

-6,8

-0,1

-0,9

-0,4

-6,9

-6,3

-6,8

-0,1

-0,2

-0,2

-2,5

-2,6

-2,5

0,0

-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

Gata

Marjarp logistikområde
Marjarp etapp 1-3
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår
asfaltering sista lagret för att kunna avsluta projektet. Övrigt är projektet klart och har tagits i bruk.

Marjarp belysning
Enligt § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 202002-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps logistikområde” om en finansiering av 1,5 mnkr har
utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och
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finansiering var att förbättra arbetsmiljön på anläggningen.
Marjarp Dryport spår 5
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om
anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår
och framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikområde har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader.
Två nya terminalspår
Projekt är klart. Försäljning mot Jula är genomförd.
Överlämningsbangård
Inbetalning från Naturvårdsverket (Klimatklivet2019) 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 investering som förväntas kunna avslutas under 2022.
Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdigställas under året.

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 projektmedel som inte hunnits användas under året.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt om 28,5
mnkr från år 2021 till år 2022.
Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt

Mnkr

Marjarp etapp 3 Gata

-

1,5

Fårab erget etapp 2A Gata

-

1,4

Nordmannagatan, Fårab erget Gata

-

0,3

Fåraberget etapp 2B bostadsområde
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller
på att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades under hösten. Projektet fortsätter under 2022.

Västerängsgatan, Vårb ruksgatan Gata
Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1,
Megaliten Gata

-

1,0

-

2,5

Höstb ruksgatan Gata

-

0,3

Nordmannagatan, Fårab erget Gata

-

3,0

Nordmannagatan rondell inkl gator
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av
år 2022.

Bredängsgatan, Stenstorp Gata

-

0,7

Fårab erget etapp 2B Gata

-

5,0

Överlämningsb angård Marjarp Gata

-

3,0

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata

-

5,0

Förläggning Nordmannagatan
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av
år 2022.

Nordmannagatan, Fårab erget VA

-

0,3

Bredängsgatan, Stenstorp VA

-

1,0

Fårab erget etapp 2B VA

-

1,5

Nordmannagatan VA

-

2,0

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med
asfaltering innan avslut.

Summa investeringar att ombudgetera

-

28,5

Övrigt
Alvared 4:164 Månsagårdsgatan
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgeterade 350 tkr). Utfall 220 tkr.
Iordningställande av parkering del av KV Byggmästaren.
Projekt klart och avslutad.
Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 samt iordningställande av pendelparkering
Projekt klart och avslutad.
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Redovisning av fleråriga driftsprojekt
I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete
mot de fyra övergripande målen drivs flertalet projekt med extern finansiering från regional, nationell
och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar
dessa projekt (ej investeringsprojekt) till största delen med arbetstid.

utifrån individens behov, önskningar och möjligheter. Utfall 680 tkr i projekt.
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2021-12

BUDGET
2021

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 1
EU-projek t Shaping fair Cities

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 1

Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

970

970

970

-392

-392

-392

0

-246

-246

-578

332

332

332

0

332

Kommunens verksamhetskostnader

SHAPING FAIR CITIES
Projektet är avslutat juni 2021. 332 tkr finns kvar i
projekt.
SCHABLONERSÄTTNING
Schablonersättning som kommuner erhåller för insatser för kommunmottagna nyanlända finansierar
flera instanser inom olika delar av kommunens
verksamhet och är en form av tillfälliga projekt medel. Vid årets slut finns 3 076 tkr kvar i projekt. Enligt beslut i Kommunstyrelsens § 7, dat 2022-01-19
kommer denna pott fördelas mellan Kompetensoch arbetslivsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i januari år 2022. Enligt §34 i Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet dat 2021-1202 ska 100 tkr fördelas till projektet föräldrastöd.
FÖRÄLDRASTÖD
Ett beslut om riktade medel från schablonersättningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Projektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av föräldrastöd. 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 föräldraskap 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

Extern kostnader
Summa Projekt 5112

0
0

0

Shablonersättning
Shablonersättning pott
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

3 076

3 076

0

750

750

750

0

-750

-750

-750

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader
Summa Projekt

0
0

3 076

1 000

1 000

0

3 076

0

1 000

0

Föräldrastöd
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader
Kommunens verksamhetskostnader

-285

Extern kostnader
Summa Projekt 5136

0

-1 000

-1 000
-367

0

348

680
-680

0
0

0

0

0

675

680

0

-675

-680

0

Run - AF - VGR
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader
Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader
Summa Projekt 5141
SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

0
0

0

0

0

0

332

3 756

0

3 076

332

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 2
LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP
Falköpings kommun beviljades 185 tkr i statliga
LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet 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 stenmurslandskap, bäckmiljö, sumpskogar och ekhagar.
Falköpings kommun köpte en del av fastigheten
Väsmestorp 1:6, som ingår i reservatet och kommunen äger därigenom all mark i reservatet. Nytt
stängsel har satts upp, gammalt har reparerats och
färister har bytts ut mot grindar. Entreprenören Naturvårdstjänst utförde åtgärderna under våren. Kommunstyrelsen skickade ut reservatsförslaget på remiss 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 positivt. Kommunfullmäktige beslutade om bildande av
reservatet den 28 juni 2021. P-plats ska göras, vägvisning till reservatet, skyltar med information om
reservatets natur- och kulturvärden samt en friluftskarta kommer att sättas upp under våren 2022.
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Reservatet ska gränsmarkeras och naturstigarna förstärkas och göras tydligare. Projektet kommer att
avslutas senast i december 2022. Kvar i projekt 64
tkr.

Under 2022 kommer ytterligare restaurering framför allt på Enemarken i Stenstorp att göras av Naturvårdstjänst i samråd med kommunen och arrendatorn. Kvar i projekt 215 tkr.

LONA FRIGGERÅKERSJÖN

GRÖNSTRUKTURPLAN INKLUSIVE POLLINERINGSPLAN FÖR FALKÖPING, FLOBY OCH STENSTORP

Projekt avslutas och projektmedel kommer att återbetalas till Länsstyrelsen om 142 tkr.
LADDINFRASTRUKTUR KLIMATKLIV
Investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på
tre platser i Falköpings Stad. Projekt avslutat se investeringsredovisning för kommunstyrelsen.
LONA POLLINERINGSLONA BIPARADIS BRODDETORP
Falköpings kommun beviljades 146 tkr i statliga bidrag för att skapa en bi- och fjärilsoas vid Broddetorpsskolan nära vägen mellan Broddetorp och
Stenstorp. Projektet omfattar anläggning av biparadiset, utbildningar i form av vandringar med insekts
och naturvårdsexperter, skötselplan, uppföljning
och framtagande av material för information och
skyltar. Projektet drivs av Falbygdens naturskyddsförening samt lokala föreningar och entreprenörer i
Broddetorpstrakten. Genomförandet följer väl den
uppsatta tidsplanen. I princip hela den fysiska anläggningen 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 BETESMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK
Falköpings kommun beviljades 260 tkr i statliga
LONA-bidrag för att restaurera tre naturbetesmarker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet ingår att
restaurera cirka 17 hektar betesmark på kommunägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i
solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstängsel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med projektet är att främja den biologiska mångfalden i betesmarkerna, framför allt att gynna värdefull flora
och pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp var
planlagd som industrimark men under året har planen upphävts av byggnadsnämnden och är idag
icke-planlagd och naturbetesmarkerna bevaras. Området planeras få ett skydd i form av kommunalt biotopskydd. Farmartjänst har utfört röjning och gallring av en av betesmarkerna i Stenstorp samt stängsling av en annan betesmark i Stenstorp under våren
och bete har skett med nöt sedan sommaren 2021.
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Kommunfullmäktige gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för kommunen. Falköpings kommun
ansökte om bidrag med 420 tkr i statliga LONA-bidrag till naturvårdsprojektet. I projektet ingår att ta
fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan
för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Grönstrukturplanens 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 bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande
av gröna miljöer. Då kommunen inte kunde anställa
någon inventerare av grönområdena inför sommaren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas upp
ett år, då det bedöms nödvändigt att inventera områdena först innan själva planen tas fram. Framflyttandet av slutdatum för projektet till år 2023 är godkänt av länsstyrelsen. Kvar i projekt 315 tkr.
SKOGSSTRATEGI
Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samarbete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och
att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och
ekonomiska värden. Under 2022 planeras att skogspolicyn 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 kommun stöd motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 653 tkr. Stödet lämnas
för genomförande av projektet Utökad Energi och
klimatrådgivning- Klimatsmart boende och destinationer under tiden 2021-11-18 – 2022-12-20. Projektet 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.

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2021-08

BUDGET
2021

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 2

LONA FÖRSTUDIE VÅTMARKER I FALKÖPINGS
KOMMUN

Lona Naturreservat Väsmestorp
Intäkter/bidrag

300

300

Summa Projekt 5103

-108
-300

-243

0

64

443

0
-300

0

0

0

443

443

0

-301

-301

-301

0

142

142

142

0

76

57

76

0

0

Lona Friggeråk ersjön
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5114

0
0

Laddinfrastruk tur k limatk liv
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5115
Pollineringslona restaurering av
betesmark er på k ommunägd mark
Intäkter/bidrag

0
-76

-57

0

0

-76

0

0

0

603

603

603

0

-603

-388

-603

0

0

215

0

0

420

315

420

0

-420

0

-420

0

0

315

0

0

0

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5119

0
0

Grönstruk turplan
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5144

0
0

Klimatboende och destinationer
Intäkter/bidrag

648

0

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader
Summa Projekt 5145

0
0

648

0
0

0

Intäkter/bidrag

331

0

Kommunens personalkostnader

0
0

Extern kostnader
Summa Projekt 5146
SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

VISIT HORNBORGASJÖN
Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Falköpings kommun är projektägare och anställningsmyndighet för den gemensamma affärsutvecklaren.
Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, samt för
åren 2022–2026.
Transäsongen år 2021 – utifrån de rådande restriktioner kopplade till covid-19. Länsstyrelsen har tillsammans 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. Trandansbyggnaden 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

0

Lona förstudie våtmark er i Fk p k ommun

Kommunens verksamhetskostnader

FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT MÅL 3

0
0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader

Ett arbete med att ta fram en LONA-ansökan i samarbete 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 djupare 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 projektet. En fördjupning med särskilt fokus görs på
kommunens markinnehav. Våtmarkslägenas nytta
bedöms gällande näringsretention, effektiva kolsänkor och/eller främjande klimatanpassning såsom
grundvattenbildning och flödesutjämning. Biologisk 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.

415

Kommunens personalkostnader

0

0

0

331

0

0

0

142

1 715

0

142

0

värdskap och tillsammans med fler kollegor med
andra kompetenser i kommunerna och på Länsstyrelsen samt kommunledningen i Falköpings kommun har hanterades årets transäsong på bästa sätt
utifrån rådande omständigheter.
Vidare har planering för en höstkampanj för tiden
september – oktober gjorts för att skapa förutsättningar för en förlängd säsong och att sprida besökare över året. Utbildningar och seminarier har hållits i samarbete med Turistrådet Västsverige. Tillsammans med Västkuststiftelsen har en digital enkät 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 Hornborgasjön.
LONA FALEKVARNA
Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommunen är huvudman för och genomförs i samverkan
med Falekvarna Hembygdsförening. Projektet star-
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tades under sommaren 2021. Utfallet blev ett underskott om - 390 tkr för 2021. En ansökan om ytterligare bidrag finns på 367 tkr från Länsstyrelsen som
väntas utbetalas under år 2022.

medverkat i projektet som handlat om besöksnäring
i samhällsplanering. Intäkter under år 2021, 142 tkr.
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2021-12

BUDGET
2021

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 3

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HORNBORGASJÖN
Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd
för att genomföra detta projekt med inriktning på att
utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckling i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i samhällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt
Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvärden och höga besökstyck ett bra exempel på projektet ska bidra till att stärka naturturismens förutsättningar. Projektet startades upp våren 2021.
Workshops, projektgruppsmöten och enskilda projekt 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
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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

0

464

0

0

0

Intäkter/bidrag

662

1 082

662

0

Värde ideellt arbete

327

327

0

Föreningens kontanta medel

100

100

0

Extern kostnader
Summa Projekt 5137

0

Lona Falek varna

Kommunens personalkostnader

-766

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5142
Hållplats Platsutveck ling
Hornborgasjön 5143
Intäkter/bidrag
Offentlig finansiering
Kommunens personalkostnader

0
-1 089

-705

-1 089

0

-389

0

0

0

1 014
290

950

1 014

0

145

290

0

-737

-247

-737

0

-567

-167

-567

0

0

681

0

0

341

142

341

0

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5143

0
0

Forma Forsk ningsprojek t
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader

0

Summa Projekt

341

142

0

341

0

SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

341

898

0

341

0
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Politiska uppdrag under år 2021
Uppdrag 1
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och stabsfunktioner i
hela den kommunala organisationen med syfte att
skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska
redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars
2021. För kommunstyrelsen redovisades den 14
april 2021.
Uppdrag 2
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för
kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
Förslag till resepolicy går ut på remis tidig vår
2022.
Uppdrag 3
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för
kommunstyrelsen under år 2021.
Arbetet är påbörjat och färdigställs år 2022-2023.
Uppdrag 4
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för
kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.

Fastighetsavdelningen har tittat på uppdraget
angående solcellsanläggningar på kommunala
tak. Följande punkter har undersökts, Takunderhåll, underhåll och skötsel av solcellsanläggning,
takkonstruktioner, elanslutning, ekonomi och avtal. Redovisning kommer att ske under år 2022.
Uppdrag 6
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Berörda rektorer, tillsammans med skolchefer,
har genomfört en gemensam process för att ta sig
an uppdraget. Tillsammans har man konkretiserat vad som kan göras i det korta perspektivet
men även i det längre. Samverkan ska ha sin utgångspunkt 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 lokaler, gemensam kompetensutveckling, måluppfyllelse, behörighet med mera.
I det längre perspektivet bör en dialog föras gällande mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på
sikt kan föra samman nämndernas respektive
styrdokument. Information och redovisning av
uppdraget sker i Kommunstyrelsen 2022-02-16.

Då kommunen inte kunde anställa någon inventerare av grönområdena inför sommaren 2021
kommer arbetet till viss del att skjutas upp ett år,
då det bedöms nödvändigt att inventera områdena först innan själva planen tas fram. Framflyttandet av slutdatum för projektet till år 2023 är
godkänt av länsstyrelsen.
Uppdrag 5
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en strategi för solenergi
och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
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Nämndsberättelse
Inledning
syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av det föregående
verksamhetsåret. 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 resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
nämndens uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån
de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och
skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig
och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som
verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-
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nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kulturoch fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt
bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten
enligt museilagen (2017:563).

Beskrivning av nämndens organisation
Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger förvaltningsövergripande med frågorna
 inkludering,
 kultur,
 ungas inflytande och delaktighet.
Staben fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi
samt nämndsekreterare. Avdelningen är placerad direkt under kultur- och fritidschefen. Tillsammans
med avdelningscheferna utgör avdelningen förvaltningens övergripande stöd, styr- och ledningsorganisation. Avdelningarna för bad och fritid, bibliotek,
kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har alla en
avdelningschef.

nämndsberättelse

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

omvärldsförändringar
Det områdesbaserade arbetet har identifierat brister i
kommunens sätt att strukturera invånarnas möjligheter att påverka och vara delaktiga i sitt närsamhälle. Det finns ett identifierat utvecklingsbehov att
öka invånarnas möjligheter att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av samhället i stort men framför allt i det närområde man befinner sig i.
Analyser av arbetet under året har gett bevis på trenderna som nämnden tidigare identifierat, exempelvis
inom individualisering och polarisering. Detta har
visats genom människors beteenden under pandemin
ex genom den lägre vaccinationsgraden hos nyanlända, vilka inte har tillgång till samhällsinformation
på samma sätt som infödda svenskar. Förvaltningen
har mött analysen genom riktade insatser till särskilda grupper, exempelvis kvinnogrupper, där misstro och rädsla minskat och vaccinationsgraden höjts
efter att deltagarna i samtal delat information/tolkningar med varandra om pandemi och vaccin.
Coronapandemins effekter
Läget nu då vi haft pandemin så länge är ett förändrat beteendemönster som inte kommer att släppa, så
som synen på varandra, rättighetsaspekter som utmanas, tapp i föreningslivet. Barns och ungas minskade
aktivitet i föreningsaktiviteter, glädje och lust har
försvunnit till följd av begränsade möjligheter att utöva sitt intresse. Den minskning som tidigare noterats av ungas deltagande i föreningslivet har minskat
ytterligare. Det finns ett fortsatt behov av satsningar
på lågtröskelverksamheter då deltagandet i föreningarnas och det offentligas utbud för barn sjunker med
åldern. Förvaltningen har börjat arbeta fram nya former för att fånga upp skapandeintressena hos barn i
mellanåldrarna 9–13 år.

Förvaltningen har under pandemin haft fokus på att
tillgängliggöra verksamheterna på ett säkert sätt och
i så stor omfattning som möjligt. Jämfört med andra
kommuner har Falköpings verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen varit mer tillgängliga än
andra. Trots det har möjligheterna minskats att skapa
arrangemang och sammanhang med syfte att skapa
möten mellan människor. Färre möten mellan människor med olika bakgrund har lett till att många
människor vänder sig inåt i sina egna grupperingar
vilket minskar förståelse och acceptans för andra.
Svårigheten att skapa möten mellan unga och politiker har förstärkts under pandemin. Ungas möjlighet
att påverka har istället skett genom verksamhetsnära
möten med tjänstepersoner. Dessa möten har ökat
under 2021.
De digitala sammanhangen har ökat under pandemin, särskilt hos unga människor. Kan följden av
detta bli att de unga som växer upp idag blir mer
olika sina föräldrar än vad tidigare generationer varit? ”Barndomen varar i generationer” brukar det
heta vilket hänvisar till att barn till stor utsträckning
ärver och påverkas av sina föräldrars intressen och
vanor. Kommer det att fortsatt vara så i framtiden?
Hur ska broar byggas mellan generationerna om
glappet mellan generationerna blir ännu större och
om många olika perspektiv/influenser/sanningar är
gällande samtidigt i samhället? Hur kan gemenskap
och förståelse för varandras perspektiv skapas?
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Närvaron av vuxna har minskat hos många unga under pandemin, exempelvis genom ungas minskade
aktivitet inom föreningslivet och minskningen av engagerade vuxna inom ideella verksamheter. Formerna för föreningslivet bygger på tidigare generationers upplägg, vilket inte alltid möter nuvarande
generationers behov. Den minskade vuxennärvaron
har inneburit att en del unga skapat nya vanor som är
skadliga, både för individen och för andra.
Utmaningarna med hur kommunen och andra arrangörer ska arbeta för att nå och attrahera publik och
besökare har förstärkts under pandemin. Suget och
längtan efter utbud är fortsatt tydligt, men de traditionella formerna för utbud har utmanats. Publikens
beteenden har varit svåra att analysera vilket medfört
svårigheter för planeringen i vilka former som utbudet ska bedrivas för att nå bäst effekt: digitalt, fysiskt, arrangemang med samlad publik eller aktiviteter att ta del av när en vill.
Pandemin har förstärkt tidigare insikter om den låga
lärandekulturen inom kommunala verksamheter. Någon organisering för att se varandras kompetenser
och resurser finns inte då vi står inför att möta komplexa samhällsutmaningar. Skiljelinjer och stuprörstänk finns och byggs mellan vad de olika förvaltningarna har för uppdrag. Det är en brist och förlust
att inte använda de gemensamma resurserna inom
kommunens olika verksamheter, exempelvis genom
att använda varandras kompetenser, kunskaper och
mötesplatser/arenor/forum för att skapa mervärden
och möjligheter för invånarna.
Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för
att turista hemma. Besöken till kultur- och naturmiljöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en
ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta
sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.
Positiva effekter av skapande av nya former för utbud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att
skapa attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del
av när man vill har även fått större uppmärksamhet.
Genom detta har förvaltningens verksamheter vågat
testa nya arbetssätt. Den höga innovationskraft som
funnits under pandemin kommer att prägla utvecklingen av arbetet framåt. Det digitala utbud som tagit
form behöver utvärderas och göras till en del av det
basutbud verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. Denna utveckling kommer att synas både
kopplat till det som erbjuds invånaren och det som
påverkar medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler digitala möten, fler digitala mötesplatser
m.m.
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Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter påverkas enormt av covid-19, såväl genom budget som
utvecklingsarbete, drift och service. På grund av covid-19 begränsas förvaltningens möjligheter att arbeta mot målen.
Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse
är en förutsättning för att på något sätt fortsätta arbetet mot målen, medan andra områden mer eller
mindre begränsas. Även möjligheter till samverkan
med övriga förvaltningar och det civila samhället begränsas kraftigt.
Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kulturoch fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn
som inte lär sig simma, föreningar som minskar
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv, kultur,
integration och inkludering som inte genomförs/upplevs när scener och verksamheter inte får vara öppna
och tillgängliga. De som är mest utsatta har drabbats
hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Det
kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kompensera för detta i flera år framöver.
Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att
landa i vad som ska prioriteras. I takt med att invånarna åldras och att skatteintäkterna används ansvarsfullt, på vilket sätt blir det bäst och mest effektivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anläggningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket
sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så många
som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska fördelas. Under 2023 ska två strategier tas fram, en kultur- och fritidsstrategi och en ungdomsstrategi. Syftet med dessa är att ange riktningen i förvaltningens
frågor kopplat till kommunens övergripande utveckling.
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händelser av väsentlig betydelse
Internt arbete har genomförts för att överta driften av
platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagandet av verksamheterna på Mösseberg ökar förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet
växer och upplevelserna bli fler och förmeras i ett
samlat Mösseberg.
Feriepraktik
Under juni, juli och augusti har förvaltningen anställt 155 feriepraktikanter som förmerat verksamheterna inom hela förvaltningens ansvar. Kommunens totala mängd anställda feriepraktikanter var i år
259 st. Att arbeta med unga anställda ser förvaltningen som en resurs och en stor möjlighet. Det har
under detta och föregående år visat att förvaltningen
genom dessa tjänster kan skapa en service och ett utbud som inte är möjligt utan dessa tjänster. Det ger
också en bred inblick kring hur det är att arbeta inom
sektorn. Det utmanar med korta deadlines och lite tid
för planering. Det utmanar också att pengar till
handledare och tjänster inte finns inom ram. Det vill
säga, det är svårt att framöver planera långsiktigt
trots att det visat sig vara ett mycket bra grepp för att
uppnå kommunens fyra mål. Feriepraktikanterna
som tjänstgjort inom förvaltningen beskrev hög
nöjdhet och meningsfullhet med sina tjänster och har
påverkat Falköping som samhälle på olika sätt. Det
är dessutom att bra sätt att bidra till arbetsmarknadsstrategin.
Lovverksamheten
Tagga lov har planerats och genomförts i flera år.
Varje år har denna verksamhet finansierats med externa medel ansökta ifrån Socialstyrelsen. Sedan två
år tillbaka har nämnden en egen ram för verksam-

heten som låg till grund för den omfattande verksamheten som tog plats under sommaren. Ett utvecklat samarbete med Falköpings Hyresbostäder på ett
antal platser inom Falköpings centralort och ett aktivt områdesarbete i Falköpings kommuns olika
samhällen gav i sin helhet dagliga aktiviteter för
barn och unga som de själva deltagit i och planerat.
Alla fritidsgårdar var dessutom öppna under sommaren och ett antal miniläger och dagsutflykter arrangerades. Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket
har deltagit i sommarens verksamheter genom närvaro på sommargatan där många barn och föräldrar
tagit del av det utbud som fanns där. Genom lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. De har skapat mening för barn
och unga och ger en identitet till kommunen genom
att skapa positiva sammanhang. Utmaningen är
mycket lik den som beskrivs ovan med korta ledtider
och svårigheter att planera både kring rekrytering
och resurser.
Besöksverksamheter
Sommarmånaderna inom kultur- och fritidsnämndens ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum, Mösseberg,
Ålleberg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet,
Stenstorpsbadet och Pop up-kultur är platser, institutioner och arrangemang som erbjudits falköpingsborna och turisterna ett brett utbud hela sommaren. Verksamheterna har axlat pandemins utmaningar och lyckats komma igenom på ett säkert sätt.
Inom varje enskild del finns det möjlighet att göra
mer och jobba annorlunda för att skapa ett ännu
bättre utbud. Detta har förvaltningen påbörjat inför
nästkommande år. Det blir viktigt att lansera en samlad marknadsföring för det omfattande utbud kommunen har under sommaren.
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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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter
tertial två och helårsredovisning.
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern
kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker
alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen
som består av avdelningschefer, strateger och stab.
Internkontroll tas fram av controller tillsammans
med styr- och ledgruppen.
Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt
“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året.
Planering, uppföljning och analys av mål och verksamheternas arbete har skett löpande under året i
styr- och ledgruppen. Förändringar till år 2021 är
att controller och strateg kommer genomföra måluppföljning tillsammans med avdelningarna och
dess samtliga medarbetare en gång per år. På detta
sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden
inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under året träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta
kommer både planering och uppföljning av mål
samt ekonomi att genomföras i styr- och ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genererar
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ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stärker
förvaltningens samverkan och förståelse internt.
För att öka kännedomen om varandras ansvarsområde, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen
bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetsplanen för kommande år. Ambitionen med denna
metod är att öka samverkan mellan avdelningarna,
tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.
Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.
På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid19 visar prognosen att nämnden gör ett större
minusresultat under året. Den ekonomiska uppföljningen återkopplas till nämnd och kommunstyrelse
enligt fastställd tidplan vid ett flertal tillfällen under
året för kontinuerlig information av ekonomins
utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden kommer kunna uppfylla
de uppgifter som åligger nämnden enligt reglementet, men inte i den omfattning som är önskvärt.
Bland annat kommer insatser för att bidra till simkunnighet, barns och ungas kunskap om Falbygdens
kulturarv och andra lärandeinsatser och kulturupplevelser bli lidande.
På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna
nämnden ser till följd av covid-19 lyfts detta upp till
kommunledningsgrupp och till ordförandegrupp. Det
finns både centralt kommunalt stöd från staten men
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också riktat stöd som nämnden nu ser över att ansöka om för att lindra de ekonomiska konsekvenser
som uppstått.
Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträckning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som
samhället just nu inte befinner sig i. Det är omöjligt
att måluppfyllelsen upplevs god men under de förutsättningar som råder anses ändå nämndens verksamheter verka i mycket positiv riktning. Det vill säga
ha en god måluppfyllelse utifrån de omständigheter
som råder.

uppföljning av rapporterade åtgärder under år
2021
Åtgärder som rapporterats har berört anpassning av
bemanningen i de verksamheter som påverkats av
minskat öppethållande på grund av åtgärder under
pandemin för minskad smittspridning. Åtgärderna
har minskat personalkostnader m.m. på badet, Ekehagens Forntidsby och för verksamhetsvaktmästare
inom fritid.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

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

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Inkludering som arbetssätt.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet
och allas rätt att delta prioriteras.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering,
gemenskap och förståelsen mellan människor med
hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus,
fritidsgårdar, museum, idrottsplatser samt arrangemang och evenemang. Inom flertalet verksamheter
arbetas det med invånarens möjlighet till makt och
inflytande. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande
och samverkande med civilsamhället såväl som
enskilda med bland annat en omfattande volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över
hela kommunen genom stöd till föreningsliv,
mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade
öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter
arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet
inom museet, Ekehagens Forntidsby, bad, kultur i
skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks
i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet,
språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och
konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete
präglas av samverkan och samarbete.
Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur,
demokratiskapande, historia och identitetsskapande
aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas
av.
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Planerade insatsområden
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.
Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga
och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.
Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten
till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.
Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021:



Jubileumsår – bibliotek och museum.
Föreningsfestival.
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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

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

Totala antalet besök till verksamheterna
Antalet utlånade artiklar från Fritidsbanken

2018

2019

2020

2021

317 668

325 983

226 273

169 108

ca 800*

8 139**

TREND




* Digitalt utlåningssystem implementerades i april 2020. Siffrorna är en uppskattning över
utlånade artiklar.
** Varav 3 187 från butik och 4 952 under pep up-turné

Kvalitativa indikatorer
Verksamheternas uppföljning av kundupplevd kvalité
Arbete har startats för att planera och strukturera inhämtning av synpunkter från både besökare och de
medborgare som idag inte besöker verksamheterna.
Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa
över tid.
Fritidsbanken har fått in synpunkterna nedan.

Tack för att ni finns! Tack vare lånet av skidor, stavar
och skor fick två pojkar fantastiska skidupplevelser –
de första i deras liv! /Pia Svensson

Jag är så glad att jag fick låna snowboard och
boots! Tack! Glad påsk. Hälsningar Vera.
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Uppföljning och analys januari – april
Omställningar har gjorts för att möjliggöra för invånarna att ta del av förvaltningens utbud i bästa möjliga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya arbetssätt och begränsat antal deltagare är några av
lösningarna. För att kunna utveckla verksamheterna
har omprioriteringar genomförts och fokus har legat
på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att
genomföra trots pandemin. Falköpings kommun har
varit och är ett gott exempel för att visa att verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner.
Biblioteket har haft öppet under hela pandemin medan många andra kommuner har valt att stänga den
verksamheten. Simskolorna för skolbarn är åter
igång sedan vecka 11 och simskolor på fritiden startades åter vecka 4. Skolverksamheten på Ekehagens
Forntidsby är igång igen, trots att restriktionerna är
tuffa.
När förvaltningens mötesplatser inte finns tillgängliga i samma utsträckning som tidigare drabbar det
människor i alla åldrar. Både biblioteket och avdelningen för Kulturarv har möjliggjort för skolbarn
och vuxna att ta del av utbudet digitalt. Genom
forskning finns kunskapen om att man lär sig bättre
genom att uppleva och att få vara delaktig. Med den
kunskapen kan man dra slutsatsen att den lärande
insatsen som genomförs digitalt ger sämre effekt än
den som upplevs på plats. Samtidigt har deltagandet
ökat inom vissa verksamheter till följd av det digitala utbudet. Även om det är positivt att deltagandet
har ökat så finns det negativa aspekter av att det fysiska mötet i större omfattning uteblir. Konstateras
kan att den sociala aspekten förändras vid digitala
upplevelser men behöver detta innebära en försämring? Som exempel på hur ett digitalt alternativ
samtidigt kan förlora och vinna värden kan ungdomsgalan nämnas. Förra året när den genomfördes
fysiskt fick pristagarna gå upp på scenen framför en
applåderande publik och ta emot sitt pris. I år tas
priset emot digitalt vilket inte gav samma upplevelse. Samtidigt har antalet deltagare på Ungdomsgalan ökat kraftigt från 175 till 800. Det kan bero
på att fler känner till galan när den genomförs för
andra året, men det kan också innebära att ungdomar som av olika anledningar inte kan delta fysiskt
nu fått möjlighet att delta.
Generellt sett har alla ålderskategorier drabbats negativt av pandemin men på olika sätt. Ungas psykiska ohälsa och riskbeteenden är svårare att upptäcka till följd av distansundervisning och inställda
eller avgränsade fritidsaktiviteter. Detta innebär att
dessa ungdomar lätt hamnar i skymundan och inte
får det stöd de behöver. Även unga som hade god
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psykisk hälsa och bra betyg innan pandemin har påverkats negativt. En annan utsatt målgrupp är de
som redan innan pandemin befunnit sig i olika former av utanförskap och inte varit en del av organiserad verksamhet t.ex. arbetslösa eller de som inte
har organiserade fritidsaktiviteter etc. Verksamheter
som i hög utsträckning finns till för att kompensera
utanförskap har inte kunnat genomföras i samma
omfattning. T.ex. Familjelördagar, Connect har inte
vistats i områden för att genomföra aktiviteter och
Språkvän har inte arrangerat aktiviteter på samma
sätt. Detta får negativa konsekvenser på arbetet för
ett socialt hållbart Falköping. Tydligt är att den
grupp som innan pandemin hade dåliga förutsättningar att få arbete drabbas än mer av den osäkerhet
som kommer att prägla näringsliv och sysselsättning för lång tid framöver. Redan innan pandemin
var arbetslösheten bland utlandsfödda mer än tre
gånger så hög som för inrikes födda. Dessutom har
civilsamhället, t.ex. etniska föreningar, tvingats att
arbeta annorlunda eller att pausa sina verksamheter.
Flera av deltagare i Språkvän bevittnar att de har
tappat mycket språk och även nätverk under pandemin.
Citat från nyanländ i Språkvän:
”Jag har inte träffat en svensk på ett år, det ända jag
har träffat är barnmorska på BVC.”

Utveckling av verksamheterna har varit nödvändigt
för att kunna tillgängliggöra verksamheterna under
rådande pandemi. I de fall där aktiviteter uteblivit
eller minskat syns tydliga bevis på kunskapstapp:
Framför allt är detta märkbart där kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med skolan såsom
 att i samverkan med skolan fungera som stöd i
lärande såsom läskunnighet, simkunnighet, ge
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barn tillgång till kulturaktiviteter och i lärandet
om historia och Falbygdens kulturarv,
 att erbjuda kulturaktiviteter för barn,
 samverkan med föreningarna, exempelvis för att
skapa verksamhet tillsammans, locka fler till
fysisk aktivitet och föreningsliv.
Positiv utveckling ses hos Fritidsbanken som har
haft rekordmånga utlån under årets första månader.
Av detta kan man dra slutsatsen att nya individer
har tagit del av utbudet vilket därmed ökar förutsättningarna för att fler ska få en meningsfull och
aktiv fritid.
Förvaltningen har startat upp ett arbete med att
identifiera förutsättningarna för ett områdesbaserat
arbete på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i
uppstartsfas och effekterna går inte att analysera
ännu.
Uppföljning och analys maj – augusti
Metoder har utvecklats för att på bästa sätt inkludera fler i förvaltningens verksamheter. Nya metoder inspirerar personal att våga testa nya saker. De
överraskande resultaten när nya arbetssätt testas visar att saker som vi inte trodde var möjligt är möjligt. Det utmanar verksamheten att alltid bli bättre.
De digitala ”metoderna” har varit en mycket viktig
faktor för att under pandemin fortsätt arbetet med
att inkludera, sprida kunskap och möta människor.
Men samtidigt synliggörs vikten av att mötas ”på
riktigt” och att få uppleva i samband med lärande.

förmedlingens extratjänster arbetat med Fritidsbanken och genomfört pop up-verksamhet som kallats
för Fritidsbanken pep up. Fritidsutrustning har lånats ut och aktiviteter har anordnats. Genom insatsen har förvaltningen nått många fler än tidigare.
Kännedomen om Fritidsbanken har ökat hos invånarna. En pojke och hans pappa var flitiga besökare på sommargatan och hans pappa berättade att
när pojken lärt sig cykla frågade han honom vart
han ville cykla sin första utflykt - till sommargatan!
Kunskap, delaktighet och meningsfullhet är demokratistärkande och hälsofrämjande. När verksamheterna befinner sig på olika platser, fysiskt eller digitalt, för att sprida kunskap och möta människor så
ökar tillgängligheten, trösklar sänks och möjligheter
till demokrati och hälsa stärks.
För att stärka tillgången till mötesplatser på landsbygden har alla fritidsgårdar varit öppna under sommaren. Då antalet besökare varit få ser verksamheten behov av att utveckla andra arbetsmetoder för
nästa sommar.

Basutställningen på muséet har förnyats med bland
annat en touchskärm som ger besökaren möjlighet
till medskapande aktivitet och valbar information.
Kunskapen i sig är både demokratistärkande och
hälsofrämjande.

Genom att bygga broar mellan människor skapar
vi rätta förutsättningar för en mer hållbara framtid.
Det är viktigt att ge plats för olika perspektiv och
olikheter för det är då vi skapar mer toleranta och
inkluderande samhälle. Den välkomnar den demokratiska process som uppstår när människor med
olika bakgrund möts för att lära något som är ett
gemensamt intresse. Rätt insatser i ett tidigt skede
kan bidra till goda och likvärdiga möjligheter för
alla. Verksamheter som stödjer de som befinner
sig i utanförskap hade under vintern och våren
svårt att vara verksamma till följd av pandemin.
Under sommaren har arbetet kommit i gång både
med Agera Mera och med gruppaktiviteter. Samtidigt är nya uppdrag och fysiska mötesplatser under
planering. Ett exempel är en nystartade grupp för
män Falköpingsdads och kvinnogrupp som kommer att genomföra studiebesök, gruppsamtal och
andra enkla aktiviteter tillsammans. Syftet med
grupper är att stärka vuxna i sin föräldraroll, öka
föräldrars kunskap om de insatser som finns i Falköping. Syftet är också att lyfta fram män/kvinnor
som väljer att ta aktiv roll i sina barns liv och bygger en nära relation med dem. Insats ska bidra till
en diskussion om föräldrarollen och hur ett engagerat föräldraskap hänger ihop med ökad jämställdhet. Det är något som gynnar såväl föräldrar
och barn som samhället i stort.

Hälsofrämjande arbete har genomförts på ett nytt
sätt där medarbetare anställda med hjälp av Arbets-

Samverkan som arbetsmetod är i sig ingen ny arbetsmetod men ett arbetssätt som används allt mer
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och där god effekt ses. Samverkan breddar perspektivet och gynnar ett systemtänk där effekten av insatsen får ökat fokus. Hinder och svårigheter för
samverkan kan vara att tjänstepersoner i sitt arbete
ibland hamnar för långt ifrån verkligheten och den
vardag som kommuninvånarna befinner sig i. För
att motverka detta är det viktigt att arbeta i nära
samverkan med medarbetarna i kärnverksamheterna.

Arbetet med Floby Mötesplats fortlöper i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och civilsamhället. Metoden bygger på lokalt ideellt engagemang där medskapandet genererar goda effekter såsom inkludering och meningsfull fritid. När tät
samverkan sker mellan kommunala verksamheter
och civilsamhället ökar förståelsen för varandras
perspektiv och invånarnas behov och önskemål blir
tydliga.

Ytterligare arbetssätt för att ha ”öppna ögon” för
metodutveckling kan vara om- och närvärldsbevakning. Även kritiskt tänkande är viktigt. Frågor som
Vilka når vi inte? Varför har vi inte fler besökare
med utländsk härkomst? Vilka signaler ger vi som
inkluderar de som befinner sig i utanförskap? etc.
Andra svårigheter som kan motverka samverkan är
bristande insyn i andra förvaltningar eller verksamheters vardag. Med ökad kunskap om varandras ansvar, arbetssätt, svårigheter och utmaningar skulle
chansen att hitta samverkansmetoder öka. Även
ekonomiska aspekter och olika prioriteringar och
fokus ses försvåra samverkan.

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen och biblioteket som
har pågått i tre veckor under sommaren. Syftet är att
skapa förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att
stärka läsningen under sommarmånaderna, få lustfyllda lässtunder – enskilt och tillsammans med
andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Hela
140 elever sökte till de 36 platserna. Det är bra
spridning mellan deltagande barn från landsbygd
och innerstad.
– Det har varit jätteroligt att vara här, berättar
barnen. Vi har fått pyssla, läsa och haft högläsning.

Utvecklade metoder har även använts för att öka
samverkan med skolan. Att använda flera olika metoder och arbetssätt ökar tillgängligheten, då fler
kan hitta sin fungerande form. Samverkan med skolan fungerar bra vilket till viss del har dämpat de
negativa effekterna av pandemin. Trots detta
är ”skulden” mycket stor och kommer ta flera år att
arbeta ikapp.
Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har börjat ta form för att fånga in unga i
riskzon för kriminalitet och droger. Här ses goda
möjligheter för förvaltningen att i samverkan med
andra aktörer skapa bättre förutsättningar för unga.

IFK – de första hundra åren, är en utställning som
skapas tillsammans med föreningen och visas på
muséet i höst. Detta sätt att arbeta på ses ge goda
möjligheter att nå en målgrupp som idag inte tillhör
de traditionella besökarna. Sättet att arbeta ses som
framgångsrikt och bör användas framöver.
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– Allra roligast var nog läsmysteriet, säger en av
pojkarna. På avslutningsdagen fick mysteriet sin
lösning!
– Idag fick vi även en bokkasse fylld med böcker.
Det ska bli så roligt att få läsa dem i sommar, utbrister en av flickorna glatt.
Läskunnighet är grunden till demokrati då det är en
förutsättning för att ta del av samhällets information
och för att få möjlighet att påverka. Därav är ovan
beskrivna projekt av stor vikt och får dessutom anses vara mycket framgångsrikt. Framför allt är det
metoden som sådan som ska anses vara framgångsrik då deltagarna ger mycket positiv återkoppling
till verksamheten. Antalet elever som sökte var
många men antalet platser relativt få. Genom denna
begränsning förloras möjligheten att hjälpa fler barn
att bli läskunniga. När så många barn visar intresse
för att studera under ett lov borde detta tas om hand
på ett mer effektivt sätt. Hur kan metoden utvecklas
vidare så att långt fler platser kan erbjudas?
Musik och minne är ett hälsofrämjande arbete som
har genomförts i samverkan med socialförvaltningen. Arbetet kommer nu tas över och drivas vidare av socialförvaltningen på egen hand. Denna
metod att arbeta där kulturstrateger är med i ett inledande skede och arbetet sedan drivs vidare av ansvarig medarbetare på avdelningen har fungerat
mycket bra och bör användas vidare för att få igång
fler funktioner att arbete med kultur trots förvaltningens relativt små resurser.

nämndsberättelse

För att uppnå god tillgänglighet är det viktigt att
kommunikation till invånarna är god. Upplevelsen
är att marknadsföringen av sommarens aktiviteter
och evenemang, mötesplatser och besöksmål inte
varit samlad. För att nå vissa målgrupper så kvarstår ett behov av ett samlat utbud. Det ska vara enkelt att navigera och hitta rätt i utbudet.
En förutsättning för att uppnå ökad jämlikhet och
inkludering är ökad tillgänglighet till verksamheterna. Gratis aktiviteter ses gynna barn i ekonomiskt
utsatta situationer, varför gratisaktiviteter anses
vara ett mycket viktigt verktyg för både inkludering, jämlikhet och lärande. Även om många av förvaltningens aktiviteter är gratis så syns behov av ytterligare gratisaktiviteter. Under sommaren har gratis simskolor arrangerats och antalet deltagare har
ökat med 10 % vilket anses vara ett resultat av den
uteblivna avgiften. Ytterligare gratisaktiviteter som
genomförts är gratis sommarkort till baden som
samtliga elever i årskurs 6 fått.

En mycket effektiv metod för att öka tillgängligheten är mobila verksamheter som befinner sig där
människor rör sig. Här har förvaltningen arbetat extra intensivt till följd av pandemin. Det positiva resultatet och den goda feed-backen signalerar att
detta sätt att arbeta behöver finnas kvar även efter
pandemin.
Röda spåret på Ålleberg har tillgänglighetsanpassats genom hårdgjord yta, ökad bredd och sittmöjligheter längs leden för att så många som möjligt
ska kunna ta del av den vackra leden. Arbetet är
gjort med medel från Länsstyrelsen. Samverkan i
planeringsarbetet har skett över förvaltningsgränser
mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Park &
Gata, Turismen och folkhälsostrateg. Utanför kommunen har Länsstyrelsen och segelflygförbundet
medverkat.
Rotundan i Medborgarhuset har utvecklats med ny
scenkonstutrustning och förbättringar i lokalen för
att fler evenemang ska kunna genomföras.
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Uppföljning och analys september – december
Utveckling av nya arbetsmetoder har utvecklats
mycket positivt under året. Nya grupper har blivit
återkommande besökare och detta har lett till att
dessa metoder blir en del av den permanenta verksamheten. En kommande utmaning är att prioritera
vilken metod, digital eller fysisk, som ska användas
vid vilket tillfälle.
Med den nya metoden områdesbaserat arbete har
fler möten mellan unga, beslutsfattare samt tjänstepersoner skapats. Ungdomarna som varit i verksamheten har upplevt delaktighet, meningsfullhet
och lärt känna kommunen. Beslut har fattats att
fortsatt satsa på områdesbaserat arbete som metod,
medel har tillskjutits den öppna ungdomsverksamheten till 2022.
Med hjälp av digitala kanaler kan trösklar sänkas
och nya målgrupper nås vilket ökar jämlikheten.
Samtidigt som digitala verktyg ökar tillgängligheten för vissa målgrupper, stänger de också ute relativt många som inte kan eller vill delta på detta
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vis. Verksamheter och upplevelser, så som lärande
på plats i fysiska miljöer, arrangemang, mötesplatser, gruppaktiviteter är emellertid svårare att genomföra digitalt. Effekten av samspel, diskussioner, att
lära av varandra och att möta nya människor uteblir
i stort sett helt vid digitala forum.
Under året har samtliga verksamheter arbetat med
att regelbundet inhämta synpunkter från besökare
och befolkningen. Detta ger möjligheter att förbättra förvaltningens utbud på ett sätt som gagnar
invånaren och besökaren.
Sverige utmanas idag av dålig fysisk och psykisk
hälsa. Här är förvaltningen en viktig motor för att
möjliggöra och inspirera till en bättre hälsa. Framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet har genomförts med mobila verksamheter som befinner sig
där människor rör sig, exempelvis Fritidsbanken,
Tagga lov, Kulturarv på Köttorget, Pop up-kultur.
Här har förvaltningen arbetat extra intensivt till
följd av pandemin. Det positiva resultatet och den
goda feedbacken signalerar att detta sätt att arbeta
behöver finnas kvar.

nämndsberättelse

Förvaltningen har ett mycket stort behov av samverkan på riktigt. För att lyckas i de frågor vi ansvarar för behövs en mängd aktörer. Detta arbete pågår
inom alla avdelningar på olika nivåer. Svårigheter
finns alltid i samverkan men det som görs utvecklar
också former och parter så att kvalitén ökar och fler
goda resultat nås. Detta behöver fortsätta utvecklas
och kommer att bli hjälpt av den utredning som pågår om civilsamhällets infrastruktur under 2021 och
kommande år.
Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskategorier negativt men på olika sätt. En skuld har skapats
under pandemin till följd av lärande insatser och
kreativa aktiviteter som inte kunnat genomföras.
Även en så kallad social skuld har skapats då möten
mellan människor uteblivit.
En omfattande undersökning om effekten av pandemin gjordes bland unga på gymnasiet. Avsaknad
av sociala kontakter och meningsfull fritid framkom tydligt. I syfte att kompensera behöver insatser genomföras. Förvaltningen föreslår ett fördjupat samarbete mellan Ållebergsgymnasiet och kultur- och fritidsförvaltningen i denna fråga.
Fler unga blir inspirerade att delta och vara med när
unga arrangerar. Det behövs inspiration för unga så
att de vill genomföra evenemang och aktiviteter för
andra. Platsens utformning har betydelse när en
grupp unga ska identifiera sig som arrangörer.
Denna möjligheten har uppstått genom t.ex. medborgarhuset som utformats för att nyttjas av unga.

Unga kommunutvecklare finns nu i sju andra Skaraborgskommuner där Falköping var först ut. Positiv effekt av detta är att Falköpings unga idag kan
samarbeta med flera andra Skaraborgkommuner för
att stärka unga och ungas röster. Här har Falköpings
kommun varit föregångare och tar ofta rollen som
inspiratör och kunskapsbärare.
Många på förvaltningen bär idag unga och ungas
röster. Fler ytor har skapats. Unga kommer till tals
och får utrymme att forma sina uppfattningar.
Demokratistärkande insatser kan kopplas till både
fysiskt och psykiskt välbefinnande, minskat utanförskap, minskad segregation och polarisering
samt ökad inkludering. Även om insatser genomförts för att stärka demokratin så har pandemin gett
negativa effekter genom att lärande och kreativa
insatser uteblivit eller genomförts i mindre omfattning.
Ur perspektivet tillgänglighet är det viktigt att kommunikationen till invånarna är god. Förvaltningen
har många kanaler och målgrupper vilket bidrar till
att marknadsföringen kan upplevas splittrad. Även
om särskilda kanaler och kommunikationsvägar behövs för att nå vissa målgrupper så kvarstår ett behov av ett samlat utbud. Det ska vara enkelt att navigera och hitta rätt. Det förenklar även för andra
arrangörer och aktörer i och utanför kommunen.
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Samlad bedömning

Samlad bedömning
samlad bedömning
Samlad bedömning

Samlad bedömning
Metodutvecklande insatser har genomförts framgångsrikt. Fler nya målgrupper har nåtts. Hög förändringstakt, kreativitet och anpassning till digitala
hjälpmedel har tillgängliggjort förvaltningens verksamheter på bästa sätt under pandemin. Den ökade
digitaliseringen har skapat en ökad jämlikhet.
Förvaltningen har prioriterat samverkan som på
olika sätt kommit invånaren till gagn. Samverkan
ses som en förutsättning för förvaltningen och behöver utökas ytterligare framöver.
Genom bland annat Fritidsbankens Pep up-verksamhet har förvaltningen arbetat med hälsofrämjande insatser som stärkt den fysiska och psykiska
hälsan. Inom området finns mycket viktigt arbete
att fortsätta med.
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Till följd av pandemin har arbetet med att utveckla
och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom
biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden försvårats.
Förvaltningen har på ett positivt sätt utvecklat arbetet med demokratistärkande insatser. Vikten av fortsatt arbete kan inte nog understrykas.
Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten
till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.
Bedömningen är att måluppfyllelse är god.

nämndsberättelse

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på – en plats där
medborgarna känner stolthet.
Nämnden arbetar med besöksmål såsom
Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens museum och lyfter fram Falköpings unika
kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha
ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan.
Verksamheterna strävar efter att besökaren får de
bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens
Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens naturnära platser.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång
till grönområden, friluftsområden och närheten till
platser för rörelse.
Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå
målet.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och
allas rätt att delta prioriteras.
Planerade insatsområden
I linje med kommunens satsning för ett levande
centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten
Falköping.
Evenemang ska användas som metod och prioriteras
i arbetet.
Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.
Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.
Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2021:
 Jubileumsår – bibliotek och museum.
 Föreningsfestival.
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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

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2017

2018

2019

2020



Kulturarv, antal deltagare per målgrupp.
Totalt

33 858

37 065

24 785

24 912

Vuxen

14 760

15 539

12 878

10 084

Barn

19 098

21 523

11 907

14 828

Varav skolelever.

14 220

16 185

4 359

9 758

Uppföljning och analys januari – april
Avdelningarna har gjort sitt yttersta för att stärka
förutsättningarna för ett attraktivt Falköping. Att de
reglerade uppdragen ska utföras i allra möjligaste
mån har varit en avgörande målsättning för medarbetarna. En del av det planerade arbetet har kunnat
genomföras trots pandemin, men i mindre omfattning. Anläggningar och kommunala lokaler har tillgängliggjorts för föreningar som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Den öppna ungdomsverksamheten har haft öppet under hela 2021 med undantag
för årets första två veckor. Verksamheten har kunnat
bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få
kommuner i Sverige som valt att hålla mötesplatser
för unga öppna under pandemin. Odenbadet är också
det första badhuset i Skaraborg som öppnade upp för
allmänheten. Ekehagens Forntidsby förbereder för
en vår- och sommarsäsong. Med hjälp av förvaltningens nya bokningssystem kommer möjligheterna
till exempelvis förbokade biljetter att förbättra servicen till besökare och möjligheterna till coronasäkra besök för både Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum och Odenbadet. Arbete pågår även för
att förbättra möjligheter att besöka kulturarvslandskapet. Under våren får exempelvis Ekornavallen
och stadens fornlämningar uppdaterad information.
Användandet av spår och leder har ökat kraftigt under pandemin. Att människor rör sig allt mer i naturen är positivt för folkhälsan samtidigt som det ger
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förvaltningen utmaningar att hantera. Överfulla parkeringsplatser och för få papperskorgar är några exempel på att det varit svårt att utveckla i samma
snabba hastighet som trenden kommit. Människor
förändrar sitt sätt att leva när pandemin hindrar dem
från att utföra aktiviteter som de gjort tidigare. Konsekvensen av detta blir ett behov av ökade resurs-er
inom vissa områden. Samtidigt behöver tidigare vanor fortsätta att tillgängliggöras vilket är lika resurskrävande som tidigare. Friluftstrenden kan vara
pandemirelaterad vilket i så fall skulle innebära att
de tidigare vanorna tas i bruk efter pandemin. Men
samtidigt kan de nya vanorna som pandemins begränsningar skapat vara så pass uppskattade att de
stannar kvar. Denna osäkerhet gör att det är svårt att
veta var resurserna ska läggas.
Ålleberg har utvecklats med hjälp av folkhälsomedel
och dessutom ska tillgänglighetsanpassning genomföras under året med hjälp av resurser från Länsstyrelsen. Internt arbete har genomförts för att på bästa
sätt vara redo för att överta driften av platåbergen
och djurparken från 1 april. Övertagandet av verksamheterna på Mösseberg ökar förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och
upplevelserna bli fler och förmeras i ett samlat Mösseberg. Kulturaktiviteter som Helt plötsligt har redan
startats på djurparken.
Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling av centrum i projektet Sommargatan. Förvaltningen ingår
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också i dialogarbetet och styrning vad gäller centrums framtida utformning. När kulturen och fritiden
tar plats i stadsutvecklingen bidrar det till invånarens
upplevelse av trygghet och attraktivitet vilket ökar
förutsättningarna för att invånaren känner stolthet
för sin stad.
Trots allt arbete som bedrivs förväntas följderna av
pandemin innebära en negativ påverkan på målet.
 Besöksverksamheterna har sämre antal besökare
än ett ”vanligt” år.
 Evenemang och publikdragande aktiviteter har
inte kunnat genomföras som planerat.
 Ungdomar födda -01 och tidigare har fått
träningar inställda utifrån restriktionerna från
myndigheter. Samtidigt har de studerat på
hemmaplan och gått miste om den sociala samvaron i skolan. Denna grupp är också i arbetslivet eller på väg till arbetslivet vilket kan upplevas oroligt i tider av nedskärningar. Även
pensionärer ses som en utsatt grupp då de
isolerats ytterligare till följd av pandemin.
Omvärlden ställer höga krav på omställningsförmåga och flexibilitet idag vilket har förtydligats ytterligare som en följd av pandemin. För att möta
detta krav ses ett behov av att kommunens samtliga
förvaltningar tar gemensamt ansvar för frågan. Effekten blir annars att en verksamhet med god flexibilitet hindras av annan verksamhet som inte eftersträvar samma höga flexibilitet. Då når inte den positiva
effekten ut till invånarna. Då användandet av digitala kanaler har ökat ses behov av ökad kompetens
inom området. En effekt av pandemin som syns är
en omställningströtthet och att samverkansparter
ibland använder pandemin som ursäkt för att inte
agera. Omställningsförmågan har ställts på prov och
framöver får verksamheterna förvänta sig höga krav
på flexibilitet. Balans mellan omställning och rutiner
ses viktigt för uthållighet över tid. I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst
och kultur utvecklas i centralorten Falköping.

fungerande sätt för att ge fler tillgång till både kultur- och fritidsaktiviteter är de så kallade turnerande
aktiviteter som verkat på olika platser i kommunen
utanför förvaltningens väggar såsom exempelvis
sommargatan, pop up, tagga lov. Även samverkan
kan konstateras vara en viktig framgångsfaktor för
att nå många olika grupper. Ett bra exempel är Vikingatid i Falköping som är en berättelse om fynden
på Köttorget som under sommaren varit tillgänglig
på torget. Digitala hjälpmedel har förmerat upplevelsen och gett de mer kunskapstörstande besökarna
möjlighet till mer information. Insatsen har gjort
många mer medvetna om vilken spännande bygd de
lever i eller besöker och därmed ökar stoltheten och
bygdens identitet. Konst, kulturarv och fritidsaktiviteter har bidragit till ett attraktivare centrum för både
invånare och besökare. Tack vara de aktiviteter som
arrangeras förlängs besökarnas vistelse i centrum.
Även besökare på Ekehagens Forntidsby har kunnat
fördjupa sin kunskap med hjälp av digitala hjälpmedel i form av QR-kod och 360-gradersfilm.
Ett arbete med stadskärnans utveckling har pågått
under längre tid och under 2021 har en arkitekttävling pågått där fyra byråer har skissat på var sitt förslag för stadskärnans gestaltning. En jury väljer ut
det vinnande förslaget, men har till sin hjälp haft
möjlighet att ställa frågor till två referensgrupper bestående av invånare samt aktörer med verksamhet i
centrum. Arbetet med referensgrupper planerades
och leddes av processledare från förvaltningen. God
effekt uppnås i övergripande processer när arbetet är
förvaltningsövergripande och personer kopplas på
utifrån särskild kompetens i vissa delmoment.

Uppföljning och analys maj – augusti
Att människor gått miste om kulturupplevelser och
evenemang till följd av pandemin har nog inte undgått någon. Den ”skuld” som nu ses kommer vara
svår att arbeta ikapp. Prioriteringar är svåra att göra
eftersom olika målgrupper ses drabbade utifrån olika
perspektiv. Frågorna om vem eller vad som är viktigast att prioritera är både omfattande och komplexa. Viktigt är att fortsätta arbeta för olika målgruppers tillgång till förvaltningens utbud. Ett väl
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”Det besöksvänliga kulturarvet” är ett projekt som
syftar till att synliggöra kulturarvet på plats i landskapet och att göra det mer attraktivt och tillgängligt.
Även här har digitala hjälpmedel ökat tillgänglighet
och attraktivitet. Detta ses som ett framgångsrikt sätt
att använda digitaliseringen på eftersom den ger ett
mervärde till besökaren utan att kräva mer tid av
verksamheten.
Förvaltningens nya bokningssystem har implementerats i fler verksamheter under våren och resultaten
är mycket positiva. Besökare ges möjlighet att boka
biljetter och genom att besöksantalet är begränsat
kan besöken ”corona-säkras”. Besöksmålens professionella intryck ökar i takt med att servicen till
kunder ökar. Ytterligare en positiv effekt är att medarbetarens tid kan nyttas på ett bättre sätt när datasystemet sparar tid. Ett bra exempel på när digitaliseringen kommer väl till nytta för både invånare, besökare och verksamheterna.
Till följd av pandemin har evenemang inte kunnat
genomföras såsom planerat. Flertalet evenemang har
skjutits på framtiden på grund av restriktioner.
Föreningsfestivalen som hade planerats att genomföras under året har skjutits upp till år 2022.
Uppföljning och analys augusti – december
Den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket
har haft öppet under hela 2021 med undantag av en
kort period vid årsskiftet. Verksamheterna har kunnat bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få
kommuner i Sverige som valt att hålla dessa mötesplatser öppna. Odenbadet var också det första badhuset i Skaraborg som öppnade upp för allmänheten.
Ekehagens Forntidsby genomförde vår-, sommaroch höstsäsongerna. Med hjälp av förvaltningens
nya bokningssystem har service till besökare och allmänhet förbättras, exempelvis genom möjlighet att
förboka biljetter. Även fritid har återgått till ordinarie verksamhet, förutom ett fåtal större arrangemang
som inte kunnat genomföras.

Under hösten återgick verksamheterna till mer ordinära förutsättningar, även om restriktioner och begränsningar låg kvar långt in på hösten. I takt med
att restriktionerna lättade, hittade besökarna tillbaka
till flertalet anläggningar och mötesplatser. Ekehagens skolsäsong gick under hösten tillbaka till normala volymer, men bokningsläget inför 2022 är fortfarande sämre jämfört med tidigare år. Gruppbokningar, av sällskap som inte är skolor, är fortfarande
betydligt sämre än tidigare. Erfarenheterna inom fritid är liknande. Mycket återgick till ordinarie planeringar under hösten, men osäkerheten i samhället
medförde exempelvis att Oden Cup ställdes in. Inför
våren 2022 flyttas arrangemang och cuper fram till
senare i vår. De nya vanorna som pandemins begränsningar skapat är troligen här för att stanna. För
att få tillbaka besökare till verksamheterna kan det
krävas en del insatser. Mössebergs motionscentral
och djurpark har fortsatt haft ett högt besöksantal
under hösten.
Trots restriktioner har flera arrangemang för både
barn och vuxna erbjudits fysiskt och digitalt under
hösten. Kulturarv genomförde ett antal arrangemang,
de flesta med någon form av restriktion som förändrade den ursprungliga planen. Invigningen av utställningen IFK Falköping 100 år fick exempelvis planeras om till en premiärdag utan program. Bland annat
på grund av detta var programmen som arrangerades
utomhus mest framgångsrika, exempelvis Eldfesten
på Ekehagens Forntidsby, Vikingaguidningen på Arkeologidagen och Vikingaliv på Köttorget under
Konstnattsveckan. Under sistnämnda arrangemang
ordnades aktiviteter och guidningar. Spännande att
se var att plötsligt nåddes en bred målgrupp, även de
som inte så ofta hittar ut till Ekehagen eller in till
museet.
Biblioteket och Kulturarv genomförde femtio- respektive sextioårskalas i under hösten. Verksamheterna har bedrivits i nuvarande lokaler i 50 respektive
60 år. Händelsen uppmärksammades genom olika
pop up-arrangemang under året samt ett kalas den
6 oktober med tårta till alla besökare. En utställning
om bibliotekets verksamheter under 50 år fanns att
se och aktiviteter som författarbesök för barn, sång
från elever på Ållebergsgymnasiet och dans från Art
Dance fanns att njuta av.
Hösten utvecklades till en enda stor jubileumshöst
på museet. Ett antal insatser genomfördes för att fira
museets egna 60 år. Bland annat en serie inslag på
Facebook och Instagram med glimtar ur museets
samling och tidsbilder från 1961 och 1921, men
framför allt en jubileumsutställning med premiär
samma datum som museet öppnade för 60 år sedan,
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27 november. Jubileumsutställningen genomförs tillsammans med Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening, eftersom även de jubilerade som förening och spelade en avgörande roll för museets tillblivelse. Invigningsdagen formades till en Jubileumsfest med tårta, sång och musik, invigningstal och
dans av Kulturskolans elever. Dagen avslutades med
en konsert av musikgruppen Skördetid på bio Cosmorama. Medverkade gjorde även radiolegenden
Claes Astin som reciterade Jönndikter.
Genom att uppmärksamma jubileum sätter verksamheten fokus på viktiga frågor. Året 2021 var även jubileumsår för fler verksamheter och fenomen. Allmän
och lika rösträtt, även för kvinnor, firade exempelvis
100 år. Museet uppmärksammade detta med en inlånad affischutställning som kompletterades med en del

lokalt material. Nära knutet till nyss nämnda rörelse,
demokrati uttryckt i folkrörelse och föreningsliv, firade även IFK Falköping 100 år. Tillsammans med
medlemmarna uppmärksammas föreningens första
100 år under hösten.
Under arbetet med stadskärnan har tankar om mer
kultur i centrum framförts som en positiv möjlighet.
Nära sammankopplat med processerna om centrumutvecklingen har förvaltningen under året inlett det
utredningsarbete som inför 2022 formulerats som ett
politiskt uppdrag: att utreda lokaliseringarna för
stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum
samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå
ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande.
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Samlad bedömning
Starkt fokus på att i största möjliga mån tillgängliggöra verksamheterna har minskat den negativa effekten av pandemin. Utvecklingen mot målet kommer trots detta att påverkas negativ. Nya förväntningar och behov som förutspås stanna kvar efter
pandemin har tydliggjorts. Aktivt och målinriktat arbete har utförts för att nå invånare och besökare med
tillgängligt utbud. Genom ytterligare bredd, djup i
och tillgänglighet till förvaltningens utbud kan attraktiviteten öka ytterligare. I samband med kommunens satsning för ett levande centrum har tankar
kring ökat inslag av konst och kultur utvecklats.
Trots pandemin har evenemang genomförts om än
ett begränsat antal och i begränsad omfattning. Akti-
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vitetsytor och platser att röra sig på har blivit fler genom arbete med spår och leder men även genom Fritidsbankens Pep up.
Falköpings kultur- och naturarvsarbete har utvecklats bland annat genom nya metoder att möta människor där de befinner sig och att med digitala hjälpmedel förmera förmerar upplevelsen. Förvaltningen
prioriterar samverkan och ser att den är nödvändig
för att nå ut till invånarna på bred front. Jubileum för
bibliotek och museum har uppmärksammas genom
firande med aktiviteter. Föreningsfestival kommer
planeras under 2022 och genomföras under 2023.
Bedömningen är att måluppfyllelse är god.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Utveckla kommunens bemötande och
servicekvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer som driver näringsverksamhet.
Nämndens verksamheter arbetar för hög service och
gott bemötande.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och
allas rätt att delta prioriteras.
Planerade insatsområden
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
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Uppföljning och analys januari – april
Många positiva insatser har genomförts för att stötta
näringslivet. Aktiviteter såsom lösenordsjakten har
genomförts för att stödja handeln samtidigt som det
gynnat både fysisk aktivitet och social samvaro. Planering av sommargatan pågår vilket bör gynna den
lokala handeln. Bokade kulturaktörer har fått betalt
även om aktiviteten inte kunnat genomföras. Kulturaktörer anlitas i popup-serien ”Helt Plötsligt”. Där
ryms både föreställningar och konstutställningar utomhus, bland annat längs den röda leden på Ålleberg.
Förvaltningen ger stöd till Falbygdens Mat och Kultur som har i uppdrag att genomföra arrangemanget
Påskrundan. Detta ger arbetstillfällen till kreativa näringar. Arbete pågår med att skapa ett företagsnätverk för kreativa näringar tillsammans med näringslivsavdelningen då de kreativa näringarna själva
upplever behov av ett branschspecifikt nätverk.
Trots det goda arbetet som genomförts drabbas näringslivet negativt av pandemin. Bland annat är antalet kulturaktörer som anlitats färre än innan pandemin. Läger och arrangemang ställts in vilket ger en
negativ effekt för lokala näringsidkare. Även turismen som skapas genom dessa arrangemang har
minskat.
Däremot verkar det som att naturturismen har ökat.
Det är hårt tryck på naturområden, besöksmål i landskapet samt spår och leder. Framtida utmaningar blir
att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt
stärka tillgängligheten. Behovet av iordningställande, underhåll, skötsel kommer att öka.
Arbetsförmedlingen har dragit in resurser för de extratjänster som förvaltningen planerat att använda.
Även om förvaltningen inte kunnat ta emot så
många extratjänster så bör frågan beaktas ur ett
större perspektiv. Det är troligt att fler blir utan meningsfull sysselsättning när arbetsgivarens förutsättningar att anställa blir sämre.
Möjligheterna ses goda för förvaltningen att locka
fler besökare till Falköping vilket då kommer gagna
näringsidkare inom olika branscher. Paketering av
besöksmål och aktiviteter samt effektiv marknadsföring är förutsättningar för att lyckas. Odenbadet,
Ekehagens Forntidsby, sommargatan samt spår och
leder är ett axplock av kommunens besöksmål. Vad
är unikt för Falköping i jämförelse med andra kommuner i regionen? Vad blir avgörande när människor
planerar vart de ska resa? Med andra ord, hur ska
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Falköping vinna kampen om de attraktiva besökarna?
Uppföljning och analys maj – augusti
Under sommaren har 35 kulturarrangemang och
workshops genomförts både i centralorten och på
mindre orter. På detta sätt har kultur tillgängliggjorts
till både barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer
har stöttats. Sättet att arbeta med pop up ses framgångsrikt och ambitionerna är att fortsätta med detta
även efter pandemin, om än med något förändrat
upplägg med förbättrad marknadsföring. Responsen
från både kulturaktör och publik har varit positiv.
Denna arbetsmetod innebär att invånaren tillhandahålls kultur utan att själva behöva planera eller prioritera detta.
Sedan smittspridningen minskade och restriktionerna lättade har förvaltningen tagit emot många föreningar och aktörer som kommit till Falköping för läger inom idrotten. Intresset har varit mycket stort
och det står tydligt att Falköping är mycket attraktiv
kommun för arrangemang av läger. Möjligheter till
ytterligare lägerarrangemang ses goda men frågan
behöver då aktualiseras och prioriteras. Sedan tidigare känner vi till den målkonflikt som uppstår mellan Falköping som lägerstad och kommunens egna
föreningars intressen. Frågan om att möta behovet
av bespisning behöver tas med framöver.
Antalet besökare på Mösseberg går inte att mäta
men uppfattningen är att det varit väldigt många besökare under sommaren. Till kommande år behöver
möjligheterna till alternativa transportmedel ses över
då parkeringsplatserna varit fulla. Badet, Ekehagen,
kulturarvet, sommargatan och Mösseberg ses som
attraktiva och potentiella besöksmål för många fler.
Förvaltningen ser goda möjligheter att öka antalet
turister som besöker Falköping vilket då kommer näringsidkarna till gagn. Att sätta samman ett sommarprogram med aktiviteter och besöksmål som marknadsförs är en möjlighet. Planering inför sommarsäsongen 2022 behöver göras i god tid inför sommaren.
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Uppföljning och analys september – december
Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna påverkar nämndens verksamhet i stor utsträckning. Det
finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum både
vad gäller mer konst, mer aktiviteter men också efterfrågan av kultur i form av institution. Detta behöver arbetas vidare med.
Förvaltningens verksamheter såsom Odenbadet,
Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum attraherar besökare från andra orter. Av Ekehagens besökare är det endast 17% som kommer från Falköpings kommun. Siffran gäller både skolverksamhet
och turistverksamhet.
När restriktionerna lättade under hösten kunde aktiviteter genomföras. Då skapades också arbetsmöjligheter för kulturarbetare, tekniker m.m. ”Ketchupeffekt” är tydlig när restriktionerna lättar. När allting
kommer igång på en gång, får förvaltningen mycket
att göra och arbetsmiljön utmanas.

I början av året drabbades läger, arrangemang och
aktiviteter negativt av pandemin.
Pandemin har försvårat för kreativa näringar att vara
verksamma. Förvaltningen har gett stöd i så stor utsträckning som setts möjligt.
Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet genom verksamheternas mötesplatser, utbud och evenemang. När antalet besökare till Falköping ökar
gynnar det näringsidkare inom olika branscher.

En effekt av pandemin och oro för eventuella restriktioner har gett effekt att vi bokar flera lokala
(Falköping, Skaraborg) aktörer. Vid behov av att
ställa in är det lättare att göra det med lokala aktörer
som inte behöver hotell.
Under hösten formerades en grupp som påbörjat arbetet med planering av sommar 2022. Tillsammans
med andra förvaltningar planeras arrangemang och
gemensam marknadsföring. Syftet är att förbättra för
besökare såsom invånare så väl som tillresta turister
så att det blir lätt att ta reda på vad som sker i Falköping.
Tidigt öppnande av längdskidspåren och skidbacken
kunde genomföras till följd av kyla. Många uppskattar möjligheterna som detta ger samtidigt som kommunen som har driftsansvaret drabbas av högre elkostnader.

Många föreningar och aktörer har under sommaren
kommit till Falköping för att arrangera läger inom
idrotten.
Höstens lättade restriktioner gav positiv utveckling i
arbetet.
Bedömningen är att måluppfyllelse är god.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

En lärande och utvecklande verksamhet.
Förvaltningens organisation ger utrymme
för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Medarbetarna,
deras omställningsförmåga, kompetens och
kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser.
Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet
ligger till grund för kunskapshöjande insatser som
förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.
Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete.
Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata
medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.
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Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett innovativt arbetssätt.
Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.
Planerade insatsområden
Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.
Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i
arbetet med Barnkonventionen.
Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.
Gemensam aktivitet för år 2021:
 Kunskapshöjande insatser kring de globala målen.
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Kvalitativa indikatorer
Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad
medarbetardriven innovation
Medarbetardag kunde genomföras under hösten. Att
samla förvaltningens medarbetare från olika avdelningar och verksamheter ökar det kollegiala lärandet, genererar nya idéer, input, inspiration. Implementering av idéer kan genomföras inom en specifik
verksamhet eller gemensamt inom fler verksamheter. På dessa träffar får medarbetarna möjlighet att
vara delaktiga i både planering, uppföljning och analys av verksamheternas arbete.
Förvaltningsgemensam utbildningsdagar har genomförts i Agenda 2030 och de Globala målen. Alla i
förvaltningen får möjlighet att träffas, känna sammanhang och samhörighet samt ta del av det kollegiala lärandet. Utifrån kunskapen som medarbetarna
får ta del av under dagen skapades handlingsplaner
avdelningsvis med olika teman att arbeta vidare
med. Bland annat har alla medarbetare fått i uppgift
att spela in en film där de redogör för hur de arbetar
för de globala målen i sin arbetsvardag.
Under pandemin, när stora delar av arbetet skett på
distans, har det skapats ett behov av att få vara tillsammans i arbetsvardagen. I de vardagliga mötet
döljer sig mycket dialog och samarbete som är viktigt för en positiv arbetsmiljö, effektivitet och kvalité.
Berättelser om genomförda innovationer inom förvaltningen
Ett exempel på när medarbetardriven innovation
ökat värdet för besökarna är de nya lekaktiviteterna
som skapats i syfte att besökarna i Ekehagens Forntidsby ska kunna sysselsätta sig med på egen hand.
Redovisning av förvaltningens arbete för minskad
klimatpåverkan
Förvaltningen har stort engagemang och god vilja i
arbetet för minskad klimatpåverkan men utmaningen
är komplex. Förvaltningen har inte tillräcklig kunskap i frågan för att hitta lösningar och prioritera rätt
i arbetet. Kommunens framtagna klimatstrategi
kommer ge riktning i arbetet men ytterligare riktlinjer anpassade till förvaltningens verksamheter behövs för att ytterligare utveckling ska ske. Kommunala riktlinjer med absoluta miniminivåer såsom exempelvis krav på sopsortering skulle kunna vara till

hjälp för att prioritera rätt. Förvaltningens mötesplatser ger goda möjlighet att sprida information och
kunskap till invånare och besökare.
Idag sker arbetet för minskad klimatpåverkan framför allt i vardagen på förvaltningsnivå och inte i de
politiska besluten. Hade nämndens beslut varit annorlunda om det funnits en uttalad arbetsmetod liknande den metod som används för barnkonventionen?
Grupper för samverkan inom förvaltningen
Samverkan med både kommunala och civila aktörer
är stor inom förvaltningen. Många exempel på detta
finns beskrivna tidigare i denna rapport.
Uppföljning och analys januari – april
Positiva effekter av pandemin är att föreläsningar,
nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts
digitalt har tillgängliggjorts för fler medarbetare.
Därmed ökar omvärldsbevakningen och kompetensen inom förvaltningen.
Medarbetares kreativitet har ställts på sin spets och
idéer har varit påtagligt avgörande för verksamheterna vilket gett en utveckling. Kompetensutveckling
under året: Samtliga strateger, chefer och stabsfunktioner har genomgått utbildningen Matchofabriken.
Falköping har startat upp ett nätverk via KEKS där
60 olika kommuner utbyter erfarenheter om digitala
mötesplatser och gaming. En effekt av detta är bland
annat att en digital mötesplats skapas för hela Sverige. Här ses goda möjligheter att fortsätta utveckla
på olika sätt t.ex. måla och skapa digitalt, laga mat
och workshops digitalt.
Medarbetare som arbetar hemifrån har upplevelse av
att det dagliga informations- och kunskapsutbytet
gått förlorat och en del av processerna tar längre tid
att genomföra till följd av detta. Även ergonomiska
nackdelar syns när arbetsplatsen finns i hemmet.
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Uppföljning och analys maj – augusti
För att leva upp till målet att vara en utvecklande
och förnyande organisation krävs positivt mottagande av idéer, förslag och kritik men även att medarbetare och chef kan vara kritiska mot den egna arbetsinsatsen. En fråga som alltid är aktuell för samtliga verksamheter att ställa sig är: Vilken målgrupp
inkluderas inte i verksamheten?
Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett positivt sätt med utveckling och förnyelse. Detta arbete
beskrivs under övriga tre mål med fokus på mål 1
Metodutvecklande insatser.
Ett annat tillvägagångssätt är att genomföra marknadsundersökningar utanför den egna verksamheten
där man möter människor som normalt inte besöker
verksamheterna, för att på så sätt få nya perspektiv.

De kommunstrategiska medel som tilldelats förvaltningen har gett god effekt för invånarna. Betydelsefulla arbeten och även fysisk utveckling har skapats
så som exempelvis cykelparken i Floby, områdesbaserat arbete, Det besöksvänliga kulturarvet, Åsarp
motionsspår.
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av Barnkonventionen i
samtliga förvaltningar i kommunen. Arbete sker
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Denna typ av undersökning är resurskrävande och
behöver ställas mot den nytta som förvaltningens resurser används till idag
En kultur som präglas av tillit och tilltro är en grundläggande faktor för ett innovativt arbetsklimat. Resultaten från medarbetarundersökningen som genomfördes under vintern visar på ett gott arbetsklimat och mycket nöjda medarbetare. Upplevelsen är
att förändringar i det lilla sker hela tiden. Det är ofta
de små kontinuerliga förändringarna som är hållbara
på sikt. Omvärldsbevakning är viktigt för att ta lärdom av andra och att få kreativa inspel till den egna
verksamheten. Även kritisk granskning och synpunktsinhämtning är en viktig faktor för god utveckling och förnyelse. Här pågår mycket gott arbete som ska bibehållas för fortsatt positiv utveckling av förvaltningens arbete.
.

också för att ge stöd i frågan till andra förvaltningar.
Revisorer som granskat kommunens arbete har uppmärksammat behovet av att öka det kollegiala lärandet. En formalisering av metod för hur nya idéer, input, inspiration och implementering kan delas mellan medarbetare och verksamheter inom förvaltningen har genomförts. På detta sätt tar förvaltningen bättre vara på kompetensen som finns i verksamheterna.
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Uppföljning och analys september – december
Med hjälp av strategiska utvecklingsmedel har Stenstorputredningen genomförts. I utredningen medverkar en god bredd av aktörer. Ett antal utvecklingsområden har identifierats både internt inom organisationen, men också kring hur aktörerna kan formera
sig och gemensamt driva frågor.
Tre förvaltningsövergripande strategier:
Arbetsmarknadsstrategin
När förvaltningen tar ansvar för människors integrering i arbete gynnas både individen och samhället.
Om rätt person matchas till uppdrag blir det en winwin-situation. Samtidigt kräver nya medarbetare tid
av kollegor för att genomföra uppdrag. Under året
har några nya medarbetare tagit del av förvaltningen
som arbetsplats genom arbetsmarknadsåtgärder.
Klimatstrategin
För att genomföra en del av de möjligheter som ses
krävs att andra förvaltningar förändrar sitt sätt att arbeta och att beslut och ansvar sker centralt i kommunen. När förvaltningen upplever lågt inflytande och
påverkansmöjlighet i en strategi blir det svårt att

fånga helheten i frågan. De möjligheter förvaltningen ser för att arbete med strategin är i första
hand lärandeinsatser och kunskapsspridande.
Digitaliseringsstrategin
Stora steg har tagits för ökad digitalisering. För att
motverka pandemins effekter har verksamheterna
tillgängliggjort så stora delar av utbudet som varit
möjligt genom just digitala kanaler. Utifrån fysiska,
psykiska och geografiska hinder som människor möter i sin vardag, så finns det all anledning för förvaltningen att fortsätta erbjuda aktiviteter både digitalt
och fysiskt.
Det nya digitala systemet Actor har tagits i bruk under året. Med hjälp av systemet effektiviseras arbetet
med bidrag, bokningar och betalningar. Syftet är att
förenkla och effektivisera handläggningen samt höja
kvalitén för kunder som själva kan genomföra bokningar etc. under den tid på dygnet de önskar.
Invånare som inte har digital kunskap får hjälp med
att boka via telefon.
Pandemin har lett till en kraftig ökning av digitala
utbildningar och föreläsningar vilket har möjliggjort
för fler att ta del av kunskapshöjande insatser.

Samlad bedömning
Förvaltningen konstaterar att det inom uppdraget
finns svårigheter att arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser. Kompetenser inom området kommer användas under 2022 för att bättre förstå var effekter kan
ses.

Med det tillitsbaserade ledarskapet som utgångspunkt sker en ständigt pågående utveckling där alla
medarbetares deltagande förbättrar förvaltningens
verksamheter.

Stöd och kunskap har delvis getts till övriga förvaltningar i arbetet med Barnkonventionen. Under 2022
startas ett förvaltningsövergripande arbete under ledning av kultur- och fritidsförvaltningen.

Bedömningen är att måluppfyllelse är god.

Gemensam aktivitet för år 2021 är genomförd.
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Verksamhetsredovisning
verksamhetsredovisning
I avvaktan på fortsatt arbete med att utveckla nyckeltal för nämndens verksamheter redovisas uppgifter
om verksamheternas brutto- och nettokostnader
kopplade till antalet invånare. Denna statistik kan
inte jämföras med statistik hämtad ur Kolada som
bygger på kommunens samtliga kostnader per verksamhet och som även inkluderar en andel av kommunens gemensamma overheadkostnader.
ekonomisk förändrning jämfört med
verksamhetsplaneringen
Ekonomiska förändringar har skett genom nya löneavtal och justeringar för kapitalkostnader, sänkta
personalkostnadspålägg och internhyror utifrån
kommunens ekonomistyrprinciper. Beslut om tillfälliga medel för strategisk utveckling för fem projekt
för att nå kommunens övergripande mål. Budgetväxling med tekniska nämnden för ny organisation för
enheten Platåberg.
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Personalredovisning
personalredovisning
Antalet årsarbetare har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 75,7 årsarbetare och överstiger budget. Ökningen uppgår till 7,5 årsarbetare.
Under året överfördes personal från tekniska nämnden för enheten Platåberg. Budgeten har justerats
med 2,65 årsarbetare för denna förändring. Andra
orsaker till ökningen är tillfälliga anställningar i de
strategiska utvecklingsprojekt som bedrivits samt
att sommarverksamheten inom öppen ungdomsverksamhet varit mer omfattande i år, med stort antal timanställda, genom tillgång på extra finansiering. Även två extratjänster har funnits inom fritid
under halva året.
Flera verksamheter inom förvaltningen har säsongsvariationer i personalförbrukningen. Det gäller badet, lovverksamheten och Ekehagens forntidsby.
Antalet föräldraledighetsdagar har ökat.
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 5 %
och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är
7,1 %. Av förvaltningens medarbetare har 56 %
ingen sjukfrånvaro alls under år 2021 och 23,5 %
PERSONALREDOVISNING

har 1–5 sjukfrånvarodagar. Det syns en ökning i
sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar.
Det är fortsatt stora skillnader på sjukfrånvarons
fördelning mellan kvinnor och män även om en
minskning ses för båda könen.
kompetensförsörjning
Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att
rekrytera personal med efterfrågad kompetens och
erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och fritidsledare är yrkesgrupper med begränsat antal sökande
eller där kompetenshöjande insatser istället får ske
inom organisationen.
Personalomsättningen är låg inom tillsvidareanställd personal. Under året har rekryteringar gjorts
inom verksamhetsområde Fritid.
personalmässig förändring jämfört med
personalplaneringen
Befintlig personal har övertagits från tekniska
nämnden i samband med att enheten Platåberg bildades 1 april. Budgeten har justerats med 2,65 årsarbetare.

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Verk samhet
Årsarbetare

68,2

75,7

72,7

3,0

- Tillvidareanställda

52,8

53,2

63,1

-9,9

- Visstidsanställda

5,6

7,8

3,1

4,7

- Timanställda

9,9

14,7

6,5

8,2

- Stab & strategi

13,4

12,1

12,5

-0,4

- Kultur

25,7

26,8

25,8

1,0

- Fritid

29,1

36,8

34,4

2,5

Pensionsavgångar

1,0

0,0

0,0

0,0

Rekryteringar - tillsvidareanställning

2,0

5,0

Totalt

6,5%

5,0%

Kvinnor

9,1%

7,7%

Årsarbetare per verksamhet

SJUKFRÅNVARO

Sjuk frånvaro - antal sjuk timmar av
tillgänglig ordinarie arbetstid %

Män
Varav över 60 dagar

2,5%

1,4%

43,2%

53,6%

- 29 år

3,2%

2,2%

30 - 49 år

5,9%

4,4%

50 år -

9,5%

8,1%

Andel arbetstagare som inte har någon
sjukfrånvaro alls

56,0%

56,0%

Andel arbetstagare med 1-5
sjukfrånvarodagar

18,0%

23,5%
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vision, mål och styrning

Förväntad utveckling
skulden
Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kulturoch fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn
som inte lär sig simma, föreningar som minskar
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och
kultur som inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden
att kompensera för detta i flera år framöver.

Den digitala resa som genomförs påverkar ofta
medarbetarens arbetsbörda och kan direkt leda till
minskat behov av antalet medarbetare. Som regel
krävs ekonomiska resurser för att möjliggöra en
ökad digitalisering. I syfte att frigöra ekonomiska
resurser kan antalet medarbetare minskas. Med
andra ord så föreligger risk att antalet medarbetare
minskas innan bristen på medarbetare är ett faktum.
På så sätt försvagas organisationen inför en förestående utmaning.
projekt och tillfälliga medel

prioriteringar
Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolkning utmanar det ekonomiska utrymmet för kulturoch fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska finnas?
Vilka anläggningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för
att nå så många som möjligt på ett så bra sätt som
möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt antagen som sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till kommunens övergripande utveckling.
Särskilda satsningar som behöver hanteras framöver berör resurser till den öppna ungdomsverksamheten, investeringsbehov kring Odenbadet, kulturverksamhet i centrum, fortsatt arbete med utveckling av Medborgarhuset, områdesbaserat arbete
i Falköpings kommuns olika samhällen också kopplat till attraktiva biblioteksfilialer och tillgängliga
ytor för fysisk aktivitet.
digital utveckling
Den höga innovationskraft som funnits under pandemin kommer att prägla utvecklingen av arbetet
framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver
utvärderas och göras till en del av det basutbud
verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att
forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på.
Denna utveckling kommer att synas både kopplat
till det som erbjuds invånaren och det som påverkar
medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler
digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.
I enlighet med digitaliseringsstrategin ska digitala
lösningar underlätta arbetet och ersätta den bemanning som enligt framtidsanalyser gällande demografiska förändringar inte ses tillgänglig framöver.
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Nämnden har under året många tillfälliga projekt
och medel ifrån kommunens övergripande strategiska medel och statliga tillfälliga satsningar. Att
lyckas utföra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar förvaltningen och ställer höga krav. Det är
många medarbetare som arbetar hårt för att dessa
projekt och medel ska användas ansvarfullt och det
ökar arbetsbelastningen under året.
minskade resurser
Förvaltningen arbetar sedan flera år med att optimera utfallet av investerade medel. Även om effektiviseringsarbetet genomförs med hög lojalitet mot
arbetsgivaren och god flexibel förmåga så ses risken att effektivisering kommer drabba invånare.
Åtgärder såsom minskade öppettider, försämrat utbud och färre mötesplatser ses som möjliga vägar
att gå. Landsbygden förefaller extra utsatt i besparingstider då verksamheten på landsbygd som regel
kostar mer per deltagare jämfört med verksamheten
i Falköpings centralort. Ytterligare identifierad risk
är att kommunens förvaltningar generellt sett agerar
med kortsiktighet och prioriterar de egna verksamheterna istället för att se helhetseffekten som skapas
när förvaltningarna agerar som en helhet.

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning

Det är nu andra året som nämndens verksamheter
och ekonomi stort påverkats av samhällets restriktioner för minskad smittspridning av coronaviruset.
Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021
uppvisar ett underskott om 2.242 tkr.
I prognosen som lämnades per augusti bedömdes att
underskottet kunde uppgå till 3.800 tkr. Därefter
kom beslut om att flera restriktioner skulle hävas
från slutet av september vilket medförde att badet
och hallarna kunde öppna upp. En annan orsak till
avvikelse mellan prognos och utfall är att ett av de
strategiska utvecklingsprojekten inte kunnat slutföras med överskott som följd.
Intäkter
Intäkterna uppgår till 15,9 mnkr och är i nivå med
budget.
Större negativa avvikelser märks för avgifter och övriga intäkter som speglar pandemins effekter av begränsning och nedstängning av verksamheter på
grund av covid-19 med lägre intäkter från badet,
halluthyrning och Ekehagen. Minskning uppvägs av
större intäkter från statsbidrag och interna intäkter.
Den senare typen av intäkter bär dock en stark koppling till ökade kostnader i samma nivå, vilket intäktsbortfallet från avgifter och övriga intäkter inte

har. Kostnaden för att driva de drabbade verksamheterna har i viss mån anpassats men långt ifrån nivån för intäktsbortfallet.
Ökade statsbidrag avser ersättning för sjuklönekostnader, sommarlovsverksamhet, lönebidrag för extratjänster samt från Statens Kulturråd till Skapande
skola och Stärkta bibliotek. Interna avvikelser kommer bland annat från folkhälsomedel, SIR-medel och
ersättning för handledning av feriepersonal.
Kostnader
Kostnaderna uppgår till 91,3 mnkr och är cirka 2,4
mnkr högre än budget.
Under året togs beslut om bildandet av enheten Platå
och cirka 5,7 mnkr överfördes från tekniska nämnden vilket tillsammans med nya löneavtal och de tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen förklarar varför personal- och verksamhetskostnader har stor ökning jämfört med föregående år.
Budgetavvikelser för verksamhetskostnader och interna kostnader kan kopplas till de ökade resurserna
från statsbidrag, folkhälsomedel och andra tillskott
som nämnden erhållit för att driva specifika verksamheter. En oreglerad internhyra för idrottshall på
nya Vindängenskolan ingår också i avvikelsen.
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Verksamhetsredovisning
RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Stab & strategi

-12 411

-13 044

Kultur

-17 268

-17 259

Fritid

-38 163

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)
Stab & strategi

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-13 187

143

-13 187

-16 664

-595

-17 364

-45 089

-43 299

-1 790

-46 399

-67 843

-75 392

-73 150

-2 242

-76 950

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-12 411

-13 044

-13 187

143

-13 187

Kultur - Bibliotek

-9 083

-9 341

-9 324

-17

-9 324

Kultur - Kulturarv

-8 185

-7 919

-7 340

-579

-8 040

-34 135

-40 143

-38 419

-1 724

-41 519

-4 028

-4 945

-4 880

-65

-4 880

-67 843

-75 392

-73 150

-2 242

-76 950

Fritid - Bad & Fritid
Fritid - Öppen ungdomsverksamhet
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

Stab & strategi

Bibliotek

Verksamheten Stab & Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter
som inkludering, kultur, ungas inflytande och delaktighet samt nämndens verksamhet.

Utfallet för biblioteksverksamheten visar endast en
liten avvikelse mot budget. Ett större bidrag från
Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har beviljats
under året. Endast en mindre del har hittills förbrukats och drygt 500 tkr överförs till år 2022.

Pandemiåret har haft viss påverkan på hur verksamheten kunnat bedrivas. Begränsad omfattning rör
bland annat området inkludering som ger överskott
av budgeterade medel. Kostnadsersättning för ökad
sjukfrånvaro har erhållits för perioden januari till
september och uppgår till 121 tkr. Byte av verksamhetssystem har gett ökade kostnader under införandet.

Kulturarv

Beslut har tagits om att bevilja stimulansmedel ur
den sociala investeringsreserven (SIR) om 163 tkr
för att under år 2021 och 2022 genomföra en utredning om framtida stöd till civilsamhället. Hittills har
cirka 100 tkr förbrukats.

Ekehagens Forntidsby har även under det gångna
året sett verksamheten begränsas på grund av covid19. Påverkan är inte lika omfattande som föregående år. Intäktsbortfall uppgår till cirka 900 tkr och
det är skolverksamhet och butik som drabbats medan turistverksamhet och servering varit tillfredsställande. Lägre bemanning och minskade övriga
kostnader bidrar till att årets underskott begränsas
till knappt 700 tkr.

Projekt om att med ”Medborgarhuset som bas för
mer kultur till fler” har genomförts inom ram för
beviljade strategiska utvecklingsmedel, dvs 325 tkr.
Utfallet jämfört med verksamhetens budget visar ett
överskott om 143 tkr.
Kultur
I verksamhetsområde Kultur ingår bibliotek och
kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens
Forntidsby).
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Resultat för museet visar ett mindre överskott. Av
kommunens strategiska utvecklingsmedel erhöll
museet 800 tkr till projektet ”Det besöksvänliga
kulturarvet” för att öka landskapets tillgänglighet
och attraktionskraft. Projektet är genomfört inom
ramen för tilldelade medel.

Fritid
Verksamhetsområde Fritid innehåller bad, fritidsoch friluftsanläggningar samt öppen ungdomsverksamhet.
Bad & Fritid
Fram till sommaren var badet endast öppet för skolbad och simskola. Under sommaren och från att re-

ekonomisk redovisning

striktionerna upphörde i slutet av september har badet varit öppet för allmänheten. 23 % av de budgeterade intäkterna har uteblivit motsvarande 1.400
tkr.

feriearbetande ungdomar kunnat engageras i arbetet. Bidragens storlek uppgår till 1 300 tkr.
Ett strategiskt utvecklingsprojekt har även bedrivits
inom den öppna ungdomsverksamheten som beviljats 610 tkr för ”Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus”. Projektet är genomfört inom ramen för beslutat anslag. Avdelningens utfall jämfört med budget visar ett mindre underskott.

Nedstängning på grund av pandemin har även påverkat intäkterna från uthyrning av idrottsanläggningar. Internhyran för ny idrottshall på Vindängenskolan blev inte budgetreglerad i samband med att
skolan togs i drift och medför därför ett underskott.
Från de strategiska utvecklingsmedlen beviljades
medel till två projekt inom fritidsområdet - ”Mötesplats Floby” och ”Elljusspår Åsarp” – med 300 tkr
respektive 700 tkr. Projektet som rör anläggande av
elljusspår i Åsarp har inte kunnat genomföras som
planerat. Av projektmedlen för de båda projekten
återstår cirka 450 tkr.

Strategiska utvecklingsmedel
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden
tilldelats för att genomföra fem projekt uppgick till
2.735 tkr. Budgeten har fördelats till det verksamhetsområde som är berört och ingår i tabellerna för
den ekonomiska redovisningen. Kommentarer om
projektens ekonomiska utfall ingår i respektive
verksamhetsområde ovan.

Underskottet inom Bad & Fritid uppgår till cirka
1.700 tkr. Eftersom restriktioner på grund av covid19 togs bort under hösten kunde verksamheten därefter bedrivas i normal omfattning samt att medlen
för strategisk utveckling inte förbrukats har utfallet
blivit bättre än i prognos från augusti.

Sammantaget kan sägas att fyra av projekten har
genomförts i planerad omfattning och därmed slutförts med mindre avvikelser mot budgeten. Ett av
projekten har delvis genomförts men på grund av
projektets korta genomförandetid och medverkan
från annan part har det inte gått att fullfölja projektets hela ambition.

Öppen ungdomsverksamhet
Öppen ungdomsverksamhet har fått utökade resurser till sommarverksamhet från Socialstyrelsen och
kommunens bostadsbolag. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har bidragit till att ett stort antal

Ny möjlighet att ansöka om strategiska utvecklingsmedel finns för budgetåret 2022, då även med beslut om fleråriga projekt.

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Mötesplats Floby

-265

-300

35

-300

Elljusspår Åsarp

-283

-700

417

-700

Områdesbaserat arbete - allaktivitetshus

-609

-610

1

-610

Det besöksvänliga kulturarvet

-800

-800

0

-800

Medborgarhuset - mer kultur till alla

-330

-325

-5

-325

-2 287

-2 735

448

-2 735

STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL

SUMMA STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL
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Investeringsredovisning
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Inventarier kultur- / fritid

-389

-168

Inventarier idrottshallar

-391

-869

Konstinköp

-100

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-400

232

-100

-400

-469

-700

-94

-100

6

-100

-465

-688

224

-688

Investeringar

Inventarier Mösseberg
Summa investeringar

-880

-1 595

-1 588

-7

-1 588

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-880

-1 595

-1 588

-7

-1 588

Nämndens anslag för investeringar för år 2021 uppgick ursprungligen till 900 tkr. Fullmäktige överförde 688 tkr från tekniska nämnden i samband med
beslut kopplat till enheten Platåbergen.
Årets anslag har förbrukats och ett mindre underskott om 7 tkr har uppstått.
Inventarier kultur/fritid
Inköp avser utrustning i samband med byte till nytt
verksamhetssystem Actor.
Inventarier idrottshallar
Övervägande delen av årets inköp rör etableringen
av förvaltningens nya verksamhetssystem Actor
såsom utrustning för kassa- och passagesystem. Utbyte har gjorts av ett antal fotbollsmål med tillbehör,
innebandysarg och utrustning till badet.
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Konst
Konstinköp har gjorts av bland annat textila konstverk till biblioteket och Högstadium Centrum.
Inventarier utrustning Mösseberg
Åtgärder och förbättringar av gula spåret på Mösseberg har genomförts. Utbyte av brygga i sjön vid
motionscentralen. Inköp av ett antal bord och bänkar
samt övrig utrustning till friluftsområdet. Inköp av
kompressorer till snökanonerna.

ekonomisk redovisning

Politiska uppdrag under år 2021

1.

Motion från Socialdemokraterna att utreda allmänna grill- och mötesplatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under 2021 av
läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna
ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan
förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma att revideras vid eventuella förändringar i beslut.
Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i respektive nämnd i samband med årsbokslut
2021.
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Nämndens beslut
1.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens verksamhetsredovisning för år 2021.

2.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt från år 2021 till år
2022.
-
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NÄMNDSBERÄTTELSE

Nämndsberättelse
Inledning
syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av det föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
nämndens uppdrag
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten ska i enlighet med Lagen om skydd mot
olyckor (LSO), de övergripande nationella målen
och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska
ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador
på människors liv och hälsa, egendom och miljö.
Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns
verkstadsfunktion.
Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot
olyckor och LSO. Nämndens ansvar omfattar också
Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE).
Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.
organisation
Beskrivning av nämndens organisation.
Förvaltningschef
Administration
Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.
Skydd och Säkerhet
Har ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm (Götene har en egen säkerhetssamordnare) samt att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering.
Verkstad
Ombesörja reparation och underhåll av fordon och
annan kommunal teknisk utrustning för de SMSkommuner som önskar.
Räddningstjänstavdelning
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten inom ramen för
LSO (SFS 2003:778). Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal, övningsfält, lokalvård,
beklädnad. Slangtvätt Skaraborg utförs av avdelningen.
Förebyggandeavdelning
Tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd
för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd enligt LBE. Yttrande till andra myndigheter, råd och
anvisning till enskilda, föreningar, företag och myndighet.
Stöd- och utvecklingsavdelning
Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av
samhällsskyddsuppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten
ligger i att skapa socialt hållbart samhälle genom
samverkan med civilsamhället och tvärsektoriella
förvaltnings-, organisations- och myndighetssamarbeten. Kommunsamordningscentralens (KSC) uppdrag är att samordna och stödja kommunal verksamhet så väl i vardagen som vid samhällsstörningar,
kris och krig.
KSC ansvarar för:




Att på uppdrag av räddningschefen leda
räddningstjänst vid räddningsinsatser.
Larmhantering för de kommunala
förvaltningarna.
Omvärldsbevakning och att upprätthålla en
samlad lägesbild inom det geografiska
området enligt närhetsprincipen.
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Denna del av verksamheten är hårt knuten till kommunerna trygghetsarbete Effektiv samordning för
trygghet (EST).
Säkerhetsservice för äldre erbjuds kommuninvånarna för att i första hand minska antalet fallolyckor,
stärka brandskyddet och öka tryggheten i hemmiljö.
kommunal verksamhet via privata utförare
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring
(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som
inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och
därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla im-

kanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även
ansvara för att det som skall rengöras enligt första
stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta
förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.
Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på
entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt
och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar
för Götene och Skara kommuner.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
dagens komplexa samhälles påverkan på
nämnd
Samhällsförändringarna är mer omfattande och
snabbare än någonsin, våra traditionella system och
verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt
hantera och ställa om till de behov som krävs. Att
försöka vara steget före är nämndens målsättning i
allt väsentligt. Vikten ökar därmed av att identifiera
kommande behov och verka förebyggande. Att vara
beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser
vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett
måste.
Utifrån ökade terrorhot och ett hårdare samhällsklimat behöver SMS förbereda organisation och medarbetare för att hantera variationer av oönskade händelser. Detta ställer krav på ökad ledningsförmåga.
Samtidigt ökar kraven på professionernas förmåga
att hantera komplexa situationer. Organisationen förbereds också för att möta situationer med pågående
dödligt våld såsom familjesituationer med våld,
skolskjutningar eller terror. Fordon, räddningsutrustning, och personlig skyddsutrustning samt kompetens behöver anpassas för att motsvara utvecklingen
i samhället.
Flera typer av olyckor och katastrofer orsakade av
klimat och terror förutspås öka. Om de inträffar så
krävs omfattande insatser av både personal och materiel och dessutom ofta under lång tid. Det är inte
rimligt att kommuner ska bygga upp resurser för att
möta dessa hot på egen hand. En bättre lösning är att
man fördelar ansvaret över många kommuner och att
man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit de
behövs. För att klara att samverka vid en akut händelse behöver planläggning och övning genom-föras
tillsammans och metodutveckling, insatstaktik, teknisk kompetens, social och kulturell kompetens utmanas.
I ett allt mer komplext samhälle ökar den generella
sårbarheten vid eventuella störningar. Det är viktigt
att i möjligaste mån arbeta för förenkling. Det kan
gälla datasystem, larmsystem, samverkanskluster rutiner etc. En intern kvalitetssäkring blir än viktigare i
denna tid av komplexitet. Kvalitetssäkring internt
inom organisationen är viktigt för att klara uppdraget
men också för att skapa god arbetsmiljö och trivsel.
Den höga förändringstakten som råder i samhället i
stort liksom inom förvaltningen utmanar samtliga
medarbetare.

Kompetensutveckling måste följa övrig utvecklings
höga tempo men detta faktum utmanas samtidigt av
en tid med allt svårare ekonomiska förutsättningar.
omvärldsförändringar
Handlingsprogrammet är det dokument som redogör
för det lagstyrda arbete som SMS utför. Nytt Handlingsprogram är framtaget och utskickat för remiss
till. Handlingsprogrammet ska implementeras år
2022.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har tagit fram en ny händelserapport som
verksamheten har anpassat sig efter vilket bland annat har påverkat rutiner för bearbetningar av statistik.
Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom
snabbt. Utvecklingen innebär även ökad risk och det
är viktigt att så långt det är möjligt säkerställa organisationens driftsäkerhet. Under 2021 fattades därför
ett beslut att anställa en informationssäkerhetssamordnare.
Förvaltningschefen för SMS blev under året även
Säkerhetsskyddschef i Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner.
Till följd av pandemin har organisationen en så kallad ”skuld” att ta hänsyn till i arbetet framåt:





Skadegörelse har ökat.
Externa utbildningar har minskat i antal.
Möjligheter till kollegial gemenskap och till
viss del även erfarenhetsutbyte har minskat.
Tillsynsavdelningen har pandemiskuld på
särskilda boenden.

händelser av väsentlig betydelse
2020 antogs ny lagstiftning i riksdagen med en förändrad LSO. Lagen började gälla från och med den
1 januari 2021 men kommunerna har fått år 2021 att
anpassa verksamheterna så att de lever upp till de
nya kraven. Tre av fyra nya föreskrifter är antagna
under juni och juli månad vilket innebär kort tid att
implementera nya krav till årsskiftet 2021-2022. De
nya föreskrifterna kräver ökad samverkan med angränsande räddningstjänster för att klara kravet på
utökad robusthet och redundans i ledningssystemet.
Samtliga medarbetare inom den operativa verksamheten behöver utbildas till följd av de nya kraven.
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Ackrediteringen till Swedish Govornment Secure Intranet (SGSI) är klar. Detta innebär att SMS är en av
fem centraler i Sverige som kan kommunicera i
skyddat/säkert nät med övriga statliga myndigheter.
Nytt ledningssystem har utformats inom organisationen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Effekten av detta är att SMS har fullt utvecklad redundans för ledning av räddningstjänst via ledningscentralen i Trollhättan. Kompetens i det dagliga arbetet
tillvaratas och SMS blir dessutom en mer attraktiv
arbetsgivare eftersom det finns möjligheter att avancera inom den egna organisationen.
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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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse och
ekonomins utveckling sker på nämndsmöte tre
gånger per år i samband med tertial ett efter april,
tertial två efter augusti och verksamhetsredovisning när året är slut. Tyngdpunkten för redovisning
av mål ligger vid delårsredovisning efter augusti
och helårsredovisning.

uppföljning av rapporterade åtgärder under
år 2021
Här skriver ni om eventuell uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2021.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndens analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner

I kommunerna skapas det goda livet
livet tillsammans genom tron på att
framtiden går att utveckla och förbättra
Förebyggande och främjande arbete med
fokus på barn och unga ska fortsätta att
stärkas och utvecklas tillsammans med övriga
förvaltningar och civila aktörer.
Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och
minska brott i samhället. Arbetet ger goda resultat
och efterfrågan på SMS’s samverkan är stor. För att
öka effekterna av arbetet startar 2021 ett arbete för
att digitalisera EST.
SMS stödjer kommunala förvaltningar med
utbildning och samverkan. Utbildningar till barn
och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra
koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av

kunskapen. Rådgivning och information är en
viktig framgångsfaktor för det förebyggande
arbetet.
Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har
potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i
hemmet är mycket vanliga och genererar utöver
personligt lidande också höga kostnader för
samhället.
Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska
fortsätt enligt framtaget handlingsprogram.
Medborgarlöftet ska tas fram med hjälp av
enkätundersökning till kommunens invånare,
polisens medarbetardialog, och statistiskt underlag.
Utifrån resultatet enas kommunpolis och
kommunen om vad som ska prioriteras under året.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart
samhälle ska öka.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera
riskerna att hamna i utanförskap.

Delårsredovisning
Helårsredovisning
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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

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess
effekt.

2020

2021

TREND



Se text nedan

6 896

6 039

2 718

2410

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

5 226

1 132

4065




-----------

198

112

746



486

490

376

387

3.1 Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.

28 *

16

15

14

3.2 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal.

201

429

529

302





3.3 Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på lägerverksamhet.

30

44

36

Inget
läger



2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och
information.
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.

*Genomfördes med ett annat konceptet där både Tidaholm och Falköping deltog.

Uppföljning och Analys

Delmål 1. Antalet brottsförebyggande insatser i
linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle
ska öka.
Den psykiska ohälsan en stor utmaning för förvaltningen. Dels påverkas verksamheten av antalet larm
och olyckor kopplade till suicid, men även ökad skadegörelse och bränder kan kopplas till psykisk
ohälsa. Med anledning av den allt mer omfattande
psykiska ohälsan i samhället har en rejäl satsning genomförts för att höja kompetensen inom området. En
grupp av brandmän har utbildats inom suicidprevention genom kursen Akut omhändertagande av
självmordsnära person (ASOP). Denna grupp med
brandmän har sedan utbildat samtliga kollegor inom
förvaltningen.
Under 2020 sågs skadegörelse på skolor ökat kraftigt
till följd av pandemin. Under sommarmånaderna
2021 utökade SMS antalet ronderingar i samhället
efter förfrågan från kommunerna. Generellt sett brukar skadegörelser öka under sommaren och det går
inte att påvisa ett samband med pandemin. Den ökad
närvaro av brandmän i samhället har uppmärksammats och uppskattats av både andra förvaltningar
och av enskilda individer.
Antalet deltagare i ungdomsverksamhet har minskat
jämfört med år 2018 då det var 28 deltagare fördelat

på Tidaholm och Falköping. Ett nytt koncept togs i
bruk 2019 som är mer resurseffektivt för SMS. En
ambitionsriktning behöver fastställas för ungdomsverksamheten inom SMS. Är det en önskan att genomföra konceptet ungdomsverksamhet inom samtliga kommuner? Indikatorn antalet ungdomar kan
vara mindre relevant. Med utgångspunkt i verksamhetens syfte bör eventuellt en ny indikator tas fram
till 2023.
Under hösten har det varit problem med oroligheter
på högstadieskolor i både Falköping och Tidaholm.
SMS har gjort goda insatser för att öka tryggheten på
skolorna. Brandmän har genomfört konsekvenssamtal och säkerhetssamordnare har fungerat som rådgivare till skolans ledning och personal. I tabellen för
kommunikativa indikatorer ovan ses statistik för
konsekvensanalys. SMS ambition är att möta behovet av konsekvenssamtal och om behovet minskar
bör det tolkas som positivt eftersom det tyder på
tryggare miljö i skolorna.
EST digitaliserades vid halvårsskiftet. En applikation har tagits i bruk och i nuläget har SMS drygt 230
aktiva inrapportörer i de fyra kommunerna. Effekten
är tydligt positiv med fler dagsaktuella händelser
som redovisas in. Information som kommer in till
SMS löpande sammanställas för att redovisas till
andra förvaltningar och samverkansparter vid ESTmöten. Med det nya sättet att arbeta får berörda
tjänstepersoner en mer aktuell lägesbild och kan
snabbare sätta in förebyggande insatser. Effekten av
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detta kan antas bli ökad trygghet i samhället med
färre skadegörelser och oroligheter. Händelser som
rapporterats in är bland annat anlagda bränder, nedskräpning, skadegörelse, störande musik, motorburen problematik, inbrott och stölder m.m.

Medborgarlöfte 2021:
Tidaholms kommun - Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken samt bekämpning av narkotika bland unga.
En positiv utveckling har uppmärksammats till följd
av tydliga insatser för motorburen ungdom. Arbetsgrupp har bildats och två ungdomsassistenter har anställts i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna. I samverkan med unga kan stöd ges för att
unga ska kunna utöva sina intressen och uppnå sina
mål på ett sätt som fungerar i samhället.
Skara kommun - Att utveckla det långsiktiga arbete
med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som
trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet. Samt att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunal plan- och gestaltningsprojekt.
Ombyggnationer har genomförts för att skapa trygghet bland annat genom ljussättningar. Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan (SSPF) har startats och effekterna upplevs positiva. Polisen har genomfört riktade insatser mot narkotika bland annat
med hjälp av hundsök på flera skolor. Näringslivet
har involverats i trygghetsarbetet bland annat genom
arbetet med Purple Flag och fått utökat inflytande i
EST. Dessutom är Skara stadskärna och näringslivsstrategen aktiva deltagare i Brottsförebyggande rådet
(BRÅ). Skara är också med som ett gott exempel i
en nationell publikation som ges ut av Svenskt näringsliv, BRÅ, länsstyrelsen och polisen. I guiden
beskrivs bland annat hur man arbetar brottsförebyggande i Skara.

Falköpings kommun - Att bekämpa narkotikaanvändningen bland unga. Samt genomföra trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden.
Trygghetsskapande åtgärder såsom rondering vidtas
utifrån behov identifierade vid EST. Drogförebyggandesamordnare arbetar tillsammans med skolorna
för att informera och förebygga narkotikaanvändningen.
För att ta fram trygghetslöfte till år 2022 har insamling av medborgarnas åsikter genomförts under
hösten, bland annat via medborgardialog och undersökning på de kommunala hemsidorna.
Arbete för att motverka våldsbejakande extremism
har påverkats av pandemin på så sätt att utbildningar
inte har genomförts men i övrigt har arbetet fortsatt.
Strukturen för arbetet har förändrats och föreslås involverat i SSPF-arbetet. Något ärende har förekommit där kraftiga åtgärder har vidtagits. I övrigt är det
mycket mer positiv bild jämfört med för några år sedan. Högerextrema grupper syns däremot mer nu.
Under ett valår kan man förvänta sig lite mer aktiviteter.
Säkerhetsavdelningen har förstärkts med en tjänst
under 2021 men trots det är det en stor utmaning att
hämta hem arbetet med stärkt civilförsvar som till
följd av pandemin har åsidosatts.
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Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och
hantera oönskade händelser skall ökas.
Till följd av pandemin har arbetet påverkas negativt.
Utbildningar har genomförts efter bästa förmåga
men med stor hänsyn till att begränsa smitta. Digitalisering av den teoretiska delen i utbildningar skulle
öka effektiviteten för både SMS och kund samt innebära att utbildningarna kan genomföras vid eventuella framtida pandemier eller annan samhällskris.
Möjligheten att anordna digitala utbildningar har bearbetats. Idag finns inget verksamhetssystem inom
kommunen som kan hantera denna typ av upplägg.
Det finns program på marknaden som skulle fungera
bra men de är förknippade med en investeringskostnad som inte är försvarbar i nuläget.
SMS genomför kunskapshöjande och rådgivande aktiviteter till olika målgrupper i samhället. På grund
av pandemin är antalet invånare som nåtts med utbildning och information mycket lägre än vad det
brukar vara. Men trots pandemin har invånare nåtts
genom bland annat kunskapsbaserat brandförebyggande arbete så kallade KUB-hembesök och äldresäkerhetsservice.
Vetskapen om att bränder med dödlig utgång i högre
utsträckning sker på landsbygd ligger till grund för
den satsning på kunskapshöjande insatser på landsbygd som organisationen arbetat med sedan flera år.
Genomförandet av KUB-hembesök på landsbygd
kräver mer resurser och planering än vid besöken i
centralort vilket har gjort att antalet besök på landsbygd inte varit tillfredsställande stort. Tack vara
samarbete med brandskyddskontrollanter (sotarna)
har ett stort antal KUB-hembesök genomförts på
landsbygd. En mycket positiv utveckling inom ett
viktigt område.
Frivilligverksamhet: Ytterligare åtta frivilliga har anställts under 2021 och de har genomgått grundutbildning med inriktning skogsbrand.
I nya Handlingsprogrammet har hänsyn tagits till
målet: Att stärka den enskilde. Detta görs bland annat genom att utbilda Civila insatspersoner (CIP).
Under 2021 har en extra satsning genomförts på utbildning av CIP. Särskilt riskutsatta såsom äldre och
andra människor med begränsad egen räddningsförmåga behöver bättre stöd framöver.

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga
skall genomföras i syfte att minimera riskerna att
de hamna i utanförskap.
Skolbrandmännen har besökt skolor trots pandemin
men i mindre omfattning. Under hösten genomfördes utbildningar på de högstadier som de samarbetar
med. Det innebär utbildning för årskurs sju och nio i
exempelvis Hjärt- och lungräddning (HLR), vattenlivräddning och första hjälpen. Två av skolbrandmännen deltog på ett webbinar och talade om SMS
modell med arbete på skolor. Webbinaret genomfördes av Räddsam VG som är ett samverkansforum för
19 räddningstjänster och fyrtionio kommuner.
Arbetet för att skapa goda relationer till ungdomar
har till viss del behövt ställas om för att kunna genomföras mer smittsäkert. Besök har genomförts i
bostadsområden men även i samband med utomhus
aktiviteter. Studier visar även att brandsäkerheten
ökar då brandmän syns ute i samhället vilket ytterligare ökar vikten av insatsen.
Ungdomsstyrkan i Falköping genomfördes i somras
som feriepraktik i samverkan med andra förvaltningar. Under tre veckor har nio ungdomar arbetat
på SMS och även på Kultur- och fritidsförvaltningen
och den Öppna ungdomsverksamheten och deras
lovverksamhet Tagga lov.
Årskurs två och fem från föregående läsår som på
grund av pandemin inte fick besöka brandstationer
har genomfört sina besök under 2021 istället. Planering för att återuppta skolutbildningen efter pandemin är klar. Detta innebär att alla barn i årskurs två
och fem besöker brandstationer.
Samlad bedömning
Kommunernas ansvar för att stärka det civila försvaret ses viktigt och behöver ta stora kliv framåt för att
komma ikapp arbetet som till följd av pandemin blivit eftersatt
Kvalitets- och effektivitetshöjning av det brottsförebyggande arbetet pågår genom digitaliseringslösning. Kunskap och information har inte kunnat spridas till invånare som planerat men omställningar har
genomförts för att fortsätta arbetet på bästa möjliga
sätt.
Förvaltningen utmanas både på kort och lång sikt av
omvärldens förändringar. Stigande oroligheter i världen och segregation i samhället ökar behov av att
bygga goda relationer och att vara goda förebilder
för barn och unga. Skärpta lagar och föreskrifter

10 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I verksamhetsredovisning för år 2021

nämndsberättelse

ökar kraven på förvaltningen gällande arbetets omfattning och kvalitét vilket är utmanande. Samtidigt
ses ökat behov av samverkan med andra förvaltningar och aktörer. Den samverkan som genomförs
skapar goda effekter men resurserna är begränsade
vilket innebär att ytterligare effekter kan utebli.
Ökade resurser kommer krävas för att motverka
både oönskade beteenden, utanförskap och psykisk
ohälsa framöver. Samtidigt som utmaningarna ökar

ses en tydlig tendens i samhället med mer fokus på
trygghetsfrågor vilket ytterligare ökar betydelsen av
förvaltningens arbete.
Summering – förväntningarna från och behovet av
förvaltningens tjänster spås öka de kommande åren.
Bedömningen är god måluppfyllelse.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner

Kommunerna ska vara en bra plats att bo,
verka och leva på - en plats där invånare
känner stolthet
Studier visar att upplevd trygghet är avgörande för trivsel i ett samhälle, vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten. Förvaltningen har ett stort ansvar för att skapa
trygghet i samhället. EST, medborgarlöften, ronderingar, heltidsanställda brandmän i fyra kommuner
är av positiv betydelse för tryggheten i samhället.

.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Utveckla kommunens bemötande och servicekvalitet
SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet.
Tillsyn genomförs sedan år 2019 enligt
modellen rättssäker tillsyn som rekommenderas av
MSB. Handläggningstiden för varje tillsynsärende
har ökat i och med det nya sättet att arbeta, varför

det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur
antalet tillsyner kan hållas uppe på en god nivå. Målet är att komplettera tillsyner med en digital lösning
för så kallad självskattning under 2021.
Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för
kunskapsspridning och granskning kan behövas om
pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av prioritet.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakter med näringslivet
2. Öka antalet tillsyner

Årsredovisning
Delårsredovisning
Årsredovisning





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

Antalet tillsyner ska öka

2018

2019

2020

2021

LSO

40

76

86

61

LBE

6

13

24

7

Totalt

46

89

110

68

TREND
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Uppföljning och Analys

Kommunikativ indikator 1.1 Andel nöjda kunder
enligt SKR´s näringslivsklimatundersökning.





Svarsfrekvensen uppgår till 83 procent. Det är
en mycket bra nivå som ger ett bra underlag
för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
NKI för Brandskydd uppgår till 75, vilket är
en bra nivå.
Högst omdöme ges Bemötande, med ett index
på 82. Samtliga serviceområden har ett index
mellan 70-82.

P.g.a. av pandemin 2020 gjordes inte lika många
platsbesök i samband med tillsyn. Istället påbörjades ett arbete med digitala tillsyner. Detta arbetssätt
ger inte den personliga kontakten med företagen
och har erfarenhetsmässigt inte upplevts lika positivt som det traditionella arbetssättet.
Nedanstående resultat är från Skara kommun som
är den enda kommunen som redovisar siffor i nuläget.

Kommunikativ indikator 2.1 Beskriv arbetet som
genomförts för att öka antalet tillsyner.

riskhantering inom eget ansvar för vissa i näringslivet.

Till följd av förflyttning av medarbetare från tillsynsavdelningen till annan tjänst inom förvaltningen har antalet genomförda tillsyner inte riktigt
uppnått de 80 som var målet.

Startskottet har gått för digitala tillsyner vilka genomförs via Teams. Det digitala mötet följs upp
med ett besök på plats för att säkerställa det som
inte kan genomföras digitalt. Erfarenheten från de
digitala tillsyner som genomförs är att de upplevs
fungera bra men inte kan ersätta det fysiska besöket. För att fortsätta utveckla digitala tillsyner behövs en utveckling av befintligt verksamhetssystem.

Kraven inom LBE har skärpts vilket innebär att
verksamheten under hösten varit tvungna att prioritera förberedande arbete inför höjda krav. Detta är
tid som annars hade använts för att genomföra tillsyner. Dessutom har det administrativa arbetet öka i
samband med varje tillståndsgivning. Totalt 40 tillstånd för Brandfarlig och explosiv vara har beslutats under året.
Ny föreskrift antogs av MSB under hösten och
kommer innebära färre tillsyner på industri, lager
och tillverkning hos medelstora företag. Fokus ska
läggas på boenden, skolor förskolor och kulturbyggnader. Detta kommer innebära en större

Tidigare har det planerats att ta fram en så kallad
Checklista för en första tillsyn som ska underlätta
för styrkeledare att genomföra tillsyn på vissa objekt. Till följd av hög arbetsbelastning inom avdelningen har detta skjutits fram till år 2022.
Tillsyn av badplatser genomfördes inför sommaren.
Utöver tillsyner, ingår att lämna yttrande och remissvar samt att vara sakkunnig till byggnadsnämnder.
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Samlad bedömning
Till följd av förstärkt LBE har verksamheten under
hösten behövt lägga tid på att förbereda för höjda
krav. Avdelningen utmanas av ökade administrativa
krav då det kräver tid som annars hade använts för
att genomföra tillsyner. Samtidigt försvårades arbetet med tillsyner på grund av personalbyte. Trots
svårigheter har målet om 80 tillsyner nästan nåtts.
Positiv utveckling har skett genom digitala tillsyner.
Bedömningen är god måluppfyllelse.

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 15

nämndsberättelse

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

En lärande och utvecklande verksamhet
Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga
i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap
är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel
och kvalité delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom förvaltningen. I linje med tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlingsutrymme förbättras under 2021. Ständigt pågående utveckling
genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens
verksamheter.
Värdegrundsord som implementerades inom SMS
2020 är rättvisa, bemötande, effektivitet och öppenhet. Löpande arbete pågår för att hålla värdegrunden
levande i organisationen.
Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har under 2021 stärkts genom utökat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar
inom området då kommunala och civila aktörer blir
samverkanspartner till SMS.

KSC arbetar för att stödja räddningstjänst och övriga
kommunala verksamheters behov av stöd under
framför allt icke kontorstid. Utvecklingen går snabbt
framåt och möjligheter att effektivisera för andra
kommunala verksamheter är goda. KSC får ständigt
nya uppdrag och utmanas av att skapa struktur och
rutiner.
Fordonsparken är i behov föryngring. Här ses framför allt släckbilar och höjdfordon som främsta prioritet.
Optimalt utnyttjade resurser är en nyckelfaktor för
förvaltningens förmåga att nå ökad effekt. Organisationen arbetar med:


Löpande analys av genomförda aktiviteter
och insatser.



Kollegialt lärande.



Samverkan med andra kommunala
förvaltningar, verksamheter och civila
aktörer.

NÄMNDENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

1.

95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

2.

KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion
dygnet runt ut med hela hotskalan för de fyra kommunerna.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

3.

Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 %
är arbetad tid mot kund.

Delårsredovisning
Helårsredovisning
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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

KOMUNIKATIVA INDIKATORER
1.1. 95 % av insatserna som lyder under LSO
ska ske inom 20 minuter.
1.2. Beskrivning av några valda insatsanalyser.
2.1. Utökning av de aktiviteter och tjänster
som utförs av KSC.
3.1. Månatlig mätning av verkstadens andel
tid mot kund.

2018

2019

2020

2021

Trend

97%

97%

95%

93%



59 %



Se text nedan.
Se text nedan.
67 %

60 %

59 %
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Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.
Procentuell fördelning av insatstider för larm totalt perioden jan - dec:
Minuter
10

Götene
49,5

Skara
69,6

Tidaholm
68,7

Totalt
61,3

10-15

Falköping
58,5
27,1

30,1

19,2

20,9

24,6

15-20

8,0

7,2

7,2

6,0

7,3

20-30

4,8

12,0

4,0

3,0

5,6

30+

1,6

1,2

0,0

1,4

1,2

Totalt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Procentuell fördelning av insatstider för larm i tätort för perioden jan - dec:
Minuter
10

Falköping
94,0

Götene
94,4

Skara
91,5

Tidaholm
97,1

Totalt
93,8

10-15

3,6

0,0

3,4

0,0

2,6

15-20

1,2

0,0

1,7

0,0

1,0

20-30

1,2

5,6

3,4

0,0

2,1

30+

0,0

0,0

0,0

2,9

0,5

Totalt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Procentuell fördelning av insatstider för larm på landsbygd för perioden jan - dec:
Minuter
20
20-30

Falköping
89,4
7,7

Götene
84,6

Skara
95,5

Tidaholm
93,9

Totalt
90,3

13,8

4,5

6,1

8,2

30+

2,9

1,6

0,0

0,0

1,5

Totalt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Uppföljning och analys

Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO
ska ske inom 20 minuter.
Trenden för insatstiderna är något sjunkande och under 2021 når SMS 93,2% av alla prio 1 LSO-larm
inom 20 minuter. Det är i Falköping och Götene som
försämringen ligger. I Götene har en förändring skett
i under hösten som kan förbättra insatstiderna något
i framtiden, i och med att Dafgårds brandvärn har
fått en egen insatszon under hösten och kan nu larmas direkt från SOS.
Kommunikativ indikator1.2.
80 talet insatser har analyserats av analysgruppen
och tre fördjupade utredningar har genomförts under
året. Utredningar har gjorts på villabrand i Stenstorp,
garagebrand i Källby och verkstadsbrand i Götene.

Delmål 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett
stöd och vara en servicefunktion dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna.
Utbudet av tjänster som erbjuds via KSC har utvecklats positivt under åren och i nuläget ligger fokus på
att få fler att använda befintliga tjänster. Exempelvis
ansluter fler automatlarmsanläggningar löpande, Tidaholm och Götene ansluter personlarm. För att
möjliggöra detta har kvalitén och effektivitet setts
över. Interna styrdokument har revideras och kommer fortsättningsvis revideras löpande och systematiskt. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen krävs
att SMS inför kategorin larmoperatörer. Avsiktsförklaring är upprättad för trygghetscentralen gällande
larmoperatörer för trygghetslarm. Investeringar
krävs för att finansiera implementering av larmoperatörer. För att kostnadseffektivt införa detta planerades att överta kommunernas trygghetslarm. Planering pågår även parallellt med att finna andra tjänster
som medfinansierar larmoperatörer.
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SMHI har under året implementerat nytt system för
vädervarningar. Istället för varningsklass 1, 2 och 3
används nu gul, grön och röd. Respektive kommun
har lagkrav att hålla sig uppdaterad avseende extremväder. KSC har anpassat system och verksamhet
efter det nya klassificeringssystemet. Varningarna
blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade,
därmed mer relevanta och användbara.

”– Syftet med förändringen är att öka relevansen
och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället
kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall.
Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhällsaktörer, bland annat kommuner och räddningstjänster, som enskilda människor”, säger Fredrik Linde,
chef för SMHIs prognos- och varningsverksamhet.

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är arbetad tid
mot kund.
Under de senaste tre åren har andelen debiterad tid
mot kund legat på cirka 60 % och år 2018 var andelen högre. Den sammanlagda budgetavvikelsen under motsvarande fyraårsperiod visar ett underskott
om 137 tkr, varav för år 2021 ett underskott om 24
tkr. Det ekonomiska resultatet år 2021 visar att cirka
femtio timmar saknas för att nå ekonomisk balans.
Debiterat timpris har årligen justerats motsvarande
personalens löneutveckling. Uppfattningen är att
delmålet 70% arbetad tid mot kund inte är relevant
utan behöver ses över inför framtagande av verksamhetsplan 2023.

Uppföljning och analys utifrån ytterligare
ambitioner i verksamhetsplan för året.
Samverkan
För att klara dagens och framtidens utmaningar är
samverkan en förutsättning. Samverkan med andra
skapar en bredare kompetens och räddningsförmåga
samt utvecklar både den egna organisationen och övriga verksamheter som deltar. Samverkan breddar
perspektivet och gynnar ett systemtänk där effekten
av insatsen får ökat fokus.

SMS deltar i flera innovativa utvecklingsarbeten på
nationell, regional och lokal nivå. Tillsammans med
kommunerna Boden, Örnsköldsvik, Kalmar och
Räddningstjänsten Väst pågår ett gemensamt arbete
med MSB där vi utvecklar vår förmåga att kommunicera på ett säkert och robust sätt. Målsättningen är
att vi ska vara redundanta med varandra via SGSI.
Parallellt med detta projekt arbetar vi tillsammans
med SOS alarm för att utveckla vår befintliga larmplattform för att motsvara framtida behov.
För att effektivisera verksamheten har nya metoder
och arbetssätt utvecklats. Ett tydligt exempel på ny
och effektiv arbetsmetod är Virtuellt övningssystem
för befäl som tagits fram i samverkan med Räddningstjänsten östra- och västra Skaraborg, Räddningstjänsten Herrljunga och Alingsås/Vårgårda
räddningstjänst. Tidigare har SMS saknat en bra metod för att öva befäl. I det virtuella systemet har ca
hälften av styrkeledare och befäl övat under året.
Planering är gjort för övningar för år 2022.
Ny lagstiftningen som trädde i kraft 2022-01-01 har
höjda krav på ledningssystem och redundans. I samarbetet med Norra Älvsborgs Räddningsförbund och
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har SMS utvecklat ledningsorganisationen vilken tagits i bruk under
2021. På så sätt klarar SMS de nya kraven.
Under flera år har förvaltningen förberett arbetet för
att starta upp CIP. Största frågan har varit att finna
en lösning för utalarmering. SOS har under 2021
lanserat en ny app som ger denna möjlighet. Tillsammans med Räddningstjänsten Väst och Räddningstjänsten Storgöteborg har SMS initierat ett utvecklingsarbete med SOS Alarm för att utveckla applikationen för Civil insatsperson.
Dafgårds räddningsvärn startades under sommaren.
SMS har utbildat de deltagande medarbetarna inom,
brand, trafik, drunkning och hjärtstopp. Värnet åker
på Dafgårds interna larm vilket innebär att arbetet
för att begränsa skada på person eller egendom kan
ske snabbare. Vid akut händelse i Källby närområde
åker räddningsvärnet för att påbörja insats. Här ses
en tydlig förbättring gällande insatstiden så Källby
är ett av de geografiska områden som på grund av
lång körtid tidigare identifierats som svårt att nå
inom 20 minuter. Även Jula har räddningsvärn och
SMS ser mycket positivt på utveckling av industriräddningsvärn och hoppas på fler samarbeten framöver. SMS kan även nyttja dessa brandmän som räddningsvärnspersonal vid behov.
Modellen som SMS skapat för EST-arbetet används
som utgångspunkt i samverkansprojektet Effektiv lägesinformation genom systematiska arbetssätt
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(ELISA) med syfte att skapa en nationell modell för
att hantera samhällsstörningar vid kris. Modellen ska
ta fram en gemensam lägesbild och fånga upp oroligheter såsom våldsbejakande extremism och skadegörelse. I projektet samverkar Skövde Högskola, Polisen, Embrace safety AB, Länsstyrelsen och SMS.
Arbetet följs också av två forskare.

Internt kvalitetsarbete
Intern omorganisering har genomförts i syfte att vid
behov kunna frigöra mer resurser till specifik funktion/avdelning inom SMS.
Behov har tidigare identifierats av att föryngra fordonsparken generellt och framförallt gällande höjdfordon. Arbetet med att förnya fordonsparken är påbörjat och ett nytt höjdfordon införskaffats vid årsskiftet 2020/2021. Upphandling är genomförd av två
nya släckfordon, med första leverans i kvartal 4 år
2022.
För att leva upp till målet att vara en utvecklande
och förnyande organisation krävs positivt mottagande av idéer, förslag och kritik men även att medarbetare och chef kan vara kritiskt mot den egna arbetsinsatsen. Organisationen har under 2021 genomfört ett arbete med att inventera risker inför framtagning av Intern kontrollplan 2022. Riskinventeringen
har genomförts av samtliga medarbetare i den operativa avdelningen det vill säga samtliga brandmän
och styrkeledare. Resultatet är en gedigen lista med
förbättringsförslag som organisationen kommer att
arbeta vidare med. Medarbetare som varit delaktiga
har varit positiva till arbetet och ser fram emot att
fortsätta vara en del av organisationens utveckling
och kvalitétssäkring. Arbetsmetoden som använts
går helt i linje med värdegrunden som SMS har arbetat med under senare år.

Arbete sker inom olika områden för att säkerställa
och höja den interna kvalitén. Internet har tillgängliggjort utbildningar och föreläsningar till fler vilket
gynnar kompetensen och omvärldsbevakningen
inom SMS. Satsning har gjorts för att höja ledarkompetensen inom SMS. Samtliga styrkeledare har
gått utbildningen Att leda utan att vara chef som anordnas av Falköpings kommun. Många medarbetare
är involverade i utvecklings- respektive ansvarsområden vilket ger medarbetarna möjlighet att växa och
ta ansvar. Att få växa inom organisationen är en viktig parameter för att vara engagerad och att vilja
stanna kvar. Även delaktighet och inflytande är sedan ett tag tillbaka prioriterade områden. Här visar
medarbetarenkäten som genomförts under våren på
positiv utveckling. ”Nöjd medarbetarindex” har ökat
från 56 (2019) till 66. Under våren har ytterligare
steg tagits för att öka delaktighet och inflytande och
samtidigt bredda förankringen av styrning och ledning.
Arbete med att förbättrad den interna informationen
har varit i fokus under ett par år. Analysen som redogörs för i , Redovisning av intern kontroll 2021, avslutas med följande mening. Inget behov av ytterligare information har påvisats. I nuläget gäller det
med andra ord att hålla fast vid de kanaler och strukturer för informationsdelning som tagits fram.
För att kunna hantera kommunernas behov av larmmottagning i KSC har förmågan säkerställts vad gäller informationssäkerhet, arbetsrutiner och fysiskt
skydd. KSC är numra ackrediterad samordningscentral.
Kompetens- och kvalitetsutveckling har skett inom
bland annat skogsbrand, kemkunskap, tillitsskapande arbetsmetoder, virtuellt övningssystem, e-tjänster och översyn av inköpsprocessen.
Tidigare har konstaterats att personalförsörjning är
ett område som behöver fokus för att säkerställa bemanningskapaciteten framöver. Under processen
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med rekrytering av sommarpersonal upplevdes att
många sökt sig till SMS för att de vill arbeta inom en
organisation som är väl framme i samhällsskyddsuppdraget. Ett mycket positivt tecken för SMS del.
Vid rekrytering av brandmän hade SMS ca 80 sökande till sex tjänster. En utvecklingsgrupp för rekrytering har skapats för att underlätta framtida rekrytering av operativ personal.
Stora kliv framåt har tagits gällande jämställdhet hos
brandpersonalen inom organisationen. Det faktum
att andelen kvinnliga brandmän är relativt hög inom
SMS jämfört med andra räddningstjänster i landet,
kan antas vara till fördel när det gäller att attrahera
fler kvinnliga brandmän. Jämfört med andra Räddningstjänster i Sverige ligger SMS bland de tio bästa
gällande jämställdhet. Förvaltningen har idag 12,6 %
kvinnliga anställda totalt och inom gruppen brandmän (ej RIB) är 14,9 % kvinnor.
Trots pandemin har förvaltningen genomfört en
medarbetardag när samtliga medarbetare träffas.
Denna gång var det fokus på samarbete och kommunikation. Under lekfulla former tränades förmågorna
under en förmiddag där det också fanns tid att umgås
med de kollegor som arbetar på annan station.
Förvaltningen förväntas arbeta i linje med de tre förvaltningsövergripande strategierna som tagits fram
av Falköpings kommun.
Arbetsmarknadsstrategin
Arbetsmarknadsstrategin som antogs av Falköpings
kommun under 2021 tydliggör vikten av att samtliga
förvaltningar tar ansvar och samverkar för att skapa
praktik-/arbetstillfällen för individer som idag står
utanför arbetsmarknaden. SMS har tagit emot personer som gjort samhällstjänst och även personer i så
kallade Arbetsmarknadsåtgärder. Nämnas bör även
vikten av SMS Ungdomsverksamheten som i ett tidigt skede fångar upp individer som ses befinna sig i
risk för utanförskap.
Klimatstrategin

Investering har gjorts i en lastväxlarcontainer med
miljö, restvärde och tungräddningsutrustning. Tack
vara detta har en lastbil avvecklats. Äldre fordon ger
som regel högre halter av utsläpp.
Positiv effekt för klimatet har nåtts genom minskat
resande när allt fler möten och föreläsningar genomförts digitala till följd av pandemin. Bedömningen är
att beteendet till viss del kommer kvarstå efter pandemin då både vanor och funktion har förändrats.
För bättre arbetsmiljö och klimat används flourfria
skumvätskor när det är möjligt. Allt eftersom fordon
byts ut mot nya upphandlas alternativ som kan hantera florfria skumvätskor.
För att nå ytterligare effekt i linje med strategin ses
samverkan som en viktig metod. Tid och energi behöver läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. Förvaltningen har ett gott
förtroende i samhället och kan arbete positivt med
att sprida kunskap om klimatarbetet i samhället.
Digitaliseringsstrategi
Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till
effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är genomförda och andra är i uppstartsfas. Tidigare i rapporten redogör för flera digitaliserings arbeten såsom Virtuellt övningssystem, digitalisering
av EST, Digitalisering av Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), webbinar och möten. Utmaningar som
ses i arbetet för ökad digitalisering är inledande
kostnader för köp av systemet/licenser och arbetstiden som krävs vid uppstart.
Att vid en räddningsinsats kunna fatta rätt beslut och
spara sekunder kan vara livsavgörande, varför Crash
Recovery System (CRS) ses som ett mycket viktigt
hjälpmedel. Systemet beskriver olika fordons tekniska säkerhetssystem och bränslesystem. Tidigare
användes CRS i KSC men under året har investeringar möjliggjort att installera systemet även i räddningsbilarna.

I linje med den av Falköpings kommun framtagna
klimatstrategi har satsningar gjorts på förbättrad rening av gråvattnet i slangtvätten.

Samlad bedömning
Utveckling sker i tydlig positiv riktning utifrån de
behov som ses i samhället. Digitalisering ses som ett
självklart alternativ där det fungerar bättre än det
analoga. Förmågan att samverka med olika aktörer
utifrån de behov som finns är mycket god.

Goda möjligheter ses till att bedriva kostnadseffektiv
verksamhet med hög kvalité som stöd och service
till andra kommunala verksamheter. Samtidigt utmanas förvaltningen av kostnader för bland annat digitalisering och en ökad efterfrågan av förvaltningens
tjänster. För att motverka ett ”stuprörs-tänk” inom
kommunerna och förvaltningarna ses vikten av att
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tydliggöra den helhetsbilden och systemeffekten i
forma av kostnadseffektiviseringen som genereras
när SMS genomför arbete/uppdrag. Då kan förståelsen om förvaltningens betydelse för helheten nås.
Internt kvalitetsarbete har genomförts under året i
syfte att öka effektivitet och kvalité.

Samverkan fungerar mycket bra och är ett kraftfullt
sätt att öka säkerheten och minska skador i samhället. Fler industriräddningsvärn vore önskvärt
framöver.

Bedömningen är mycket god måluppfyllelse.
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Verksamhetsredovisning
ekonomiska förändrning jämfört med
verksamhetsplaneringen

Verksamhetsredovisning
Samhällets omställning under Coronapandemin genom distansarbete, hemstudier mm har gett minskat
resande och vistelser på arbetsplatser, skolor och
andra anläggningar och tros ha starkt samband med
att larmantalet minskade under år 2020. Viss fortsatt
påverkan ses även för år 2021. Oförändrat antal larm
om trafikolyckor och automatlarm utan brandtillbud
visar lägre nivå än före pandemin.

Under året har ekonomiska förändringar har skett
genom förändrad budgetram för nya löneavtal och
justeringar för kapitalkostnader, sänkta personalkostnadspålägg och internhyror utifrån kommunens ekonomistyrprinciper. Beslut om tillfälliga medel för
strategisk utveckling för ett projekt för att nå kommunens övergripande mål.

Ökade larm ses i kategorin inbrotts- och tekniska
servicelarm. Under år 2020 tecknades avtal om inbrottslarm med Skara och Götene kommuner som nu
på helårsbasis förklarar ökningen.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Budgetjusteringen för sänkta internräntor som ingår
i internhyrorna reglerades med för storts belopp. Total hyressänkning var 195 tkr där Falköpings kommuns andel uppgick till 84 tkr. Falköpings regleringen gjordes med 195 tkr vilket motsvarar hyressänkning om 458 tkr. Felet innebär en budgetavvikelse om 110 tkr.

UTFALL
2018

UTFALL
2019

UTFALL
2020

UTFALL
2021

BUDGET
2021

Antal larm
Räddningstjänstuppdrag totalt (larm)

1 397

1 503

1 399

1 741

Falköping

682

708

558

665

Götene

208

255

250

317

Skara

331

369

439

584

Tidaholm

176

171

152

175

Varav brand i byggnad

86

108

98

109

Falköping

33

42

43

46

Götene

16

20

18

24

Skara

20

21

20

24

Tidaholm

17

25

17

15

Varav trafikolycka

198

208

171

171

Falköping

83

73

68

66

Götene

37

49

32

35

Skara

51

50

49

44

Tidaholm

27

36

22

25

Varav IVPA (väntan på ambulans)

83

78

76

76

Falköping

25

26

35

31

Götene

16

20

9

8

Skara

21

15

20

24

Tidaholm

21

17

12

13

420

410

361

383

147

148

117

126

83

82

77

107

151

145

125

112

39

35

42

38

190

284

326

479

190

232

143

168

Götene

0

18

49

65

Skara

0

34

134

243

Tidaholm

0

0

0

3

Tillsyn enligt LSO

40

76

86

61

Tillsyn enligt LBE

6

13

24

7

15

33

36

51

40

20-25

Varav automatlarm utan brandtillbud
Falköping
Götene
Skara
Tidaholm
Varav inbrottslarm o teknisk service
Falköping

Tillsyn och tillstånd

Tillstånd enligt LBE

75
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Personalredovisning
PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Personalsammansättning - årsarbetare
Tillsvidareanställda

78,4

79,1

86,0

-7,0

Visstidsanställd

3,8

3,8

2,0

1,8

Timanställd

8,5

9,1

3,0

6,1

90,7

91,9

91,0

0,9

RIB-anställda *)

54,3

52,3

48,0

4,3

Frivilliga brandmän

27,0

33,0

40,0

-7,0

Pensionsavgångar

2,0

0,0

5,0

-5,0

Rekryteringar

7,0

7,0

Rekryteringar RIB-personal *)

8,0

4,0

Summa årsarbetare
Övrig personal

Personalomsättning

Könsfördelning
Kvinnor

12,1%

12,6%

Män

87,9%

87,4%

*) I RIB-personal ingår inte uppgifter om Dafgårds räddningsvärn (RIB - Räddningspersonal i beredskap)

SJUKFRÅNVARO

Sjuk frånvaro - antal sjuk timmar av tillgänglig
ordinarie arbetstid %
Totalt

2,6%

2,3%

Kvinnor

3,5%

2,4%

Män

2,5%

2,3%

24,6%

17,5%

Varav över 60 dagar
- 29 år

3,6%

3,3%

30 - 49 år

2,9%

1,3%

50 år -

1,5%

3,1%

Andel arbetstagare som inte har någon
sjukfrånvaro alls

63,0%

67,1%

Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvarodagar

21,0%

16,9%

Personalredovisning
Jämfört med föregående år har antalet årsarbetare
ökat och överstiger det budgeterade årsarbetartalet.
Skydd och säkerhet förstärktes med person utöver
budget men med finansiering via statsbidrag.
Svårigheter av bemanna vid sjukdom och annan
frånvaro har märkts under året vilket lett till fler vikarietimmar och större övertidsuttag. Detta märktes
tydlig under årets sista månad när antalet Covid-19fall ökade kraftigt och som tillsammans med gällande karantänsregler innebar att stor del av personalen fick stanna hemma.
Könsfördelning bland all personal visar att andelen
kvinnor ökar något.

Sjukfrånvaron i förvaltningen låg på en jämn och
låg nivå fram till årets sista månad då den steg relativt kraftigt. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 2,3 % och den totala sjukfrånvaron för
hela kommunen är 7,1 %. Frånvaron är jämt fördelad mellan könen och nivån är något högre i yngre
åldrar. Att den äldre åldersgruppen ökat jämfört
med tidigare år beror på ett längre sjukdomsfall där
personen nu åter är i arbete.
kompetensförsörjning
Inom heltidsstyrkan har två personer sagt upp sig
och slutat. En person har varit tjänstledig för studier
och dessutom inkommit med uppsägning. Rekrytering av fyra brandmän skedde under hösten.
Vakans inom avdelningen Stöd/utveckling har tillsatts genom internrekrytering med följdverkningar
på flera andra delar inom organisationen.
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Inom RIB-personalen är omsättningen av olika anledningar stor vilket leder till ökat behov av att tillhandahålla utbildningar som krävs för uppdraget.
Behovet motsvarar kontinuerligt fyra till sex personer årligen.
Av fem möjliga pensionsavgångar har ingen valt att
avsluta sin anställning under året.

stå tillbaka under pandemihanteringen och intensifierat arbetet med säkerhetsskydd, informationssäkerhet och totalförsvarsarbetet.
RIB-organisationen har tillförts åtta stycken räddningsvärnsmän som, utöver sitt industrivärnsuppdrag, kan bistå vid händelser i geografisk närhet till
Källby.

personalmässiga förändrning jämfört med
personalplaneringen
Avdelningen Skydd och säkerhet har förstärkts under året för att kunna återuppta det arbete som fått
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Avgifter mm

4 458

4 756

Statsbidrag

1 040

1 082

Övriga intäkter

2 413

3 397

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

4 641

115

-750,0

1 240

-158

0,0

2 551

846

400,0

Intäkter

Interna intäkter

8 917

8 271

6 227

2 044

0,0

40 781

42 540

42 258

282

350,0

57 608

60 045

56 917

3 128

0

Personalkostnader

-61 754

-66 022

-65 034

-989

300

Verksamhetskostnader

-13 895

-14 867

-14 921

55

0

-3 779

-3 712

-3 452

-260

-300

Driftbidrag (Not)
Summa intäkter
Kostnader

Kapitalkostnader

-9 721

-8 477

-6 389

-2 088

-260

Summa kostnader

Interna kostnader (inkl. internhyra)

-89 149

-93 078

-89 796

-3 282

-260

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-31 541

-33 032

-32 879

-153

-260

SMS Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal respektive Falköpings kommuns verksamhet särredovisas i
tabellen nedan.
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Verksamhet Gemensam SMS
Intäkter
Driftbidrag (Not)
Kostnader
Årets resultat Gemensam SMS

6 811

7 672

6 761

911

-350

40 782

42 540

42 258

282

350

-78 798

-82 834

-81 442

-1 392

-260

-31 206

-32 622

-32 423

-199

-260

10 017

9 833

7 898

1 935

0

-10 351

-10 244

-8 354

-1 890

0

-335

-410

-456

46

0

-31 540

-33 032

-32 879

-153

-260

Verksamhet Falköpings kommun
Intäkter
Kostnader
Årets resultat Verksamhet Falköping
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

Verksamhet som enbart rör Falköpings kommun visar överskott om 46 tkr. För verksamhet enligt samverkansavtal gemensamt med Götene, Skara och Tidaholm är nettokostnaden 481 tkr högre än budget.
Falköpings kommuns andel av gemensam verksamhets underskott uppgår till 199 tkr. Nämndens samlade resultat för år 2021 visar en negativ budgetavvikelse om 153 tkr.
Intäkter
Förvaltningens externa intäkter kommer från
-

avgifter för automatiska brandlarm,
inbrottslarm och tekniska servicelarm
tillstånds- och tillsynsavgifter

-

avgifter för utbildningar
statsbidrag från MSB m fl
hyresintäkter
tjänsteförsäljning
driftbidrag Götene/Skara/Tidaholm

Interna intäkter utgörs av
-

debiterade verkstadsarbeten
interna larm och tillsyn/tillstånd
avgifter för utbildningar
intern fördelning för Skydd/Säkerhet mm

Intäkterna uppgår till 60 mnkr och 42,5 mnkr utgörs
av driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm.
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Den pågående pandemin med åtgärder för att minska
smittspridning av Covid-19 har påverkat den utåtriktade verksamheten genom att externa utbildningar
inte kunde genomföras fram till och med september
månad. Bortfallet av intäkter från utbildningsverksamhet uppgår till 450 tkr. Ökade avgifter från annan verksamhet som från onödiga larm, restvärdesräddning samt andra tjänster har kompenserat bortfallet.
Statsbidrag avser MSB’s årliga ersättning till krisberedskap och civilt försvar samt statens kompensation
för ökade sjuklönekostnader under pandemiåret. Underskottet jämfört med budget beror på att pandemirestriktionerna liksom föregående år medfört att kurser och kompetenshöjande åtgärder inte kunnat genomföras inom området krisberedskap och civilt försvar. Statsbidragen kommer därför att sparas till
nästa år.
Ett antal fordon har avyttrats under året i samband
med förnyelse av fordonsparken som gett 540 tkr i
extra intäkter.
Budgetavvikelsen för de interna intäkterna beror på
att de personella resurserna inom skydd och säkerhet
för krisberedskap och civilt försvar har utökats för
att prioritera uppgifter inom uppdraget som inte kunnat genomföras på grund av pandemihantering.
Kostnader och intäkter är lika stora, cirka 1,5 mnkr,
och finansieras av statsbidrag och driftbidrag från
uppdragskommunerna Skara och Tidaholm och fördelningen till respektive kommun sker i internbokföringen. Övrig budgetavvikelse beror på större omsättning av verkstadsarbeten.
I tabellen nedan framgår övriga samverkande kommuners bidrag till driften av den gemensamma verksamheten enligt samverkansavtal. Driftbidragens avvikelse täcker Götenes, Skaras och Tidaholms andel
av underskottet som uppstått i Gemensam SMSverksamhet.

Kostnader
Kostnaderna uppgår till 93 mnkr och är 3,3 mnkr
högre än budgeten.
Personalkostnaderna har ökat med 4,3 mnkr jämfört
med föregående år och årets utfall är något högre än
budgeten. Den stora förändringen beror på att 2020
års lönerörelse inte blev klar förrän i december 2020
och att den nya lönen började betalas ut i januari.
Även den retroaktiva lönen för år 2020 betalades ut
och bokfördes i januari 2021. Större delen av budgetavvikelsen beror på att Skydd och säkerhet har
utökats med en tjänst. Sjukfrånvaron har varit högre
än normalt och uttag av fler semesterdagar påverkar
vikariekostnaderna Samtidigt har inställd externutbildning gjort att denna personal kunnat täcka upp
vid frånvaro.
Kapitalkostnaderna har ökat genom de investeringar
som gjorts under året.
De interna kostnaderna påverkas på samma sätt som
interna intäkter av fördelningen av personella resurser inom Skydd och säkerhet. Avvikelsen påverkas
också av internt köp av kommunikatör samt av internhyror för Falköpings brandstation. Under året
har en budgetjustering gjorts för sänkta internräntor
som ingår i internhyrorna. Ändringen av budget
gjordes med 100 % av sänkningen i stället för den
andel som rör Falköping. Det innebär att den budgetmässiga sänkningen blev 260 tkr större än den faktiska hyressänkningen. Den dubbla omslutningen i
verkstadens debitering har eliminerats i utfallet för
år 2021 men ingår med cirka 2 mnkr i 2020 år utfall.
Elimineringen avser även de interna intäkterna.
Om budgetreglering för internhyrorna gjorts med
rätt belopp hade nämndens budgetavvikelse uppgått
till -42 tkr istället för -153 tkr.

Not - Specifikation av Driftbidrag
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Götene

12 039

12 558

Skara

17 051

17 808

Tidaholm

11 692

12 174

40 781

42 540

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

12 474

84

103

17 690

118

147

12 094

80

100

42 258

282

350

Driftb idrag

Årets resultat Gemensam SMS
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Verksamhetsredovisning
RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal
- Administration, nämnd o kapitalkostnader
- Räddningstjänst
- Stöd och utveckling
- Förebyggande
Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet

-8 416

-8 606

-8 465

-141

-300

-55 904

-57 598

-56 463

-1 136

-210

-6 241

-7 166

-7 965

799

0

-1 427

-1 791

-1 788

-3

-100

-71 987

-75 162,0

-74 681

-481

-610

40 781

42 540

42 258

282

350

-31 206

-32 622

-32 423

-199

-260

-322,0

-241

-216

-25

0

-13,0

-26

-25

-1

0

- Strategiska utvecklingsmedel

0,0

-144

-215

71

0

- Skydd och säkerhet inkl BRÅ

0,0

0

0

0

0

Summa Verksamhet Falköping

-335

-410

-456

46

0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-31 541

-33 032

-32 879

-153

-260

Summa Gemensam verksamhet SMS
Verksamhet Falköpings kommun
- Verkstad
- Ungdomsstyrkan

Gemensam verksamhet sms
Utfallet av nettokostnaderna, för den gemensamt
avtalade verksamheten, jämfört med årets budget
visar ett underskott om 481 tkr. Intäkterna har gett
ett överskott om 911 tkr. Kostnaderna visar underskott om 1 392 tkr.
Ledningsfunktion
I ledningsfunktionen ingår nämndskostnader, kapitalkostnader och kostnader för administrativ personal, förvaltningschef och gemensamma verksamhetssystem mm.
Avdelningen visar ett underskott om 141 tkr. Ökade
kapitalkostnader för årets investeringar bidrar till
underskottet medan administrationen och nämndskostnader visar överskott.
Räddningstjänst
Avdelningens resultat visar ett underskott om 1 136
tkr. Avvikelserna är stora både för kostnader och intäkter.
Personalkostnaderna ligger 1 % över budget, cirka
500 tkr. Svårigheter har funnits att under semesterperioden hitta vikariepersonal för oplanerad frånvaro och som då medfört övertidsersättning. Ökade
övertidskostnader beror även på nytt beredskapsavtal från halvårsskiftet. Sjukfrånvaron ökade under
senare delen av året och särskilt kring årsskiftet.

Sjuklönerna har rymts inom ram och staten har
även under 2021 gett bidrag för att täcka ökade
sjuklönekostnader. Förvaltningen har erhållit 158
tkr varav 132 tkr till räddningstjänstavdelningen.
Lokal- och anläggningskostnader har påverkats negativ av en felaktig budgetreglering för Falköpings
brandstation motsvarande 260 tkr. Hyrorna för
brandstationerna i Götene och Skara sänktes vid
femårsöversyn av driftkostnader. Ökade kostnader
för byte av passagesystem, en miljöutredning på övningsfältet i Skara och stigande elpriser har gett
ökade kostnader.
Fortsatt översyn av fordonsparken pågår. Tre nya
fordon har anskaffats, höjd- och ledningsfordon
samt ett mindre terrängfordon. Tre tunga fordon,
fem mindre transportfordon och några kärror har
avyttrats. Nettot av försäljningar uppgår till cirka
480 tkr.
Den utåtriktade verksamheten har påverkats av restriktionerna för minskad smittspridning av Covid19. Externa utbildningar har inte kunnat bedrivas
under större delen av året men återupptogs från oktober. Intäktsbortfallet uppgår till 450 tkr.
Stöd & utveckling
Avdelningen visar ett överskott om 799 tkr. Ökat
antal uppdrag och sålda tjänster i KSC har gett
ökade intäkter. Personalutbildning, deltagande i
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kurser och konferenser som av olika anledningar
inte kunnat genomföras har minskat kostnaderna.
Under året har avdelningen bytt chef som medfört
att vissa utvecklingsprojekt kommer att påbörjas senare.
Förebyggande
Avdelningen visar ett resultat i balans. Både kostnader och intäkter är cirka 40 tkr under budget.
Vissa delar av tillsynsarbetet har kunnat utföras via
den digitala tekniken och på så sätt har konsekvenser av restriktioner på grund av covidpandemin delvis kunnat hanteras. Personalomsättning och ökad
administration kring ny lagstiftning har påverkat
möjlighet att utföra tillsynsuppdraget i planerad
omfattning. Intäkterna har inte påverkats i så stor
utsträckning som befarats.
Kostnader för personalens deltagande i kurser och
konferenser är lägre.
Driftbidrag
Finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni
året före verksamhetsåret efter att 1 (en) miljon kr
lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Enligt
samverkansavtalet ska miljonen indexregleras från
och med år 2020, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 2020-10-01 har använd. Förändring
år 2020 2,05 % och år 2021 1,7 %.
Nettokostnaden för året uppgår till 75.162.043 kr.
1.037.848 kr betalas av Falköpings kommun.
74.124.195 kr fördelas lika per invånare och uppgår
till 948,41 kr per invånare.

Verksamhet falköpings kommun
Verkstad
Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns
förvaltningar som debiteras enligt fastställt timpris
och faktiskt anskaffat material. Kostnadstäckningsgraden skall vara 100 % exklusive internhyran som
är anslagsfinansierad.
I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäckningsgraden till 99,6 % och medför ett underskott om 19
tkr. Hyran ger ett underskott om 6 tkr. Summa underskott 25 tkr.
Ungdomsstyrkan
Ungdomsstyrkan i Falköping har haft aktiviteter under vår och höst. Verksamheten bedrivs tillsammans med kommunens öppna ungdomsverksamhet,
socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt med bidrag från hållbarhetsutskottet. Eftersom kostnaderna för verksamheten har
varit låga har bidrag från socialförvaltningen och
kompetens- och arbetslivsförvaltningen inte inhämtats. Bidraget om 40 tkr från hållbarhetsutskottet
har delats med kultur- och fritidsförvaltningens
öppna ungdomsverksamhet.
Strategiska utvecklingsmedel
Från Falköpings kommuns tillfälliga medel för strategisk utveckling beviljades 215 tkr för att under år
2021 bedriva ett projekt om ökad inkludering av civilsamhället för att förebygga oönskade händelser
och möjlighet att agera vid oönskade händelser.
Målet var att utbilda medborgare till civila insatspersoner. Av anslaget har 144 tkr förbrukats vilket
medför ett överskott om 71 tkr.

Kommun

Antal
inv.

Andel
inv.

Andel
kostn.

Kr/
inv.

Skydd och säkerhet

Falköping

33 302

42,61 %

43,40%

980

Götene

13 241

16,94 %

16,71 %

948

Skara

18 777

24,03 %

23,69 %

948

Tidaholm

12 836

16,42 %

16,20 %

948

Summa

78 156

100 %

100 %

962

Skydd och säkerhet bedrivs även på uppdrag från
Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Så längde den statliga
finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid
ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisad under rubriken ”Enhetsredovisning” senare i
dokumentet.

Nettokostnaden per invånare för föregående år uppgick till 921 kronor vilket visar att årets kostnader
har ökat med 41 kronor per invånare till 962 kronor.
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Enhetsredovisning
RESULTAT PER ENHET (TKR)

Sk ydd och säk erhet - Krisberedsk ap
Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Skydd och säkerhet Krisberedskap
Sk ydd och säk erhet - Civilt försvar
Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Skydd och säkerhet Civilt försvar
SUMMA SKYDD OCH SÄKERHET

KOSTNADER
UTFALL 2021

FÖRBRUKAT
AV 2021 ÅRS
STATSBIDRAG

STATSBIDRAG
2021

STATSBIDRAG
ÖVERFÖRDA
FRÅN 2020

ÅTERSTÅENDE
STATSBIDRAG

-577
-816
-446

62%
121%
79%

935
672
565

1 073
189
245

1 431
45
364

-1 840

85%

2 172

1 507

1 839

-310
-354
-256

107%
169%
151%

290
210
170

506
227
355

486
83
269

-920

137%

670

1 088

838

-2 760

97%

2 842

2 595

2 677

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för
krisberedskap och civilt förvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så
länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen
för 2021 som förbrukats.
krisberedskap
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från
MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag
per kommun, en verksamhetsersättning i förhållande till kommunens invånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare.
Kostnaderna består av personalkostnader för två
personer och i övrigt används merparten för kompetenshöjande verksamhet och tjänsteköp. Förbrukningen varierar mellan kommunerna för att en personal delas mellan Tidaholm och Falköping medan
den andra personen finansieras av Skara.

civilt försvar
Det särskilda bidraget som är en överenskommelse
mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, för att stärka kommunernas förmåga inför
höjd beredskap, har sedan år 2017 årligen utbetalats
i samma storleksordning.
Överenskommelsen förlängdes med anledning av
att pandemihanteringen inneburit att prioriterade
uppgifter i överenskommelsen inte kunnat genomföras. Sparade medel sades då längst kunna användas till och med år 2022. I december meddelades att
parterna ytterligare förlängt överenskommelsen om
kommunernas arbete med civilt försvar för år 2022.
Organisationen har förstärkts för att kunna genomföra uppgifterna som ingår i överenskommelsen.
Lönekostnader för en anställd fördelas lika mellan
kommunerna. Övriga kostnader har förts till den de
berör.
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Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-337

-4 410

-4 200

-210

-4 410

-3 676

-3 600

-76

-3 676

-604

-450

-154

-604

-131

-150

19

-131

Investeringar
Fordon
- Hävare
- Ledningsfordon
- Sexhjuling
- Lastväxlare

-337

Kemskåp till lastväxlare

0

-608

-450

-158

-608

Rök-/kemutrustning

-367

-1 048

-850

-198

-1 000

Utrustning kommunsamordningscentral

-129

0

-300

300

-300

-236

-300

64

-200

0

-600

600

-182

-6 302

-6 700

398

-6 700

Reningsanläggning slangtvätt
Övrigt samhällsskydd
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-833

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till 2,2
mnkr. Från föregående år har 4,5 mnkr ombudgeterats.

En reningsanläggning har installerats så att farliga
ämnen från slangtvätt och tvätt av larmställ inte orenade skall nå kommunens avloppsnät.

Genomförda anskaffningar under året utgörs främst
av förnyelse av fordonsparken och successivt utbyte
av rökskyddsutrustning.

Cirka 400 tkr kvarstår av årets investeringsmedel
som är avsedda för utrustning till kommunsamordningscentralen men som ännu inte kunnat anskaffas
på grund av att säkerhetsanpassning av lokalerna pågått under hösten. Medlen är även avsedda för att
inom projekt Friska brandmän installera maskin för
tvätt av rökkyddsutrustning och där frågan om lokalanpassning försenat genomförandet.

Inköp av ett höjdfordon med nytt chassi och renoverad 32-meters lift har medfört att en 30 år gammal
hävare kunnat utrangeras. Ledningsfordon till brandstationen i Falköping och ett mindre terrängfordon
ingår också i förnyelsen av fordonsparken. Ytterligare ett äldre fordon har avyttrats och ersatts av ett
mobilt kemräddningsskåp till lastväxlaren som togs i
drift under föregående år.

Återstående medel behöver reserveras till ny budget
för år 2022 för att genomföra planerade investeringar.

Tredje etappen av utbyte av rökskyddsutrustning är
genomförd. Utrustningen är placerad på brandstationen i Skara och togs i bruk under hösten. Återstående mindre etapp kommer att genomföras under år
2022.
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Politiska uppdrag under år 2021

Inget riktat uppdrag under år 2021 utöver grunduppdraget.
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Tekniska nämnden godkänner tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 2021.

2.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt bifogat dokument, investeringsmedel från år 2021 till år 2022.
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Nämndsberättelse
Inledning
syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av de föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
nämndens uppdrag
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal
erbjuds heltidsanställning.
Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och
unga.
SKATTEFINANSIERAT
Park/Gata
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt
att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksäkerhet på kommunens gator.
Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät,
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunens
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-läggning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet.
Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter
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samt transporter inom kost och avfallsåtervinning
från fastighet.
Kost
Tillagning och servering av måltider till förskola,
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och
ordinärt boende.
Fastighet
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt
verksamhetsservice.
Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brandoch inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet.
Städ
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter
där det bedrivs kommunal verksamhet.
Övrig verksamhet
Kansli med gemensam administration, nämndsarbete, reception/växel och administration av borgerlig
vigsel.
Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten
som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra
Skaraborg (AÖS).
Sluttäckning av deponier.
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett
organ för samråd och information mellan kommunen
och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.
TAXEFINANSIERAT
VA-avdelning
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på
VA huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom uppdrag enligt LAV, utför VA avdelningen drift av biogasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
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eningar med kommunalt VA som finns utanför kommunal huvudmannaskap (brandvatten, industrier,
föreningar).
organisation
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor.
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa intäkter och skattekollektivet.

kommunal verksamhet via avtalssamverkan

-

Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS), tidigare avfallshantering östra Skaraborg, Miljösamverkan
östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

-

kommunal verksamhet via privata utförare

-

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

Vinterväghållning i Falköpings
ytterområden, avtal finns med Carlgrens
Entreprenad och transport AB, Josefssons
gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i
Odensberg AB samt några mindre firmor.
Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med
Marcbro AB.
Avtal med Falbygdens energi AB om drift
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
dagens komplexa samhälles påverkan på
nämnd

beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas 2025.

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

Covid -19

Lokalförsörjningen är beroende av att många parter/instanser behöver komma överens om innehåll
och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och
nybyggnation alternativt avyttring. Olika beslut i
dessa frågor påverkar strategiska beslut som planering av fastighetsunderhåll, investeringsbehov, organisation och bemanning inom t.ex. städ- och kostavdelningen. Vilka ytor Park/Gata ska sköta och hur
infrastrukturen (vägar, vatten och avlopp, el, fiber) i
olika områden ska utvecklas/förändras och sedan
skötas.
Miljö- och klimatfrågorna är även de ett exempel på
komplexa frågor. De är inte alltid enkla att hantera
då det ofta finns olika åsikter i ämnet om t.ex. orsak
och verkan. Ibland är de till och med i konflikt med
varandra. Inte desto mindre måste förvaltningen försöka att förhålla sig till problematiken och försöka
göra det som går för att skapa en hållbar framtid genom att vara uppdaterade inom våra respektive områden/avdelningar och försöka omsätta kunskapen
till praktik. Krav ställs exempelvis i olika upphandlingar, t.ex. miljöasfalt, entreprenörers fordons beskaffenhet, giftfria byggmateriel, bra livsmedel m.m.

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid19 har omvärlden förändrats totalt. Verksamheterna
inom omvårdnad och barn- och utbildning har påverkats mest. Det har fått följdverkningar framförallt
för städavdelningen och kostavdelningen hos Tekniska nämnden.
Städavdelningen har påverkats genom att tillfälliga
omflyttningar av personal och anpassningar fått göras löpande beroende på hur verksamheterna öppnat
respektive stängt.
Efter en vårtermin som i många avseenden ställt
krav på kostavdelningen i form av tallriksservering i
grundskola, erbjudande av hämtning av lunchlåda
för de elever som hade distansstudier, servering av
korv och bröd i entrén på gymnasiet och möjlighet
att hämta salladslåda från gymnasiets kafeteria, inleddes en försiktig återgång till mer normala förhållanden vid höstterminens start.
Allteftersom förändringar i restriktioner från myndigheter har skett har kostavdelningen anpassat sig
efter förmåga.
Den service som avdelningen så gärna tillhandahåller, med måltider till lägeraktiviteter och till deltagare i sportevenemang förlagda till Falköping, har
legat nere under året, dels på grund av att förfrågningarna varit mycket få men också för att verksamheten tvingats tacka nej då restriktionerna medfört
att bedömning gjorts av att aktiviteterna inte varit
genomförbara.
Frånvaron bland barn och elever i förskola och skola
har varit hög under året och har medfört en minskning av antalet serverade måltider kopplade till barnoch utbildningsförvaltningen.

omvärldsförändringar

Förändringen i geopolitisk situation i Europa och
världen har gjort att Sverige arbetar mer med upprustning av civilt samhälle och skydd av information. Tydligare krav ställs i större utsträckning på de
som tillhandhåller viktiga samhällstjänster, som vatten och avlopp.

Platåskolan

händelser av väsentlig betydelse

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

Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritidsförvaltningen har städansvaret för idrottshallar förlängs och fortsätter även 2022. Det har inte gått göra
en utvärdering pga. pandemin för 2021. Uthyrning
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och användandet av lokaler har inte varit som det
normalt brukar vara. Dock bidrar det fortsatt till en
osäkerhet för hur städavdelningens personalstyrka
och/eller rekryteringar blir framöver.
Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en effekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett
större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre
kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna.
Fastighetsavdelningen har färdigställt underlaget för
att införa nya interhyror enligt den nyligen beslutade
policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar, riktlinjer för hyressättning, gränsdragningslistor m.m. De nya interhyrorna var klara att införas
årsskiftet 2021/2022.
VA-avdelningens mål är att jobba långsiktigt och
hållbar med drift och underhåll av kommunens VAnät.
VA-avdelningen har sedan 2018 deltagit i framtagandet av en strategisk VA-plan för kommunen. Planen är antagen i kommunfullmäktige i juni 2021.
Planen ska fungera som ett styrmedel för kommunen
samt för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. I planen tydliggörs kommunens viljeinriktning
och i form av strategiska vägval.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och nöd- och reservvattenförsöjningen påbörjades under 2021.
Uppdatering av egenkontrollprogram för Hulesjöns
reningsverk och för de små reningsverken har gjorts
under året.
Årets största projekt var ombyggnad av VA-nät i
Kättilstorp för att möjliggöra pumpning av spillvatten från Kättilstorp till Falköping samt utbyggnad av
Gyllensvaans. Projektet fortsätter och är beräknat att
vara klart 2022.

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

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen.
Nämndens arbete med de globala målen enligt
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs
några exempel på detta.
För kostavdelningens del har fokus under året legat
på de klimatlöften som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda 2030 – Västra Götaland ställer
om”.
Dels handlar det om det klimatavtryck som görs genom inköp av livsmedel, där målet för året ligger på
1,7 kg CO2e per kg livsmedel vilket nåddes redan
2020. Under 2021 har vi nått så lågt som 1,5 kg
CO2e per kg inköpta livsmedel, vilket resulterade i
att vi fick delta i det event som genomfördes digitalt
den 15 december för att fira de insatser som gjorts i
Västra Götaland under året, där vi fick beskriva hur
vi arbetat för att nå målet.
När det gäller matsvinn är det en bit kvar till målet
som är satt till totalt 45 g svinn per serverad lunchportion. Resultatet för året ligger på 50,8 g per serverad portion och målet om 45 g ligger kvar under
2022. Strävan ligger helt i linje med vad som uttrycks i den kommunövergripande klimatstrategin
som beslutats av fullmäktige.
Ett kommunövergripande beslut togs också för 2021
om att delta i Världsnaturfondens aktivitet ”One planet City challenge” där temat för 2021 var ”Mat
inom planetens gränser”. Syftet var att arbeta med
hållbar mat och utbildning och vilka möjligheter
som finns när dessa kombineras.
Tanken var att en arbetsgrupp bestående av deltagare
från kostavdelningen, kommunens miljöstrateg och
representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans skulle arbeta inom denna aktivitet. Svårigheter att hitta representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen till arbetsgruppen omöjliggjorde arbetet och kostavdelningens deltagande i
projektet lades ned.
Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med
gott exempel och fatta modiga beslut.
Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär ekonomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att
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kommunen ska minska sin volym av osorterade sopor. Klimatstrategiskt tips skulle kunna vara att ta
bort papperskorgar inom verksamheterna.
Inom avdelningen minimeras användning av kemikalier, impregnering görs för städklara moppar/dukar och kemikaliefria metoder används där möjlighet
finns.
Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett
viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Städavdelningens transporter
samordnas genom aktuella beställningsrutiner.

Nämndens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheternas konkreta arbete.
Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
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systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning
av kommunens fyra övergripande mål görs som en
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden
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 beslutsprocesser.
uppföljning av rapporterade åtgärder under
år 2021
Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i
ett antal delmål. Till dessa är ett antal kommunikativa indikatorer kopplade som följs upp på helårsbasis. I denna redovisning ges en beskrivning av vad vi
arbetat med under varje mål och delmål. Utifrån vad
förvaltningen åstadkommit har sedan en bedömning
av måluppfyllnaden gjorts utifrån bedömningsskalan
mindre god, godtagbar, god och mycket god

nämndsberättelse

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Det är människorna som skapar ett
hållbart samhälle

till alla fastighetsägare som finns innanför skyddszoner.

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans med kommuninvånarna. Medborgardialog är av central betydelse i
kommunens arbete med de övergripande målen och
mot visionen.

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

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

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

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

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med
medborgarna.
Aktiviteter: Under våren har Fastighetsavdelningen haft informationsmöte med föräldrarepresentanter runt Odensbergsskolans planerade omoch tillbyggnad.
Park/Gata har under sista året utvecklat informationen som finns tillgänglig på kommunens hemsida och framför allt den kommunkarta som finns
där. Här finns numera information för allmänheten
om planerade asfaltsläggningar, väghållare, parkeringar, pågående och planerade grävarbeten, marktillstånd och vinterväghållning.
Park/gata har under året varit involverade i två förvaltningsövergripande projekt med framtagandet av
trafikstrategin och stadskärneprojektet. I båda dessa
projekt har ett flertal medborgardialoger hållits
både mot riktade målgrupper såsom pensionärsråd
eller Rådet för funktionshinderfrågor men även
öppna medborgardialoger där alla varit välkomna.
VA-avdelningen har via hemsidan lagt ut information om vattenskyddsområden, biltvätt, fyllning av
pool, dricksvattenkvalitet, kokningsrekommendationer, frusna vattenmätare/ledningar. Informationen på vissa sidor finns på flera olika språk för att
kunna nå så många som möjligt. Information om
vattenskyddsområdet har skickats också som brev

Totalt har VA-avdelningen haft 8 informationsinsatser via hemsida och via brev.
Kostavdelningens dialog med medborgarna har under året skett via sociala medier.
Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning
Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har planerat
lekplatserna vid Broddetorpsskolan och Hästbackens förskola tillsammans med verksamheterna.
Park/Gata har inte anlagt några lekplatser under
detta år.

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

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påverkar hälsa och miljö.
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Aktiviteter: Kommunens måltider är utformade på
ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på
både lång och kort sikt.
I enlighet med den antagna klimatstrategin för Falköpings kommun arbetar avdelningen aktivt med
fokus på måltidens roll i lärande för hållbar utveckling. Bland annat har elever fått väga sitt tallriksvinn i direkt anslutning till måltiden, och därigenom har avdelningen, på plats, kunnat föra dialog
med eleverna om varför det är ohållbart att slänga
mat.
Bra bostäder och goda boendemiljöer
Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggandet och medborgarnas kvalitativa värden sätts i
fokus i skapandet av stads- och landsbygd. Att ha
en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar
möjligheterna att klara andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avseende infrastruktur och utomhusmiljö.
Aktiviteter: Park/gata har fortsatt anläggandet av
det nya bostadsområdet på Fåraberget och under
2021 har byggnationen av etapp 2B fortsatt. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, flerbostadshus
och en förskola och beräknas färdigställd under början av 2022.

I somras antog kommunfullmäktige en VA-plan för
Falköpings kommun som ett styrdokument för vatten och avlopp inom kommunen. VA planen berör
bl.a. reservvatten, släck- och brandvatten, dagvatten
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och även VA utanför verksamhetsområden. Framtagande av en sådan övergripande plan har inneburit
ett nära och bra samarbete med andra förvaltningar
och avdelningar inom kommunen. VA-avdelningen
arbetar också vidare med reinvesteringar av rörledningar för att bibehålla ”hundraårstakten”. Säkert
vatten är en del av infrastrukturen som skapar en
bra boendemiljö.

Övrigt:
Efterfrågan på biogas har ökat då fler aktörer agerar
på marknaden framför allt när det gäller förvätskad
gas för tunga fordon.
Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar
biogas av matavfall och restprodukter från jordbruket. Biogasen är fossilfri och framställs med energioptimal produktionsteknik för att vara hållbar i en
cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel
som är en restprodukt efter rötningen är en klimatsmart gödning som återförs till jordbruket och ökar
hållbarheten i livsmedelsproduktionen.
Biogasanläggningen har tagit den nya rötkammaren
i drift och intrimning har fortgått under året. Tillgången till rötbart material har lösts genom en mix
av matavfall, matavfallsslurry, gödsel mm genom
korta avtal. Tyvärr är behandlingspriserna fortsatt
låga vilket påverkar det ekonomiska resultatet negativt.

nämndsberättelse

K ommunikativ indikator

2 018

2 019

2 020

2 021

T re nd

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna (st)

1

4

3

21

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

3

5 av 5

4 av 6

2 av 2

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

Motivering till målbedömning:
Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation
och försöker vara lyhörda. När det exempelvis under en viss period inkommit många frågor om något specifikt försöker vi informera om ämnet via tex
vår hemsida. Vi har haft många möten via länk under detta covidår när fysiska möten inte varit möjliga.

Målbedömning
Mindre God

G odtagbar

God

Mycke t god

X
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

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

En god boendemiljö med tillgång till fina
naturvärden och attraktiva miljöer ökar
Falköpings kommuns attraktionskraft.
Kommunen ska därför vara i framkant och i ständig
rörelse och samtidigt förstärka det som är unikt för
Falköping. Kommunen vinner på att samverka,
skapa nätverk och mötesplatser för att åstadkomma
detta.

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

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgängliga ytor för rekreation i kommunen.

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar förvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för det planerade underhållet med samma syfte.

Aktiviteter: Den nya Platåbergsorganisationen har
inneburit mycket inledande arbete, under sluter av
2020 och början av 2021, för att skapa struktur och
förutsättningar för att kunna utveckla områdena efter
överlämningen till Kultur och fritid som tog över
drift och skötsel i början av 2021.
Park/gata har utvecklat sättet att se på utsmyckning
av det offentliga rummet där t ex ljusinstallationer
runt högtider är ett resultat av detta. Även andra utsmyckningar som inte enbart utgår från grönyteskötsel har startats, detta för att få ett attraktivare Falköping.

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer
För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och
därmed göra det offentliga rummet till en nära,
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.
Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som
kan fungera som naturliga mötesplatser.
Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fortsätter. Dock kunde inte den tänkta
projektanställningen tillsättas under 2021 då det inte
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Aktiviteter: Vid projekteringar av nya byggnader är
förvaltare och driftschef med för att lämna synpunkter på materialval och olika lösningar för att
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamheterna.

Städavdelningen arbetar för en bra städning av lokalytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor etc.

Klimatsmart kommun med goda och hållbara
kommunikationer samt utbyggd
infrastruktur
Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling
av infrastruktur.
Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en
fossilfri kommun år 2030.
Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och
cyklister ska främjas.
Aktiviteter: Nya projekt för att bygga ut trygga cykelbanor har genomförts på Marknadsgatan och
Fogdegatan. Även andra investeringar såsom cykelgaraget vid Järnvägstorget har genomförts för att
skapa trygga färdvägar för cyklister.

nämndsberättelse

Delmål: att kommunens byggnader ska konverteras/byggas om till fossilfri uppvärmning
Aktiviteter: Fastighetsavdelningen ska succesivt ta
fram kostnadsberäkningar för att konvertera de fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning. För
att utföra dessa åtgärder kommer fastighetsavdelningen att behöva yrka extra anslag. Arbetet med
detta kommer att trappas upp under 2022.

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

Övrigt
VA-avdelningen har under året beviljats fyra gröna
lån från Kommuninvest avseende investeringar på
Fåraberget och Marjarp samt reinvesteringar i Kättilstorp och i Falköping. Totala beloppet på lånen är 91
500 000 kr. På Kommuninvests hemsida kan man
läsa lite mer om detta i artikeln ”Grönt ljus för
Gröna lån till Falköping”. (Se länken: https://kommuninvest.se/2021/05/gront-ljus-for-grona-lan-tillfalkoping/ ).
Fastighetsavdelningen har sedan tidigare beviljats 6
stycken lån till olika nu genomförda fastighetsprojekt.
Park/gata har byggt ut pendelparkeringen vid stationen med ca 60 nya parkeringsplatser för att säkerställa möjligheterna till att pendla kollektivt från Falköping.
Park/gata har byggt 3 nya publika laddplatser vid
stationen, biblioteket och i centrum för att öka möjligheten till elbilsladdning i Falköping och för att
inte ”räckviddsångest” ska vara en anledning till att
inte välja elbil.

Kommunen håller även på med att ta fram en ny resepolicy som ska bli vägledande i valet av en framtida personsbilsflotta.

K om munikativ indikator
Gång- och cy kelvägar som byggts ut. (totalmeter)
Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej)

2 018

2 019

2 020

2 021

101 134

103 624

106 394

107 029

Ja

Ja

Ja

Ja

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

26

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

89

Motivering till målbedömning:
Förvaltningen har under året fått bra feedback på
många sätt, inte minst via DF-respons. När det gäller
fossilfritt finns en hel del att göra framöver. Uppdraget är nytt och arbete har påbörjats för att klara målsättningen.

Tre nd

Målbedömning
Mindre God

Godtagbar

God

Mycke t god

X
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Infrastruktur som möjliggör
etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid västra stambanan och en god
infrastruktur som ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta
skapar förutsättningar för logistikutveckling, nyetableringar och stärker befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten
och avlopp samt Marjarp.
Aktiviteter: På Marjarp har de fleråriga projekten
med att bygga ut nya industrigator för etableringar
kunnat avslutas under första tertialet 2021. Även terminalspår 3 och 4 har kunnat färdigställas, varav ett
av dem kommer att säljas direkt till privat aktör enligt tidigare upprättat avtal.
Under andra tertialet har arbetet med den nya överlämningsbangården kunnat komma igång i den mer
operativa delen och man nu är nu inne i projekteringsfasen här. Under 2021 har kommunfullmäktige
beslutat om att bygga ut terminalspår 5 vilket förväntas kunna ansluta mot de kommande etableringar
som JULA nu planerar i området. Spåret kommer stå
klart under början av 2023.
VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt
för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl
bostäder som företagsetableringar. VA-avdelningen
är med i alla utbyggnadsprojekt där kommunalt vatten och avlopp är beslutat.

Falköping – en drivande aktör
Falköpings kommun ska vara och upplevas som en
kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya företag, nya etableringar och
befintliga företag.
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Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra till en utveckling av näringar inom den gröna
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor.

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar företagens möjlighet att delta i upphandlingar.
Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har gjort ramavtalsupphandlingar på hantverkartjänster. Ramavtalsupphandlingar om konsulttjänster har inletts och
dessa slutförs under 2022. Avdelningen har haft två
informationsmöten inför upphandlingen av hantverkartjänsterna.
Kostavdelningen genomför numera sina livsmedelsupphandlingar tillsammans med ett antal andra kommuner i Skaraborg via Skövde upphandlingsenhet.
Senast valde man att avbryta Falköpings kommuns
del när det gällde mejerivaror då det hela inte riktigt
gick som man ville. Allt i ett försök att få till avtal
med lokala företag. Informationsmöten har hållits
gällande upphandlingen av mejerivaror för Falköpings kommuns del och ett avtal beräknas bli klart
under 2022.
Avtal har efter en direktupphandling slutits med LK
Vilt AB i Skara om leveranser av viltkött.
Inför upphandling av maskiner/fordon förs dialog
med de lokala företagen om de behov som finns och
hur marknaden kan matcha dessa. Diskussioner förs
bland annat om hur marknaden har utvecklats sedan
de senaste inköpen, för att på så sätt få input till hur
fordonsparken kan utvecklas.
VA-avdelningen har gjort en ny upphandling på
schaktfri renovering av avloppsledningar. Att renovera avloppsledningar med schaktfria metoder sparar
både pengar och miljö då man inte behöver gräva för
att förnya. Under hösten gjordes en upphandling av
spolning och filmning av kommunala avloppsledningar.

nämndsberättelse

K om m unikativ indik ator
Har informationsmöte n hållits? (ja/nej)

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

2 018

2 019

2 020

2 021

Ja

Ja

Ja

Ja

Tre nd

Målbedömning
Mindre God

Godtagbar

God

Mycke t god

X

Vi är aktiva för att inkludera lokala företag i nya
upphandlingar på olika vis.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

En lärande och utvecklande
verksamhet
En lärande och utvecklande verksamhet
bygger på flera delar.
En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad
personal till olika arbetsuppgifter samt att kunna behålla befintlig kompetent personal.

Delmål: att samarbete med kommuninterna och externa utbildare ska finnas för att på så sätt säkerställa
att personer utbildas med de spets- och breddkompetenser som behövs nu och framöver inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Aktiviteter: Förvaltningen försöker bereda plats för
olika typer av praktikanter. Förvaltningen har bland
annat arbetat för att hitta feriepraktikantplatser som
har kunnat fungera i dessa Corona tider. Detta har
varit av stor betydelse eftersom till exempel socialförvaltningen inte kunnat ta emot feriepraktikanter i
samma omfattning som vanligt. Både Park/gata och
städavdelningen har kunnat ta emot fler feriepraktikanter än innan Corona epidemin startade. Fastighet
har under sommaren tagit något färre feriepraktikanter än tidigare. De hade kunnat ta emot några till
men det fanns inga intresserade elever.
Under 2021 tog VA avdelningen emot 4 praktikantelever från nionde klass samt två feriepraktikanter.
Kostavdelningen ställer praktikplatser till förfogande
internt till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
genom deras lärlingsutbildning och den språkförstärkta kockutbildningen för vuxna. Även externa utbildare erbjuds praktikplatser inom verksamheten.
Biogasanläggningen har normalt ganska många studiebesök men under pandemin har detta begränsats
och endast ett besök av andra kommuner har genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott har besökt
den nya anläggningen och informerats om drift, ekonomi och miljövinster med anläggningen.
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Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka
kan variera beroende på vilka behov som arbetsmarknadsåtgärden gäller. Behovet kan gälla språkutveckling, yrkesutbildning, ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden, ferieplatser etc. Arbetsmarknadsåtgärderna sker främst genom intern samverkan men
andra aktörer kan också förekomma. Under 2021 har
tre extratjänster varit aktuella varav en kvarstår vid
årsskiftet. Avdelningen har också tillhandahållet tre
platser för Connect 2.0 varav två kvarstår vid årsskiftet.

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensutveckling för all personal erbjuds kontinuerligt.
Aktiviteter: På lite längre sikt ska de flesta fastighetsskötartjänster uppgraderas till fastighetstekniker.
Detta ska ske dels genom nyrekrytering vid nyanställning dels genom vidareutbildning av den befintliga personalen.
Fastighetsavdelningen har haft en heldagskurs om
fastighetsägarens ansvar rent juridiskt.
En digital utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare
startade under våren och har genomförts under stora
delar av 2021. Under hösten startade ytterligare en
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare, vilken
kommer pågå fram till våren 2022. En förnyelse av
PRYL-certifiering för berörda lokalvårdare skedde i
december.
Park/Gata har kontinuerligt utbildningar för att säkerställa god arbetsmiljö och trygga säkerheten för
personalen. Avdelningen har nyligen hjälpt personal
med att komplettera sitt körkort med C-behörighet.
Personal som kör lastbil i tjänsten erbjuds nu YKButbildning (YrkesKompetensBevis) som numera är
ett lagkrav.
VA-avdelningen har återkommande utbildningar
inom arbetsmiljön. Avdelningens tekniker har fått

nämndsberättelse

dricksvattenprovtagningsutbildning för att kunna effektivisera arbetet runt dricksvattenkontrollerna. Genom att kunna ta prover själva minskas provsvarstiden samtidigt som flexibiliteten ökar. Även utbildning på provtagning på avloppsidan har genomförts.
För hela förvaltningen diskuteras behoven av kompetenshöjning vid minst varje utvecklingssamtal.
Biogasen har distansutbildat nyanställda inom gassäkerhet samt utbildat driftchefen till gasföreståndare.
Fortbildning inom kostavdelningen förutsätter ofta
att man kan träffas fysiskt och den möjligheten har
varit starkt begränsad under året. I november lyckades dock en heldag genomföras för att inspirera
kockar till kreativt tänkande när det gäller servering
av fisk. Utöver det har avdelningen deltagit i digitala
workshops kopplade till klimatlöftena och ledningen
på avdelningen har erbjudits och deltagit i andra digitala fortbildningar med olika rubriker.

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

Delmål: att optimera de system och processer som
finns i verksamheterna på ett så bra sätt som möjligt
för att bli så ändamålsenliga som möjligt.
Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt genom sina regelbundna ”lokalgruppsmöten” med
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för att
effektivisera användandet av kommunens lokaler,
både ägda och inhyrda. Avstämning sker av hur lokalbehoven förändras och kan samordnas både på
kort och lång sikt.
Städavdelningen utför kvalitativ städning och periodiskt rengöring vilket är viktig för att inte få försämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommunens
fastigheter. Att fastigheter/lokaler städas och underhålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare för att
skapa långsiktig hållbarhet är viktigt.
VA-avdelningen renoverar ledningsnätet genom relining för att minska belastningen på avloppsreningsverken. Sammantaget för alla ledningstyper
blir den så kallade ”hundraårstakten” 0,5 % för året.
En variation mellan olika ledningstyper finns dock,
spillvattenledningarna ligger på 0,7 %, dricksvattenledningar på 0,5 % och dagvattenledningar på 0,4 %.

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. Eventuella problem hanteras när de dyker upp.
Detta skapar en trygg arbetssituation.

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

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

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

VA-avdelningen har arbetat med att öka kompetensen runt arbetsmiljöfrågor och ett förbättrat informationsflöde för att skapa en involverande arbetsmiljö
och en ökad tillit.

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

VA-avdelningens verksamhetssystem Valvet har under året bytt databas vilket inneburit en bättre funktionalitet samt besparingar i licenskostnader. Valvet
fortsätter att utvecklas och användas för att lagra information om ledningsnät och arbeten som utförs.
Hittills i år har vi lagrat ca 800 kartkopplade bilder
på ledningsarbeten.
VA-avdelningen arbetar hela tiden för att minimera
bräddning av avloppsvatten. Under 2021 behandlades 2 809 732 m³ av avloppsvatten, 8539,4 m³ blev
bräddat varav 973,6 m³ var obehandlat. Detta ger en
bräddningsprocent på 0,34 %.
Park/gata har under 2021 startat ett nytt förvaltningssystem för att övervaka och samordna grävarbeten
på kommunala gator. Systemet gör det lättare att
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hitta samordningsvinster mellan olika ledningsägare
i Falköping. Det innebär också att kommunen tar ett
steg framåt i övervakandet av pågående grävarbeten
i kommunen. Genom avgifter minskas risken för att
externa grävarbeten blir stående öppna under onödigt lång tid, vilket försämrar trafikföringen i kommunen.
Park/gata har även tagit fram nya rutiner för asfaltsplanering och utläggning av asfalt, vilket kommer att
minska riskerna för att befintliga betäckningar blir
överasfalterade.

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphandlingar, minska klimatavtrycket och därmed öka förvaltnngens miljöansvar.
Aktiviteter: Förvaltningen kommer att se över de
kommande maskininköpen för att de ska följa kommunens klimatstrategi. Detta innebär bland annat att
inköp görs som matchar förvaltningens behov och
inte ger en massa överkapacitet som aldrig kommer
att utnyttjas.
Kommunens nu gällande avtal avseende elenergi är
upphandlat med krav på bra miljöval.
Städavdelningens upphandling av städkemikalier
och städutrustning samordnas via Skövde upphandlingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommuner i Skaraborg. Arbetet med granskning av kemiska
hälsorisker har resulterat i en förbättring både avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även till en
minskad miljöpåverkan.
VA-avdelningen har gjort en upphandling av renovering av avloppsrör via ”flexibel foder”, en schaktfri metod som sparar miljön. För att minska energiförbrukning på reningsverket Hulesjön gjordes analyser som resulterade i en installation av en ny kondensator. Investeringen har en återbetalningstid på 2
år.
På VA-avdelningens driftsenhet har i år ett arbete
pågtt med att arbeta i enlighet med metoden 5S. (5S
är en japansk steg-för-steg metod, som rätt tillämpad, skapar och upprätthåller ordning och reda på arbetsplatsen.). Arbetet syftar till att skapa struktur i
allt arbete på enheten och optimering av lager och
inköp av material.
Inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 –
Västra Götaland ställer om” har kommunen avgett
ett antal löften, för 2021, som alla är tänkta att bidra
till en minskning av klimatpåverkan. Kostavdelningen har där bidragit till full måluppfyllelse avseende minskning av mängden koldioxidekvivalenter
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av inköpta livsmedel. Målet var satt till 1,7 kg CO2e
per kg inköpta livsmedel och avdelningen nådde så
lågt som 1,5 kg CO2e.

Systemeffekter i verksamheterna
För att kunna dra fördel av hela kommunens kompetenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet med
andra avdelningar, förvaltningar och externa organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera processbaserade arbetssätt.
Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt och medborgarnas behov.
En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen
av samhället som vi bör vara en del av.

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvaltningens kärnverksamheter och identifiera utvecklingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och
förväntningar, som lagställda krav.
Aktiviteter: Vid projektering av nya byggnader:
Projektledare, förvaltare och driftsavdelning pratar
om utformningar som skapar smidighet och bra arbetsflöden. Verksamheterna beskriver sina behov
och alla dessa synpunkter jämkas ihop till en lösning
som blir så optimal som möjligt för alla parter över
tid.
För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med
verksamheten om verksamhetens behov och sina underhållsplaner för att minska risken för felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrupperna.
VA-avdelningen: Ett stort arbete med egenkontrollprogrammen på reningsverken har påbörjats. Egenkontrollprogram för C-anläggningar och Hulesjöns
reningsverk är färdiga och inskickade till tillsynsmyndigheten (MÖS) och arbete med resterande anläggningar pågår. Egenkontrollprogram är lagstadgade enligt Miljöbalken och egenkontrollförordningen.
Kostavdelningen arbetar för ett utökat samarbete
med barn- och utbildningsförvaltningen för att tydliggöra att skolmåltiden är en del av utbildningen
och att det med ett utökat samarbete finns förutsättningar att påverka eleverna i en mer hållbar riktning.
För biogasen har under året arbetet med certifiering
enligt SPCR120 fortgått och prövoåret avverkats;
vilket normalt borde leda till ett godkännande under
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2022. Möjligheten till fysiska möten har under året
emellertid varit begränsade, vilket kommer att försena godkännandet då fysisk avsyning krävs för fullt
godkännande. Certifieringen säkerställer kvaliteten
på biogödseln och möjliggör för att gå vidare med
KRAV-certifiering.
Park/gata har ett pågående projekt med att inventera
skolvägar med hjälp av skolbarn som digitalt markerar färdväg och upplevda risker. Detta arbete har
dock varit tvungen att pausas under COVID-19 perioden då besök i skolorna inte varit möjligt.

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och
hur förvaltningen kan digitalisera tjänster och varor
så att verksamheterna blir effektivare och mer kvalitetssäkrade.
Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar med att
succesivt byta ut gamla låssystem till låssystem med
elektroniska programmerbara nycklar.
Kommunens fastigheter utrustas allt eftersom med
modern styr- och reglerteknik, för att bli mer energieffektiva. Detta kräver i sin förlängning mer utbildade fastighetsskötare/fastighetstekniker.
Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler.
Samverkan med verksamheter kommer behövas,
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler som
har sådan utformning att det är möjligt med en installation.
Park/Gata har tagit fram en digital asfaltsbeställning
gentemot avdelningens ramavtalsleverantör, som
även synkar mot andra digitala system, vilket minskar risken för felbeställningar. Systemet bidrar till en
snabbare handläggning.
VA- avdelningen har börjat använda en SMS-tjänst
vid byte av vattenmätare och även vid driftstörningar
på nätet. Att man aviserar byte av vattenmätare via
SMS har avsevärt förbättrat processen. Abonnenterna är mer uppmärksamma på den bokade tiden
och har större möjlighet att vara hemma vid bytet.
Den nya biogasanläggningen för rötning, som är
automatiserad och övervakas med den senaste tekniken samt införandet av kontrollrutiner enligt
SPCR120, ligger i topp vad gäller optimering av
energi, miljö och klimat.

Verksamheterna är till för
kommuninvånarna
Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete.
Förvaltningens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas lika och rättvist och att relationerna kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande
Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla service
och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande,
som utgår från helheten och förenklar vardagen för
medborgarna

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på
vad förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda
de är med, förvaltningen.
Aktiviteter: Synpunktshanteringen, DF-respons, är
en del i denna process. Löpande utvärderingar av
dessa synpunkter sker och upplevs som ett stöd i planeringen av arbetet inom Park/Gata, som får den
klart största andelen av de synpunkter som inkommer via DF-respons. I medborgarenkäten får framför
allt Park/Gata stort input i dessa frågor.
Fastighetsavdelningen gjorde en NKI-undersökning
under 2020, en undersökning som kommer att följas
upp regelbundet. En del av det som framkom i denna
undersökning har avdelningen arbetat aktivt med under 2021.
Kostavdelningen har under tidig vår genomfört digitala uppföljningar av vad eleverna tycker om skolmaten, i samarbete med Unga kommunutvecklare.
Resultatet visar att 58,3 % av grundskoleeleverna
och 35,6 % av gymnasieleverna är nöjda eller
mycket nöjda med skolmaten i sin helhet.
Under hösten har uppföljningar genomförts på utvalda skolor genom så kallade dialogkafé, också
detta i samarbete med Unga kommunutvecklare. Vid
dessa tillfällen har eleverna haft möjlighet att framföra synpunkter och komma med förslag på förbättringsområden gällande skolmåltiden.
Avdelningen har ständigt matsvinnet i fokus och för
2021 har kommunen avgett ett klimatlöfte gällande
matsvinn. Målet för klimatlöftet har avdelningen inte
lyckats uppfylla, men sammanställningen för året
pekar på att mängderna sjunker.
VA-avdelningen får mycket information om vad deras kunder tycker via sin kundtjänst samt via DF re-
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spons. I sista medborgarundersökningen låg VA-avdelningen i toppen på rankningen och avdelningen
strävar efter att behålla placeringen.
Städavdelningen arbetar genom samverkan med
verksamhetsansvariga. Det sker genom direktkontakter samt städråd. På städråd säkerställs gällande
överenskommen lokalvårdsbeskrivning, förväntningar respektive nöjdhet och hur slitage och nedskräpning påverkar allas arbetsmiljö.
Städavdelningen genomför kontinuerligt uppföljningar med verksamheterna genom städråd och besök direkt på plats. Ett arbetssätt som avdelningen
arbetat med över tid och som bygger på tillit mellan
städavdelningen och verksamheterna. Vid dessa möten fås återkoppling i realtid och goda relationer
byggs.
Under 2021 skickade städavdelningen ut en enkät till
12 arbetsplatser med frågor om nöjdhet och samarbete. Enkäten gick ut till grundskolor gällande förskoleklass till årskurs 6, Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan, SPC och Familjecentralen. Svarsfrekvensen blev 91,7 %. Svaren visar på att mer än två tredjedelar av de tillfrågade är nöjda med det som utförs
och färre än en tredjedel kan se ett behov av eventuellt ändrade städfrekvenser/moment. Samarbetet
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med städavdelningen ses som övervägande bra eller
mycket bra.
Förvaltningen har anmält sig till en medborgarundersökning, ”Kritik på teknik” som genomförs i
SKRs regi och som undersöker nöjdheten hos invånare gällande VA, avfall och drift av infrastruktur
såsom gator, gång och cykelbanor. Undersökningen
kommer att genomföras under våren 2022.
Kostavdelningen har inte, på grund av pandemin,
kunnat följa upp vad brukare inom särskilt boende
tycker om maten. En enkät till brukare inom ordinärt
boende har dock gått ut och återigen blir betyget på
helheten för måltiden mycket gott.

Övrigt:
Sedan 2020 genomför kostavdelningen mätningar
där de följer upp och redovisar mängden matsvinn
enligt den mall som livsmedelsverket skapat för att
kunna göra jämförelser mellan olika kommuner.
Livsmedelsverket har sedan 2020 ändrat i sin mall
vilket innebär att mängderna från och med 2020 inte
längre redovisas i % utan i gram och uppdelat på
förskola, skola och äldreomsorg.

nämndsberättelse

K ommunikativ indikator

2 018

Kökens kökssvinn ska minska (%) ¹ ⁾

2 019

2 020

2 021

6,8

5,8

iu ⁶ ⁾

T re nd

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%)

1 2,9

1 0,0 ²⁾

1 1 ,1 ²⁾

iu ⁶ ⁾

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%)

5,5

5,2 ²⁾

6,1 ²⁾

iu ⁶ ⁾

Andel elever som är nöjda med maten ska öka. (%)

38 ³ ⁾

iu

iu

5 8,3

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten ska öka. (%)

77,8

78,9

76,6

iu

89,7

92,1

90,4

129

123

113

123

P åbörjat

iu

93,7 ⁴ ⁾

69,2 ⁴ ⁾

0,73

0,84

0,8

0,5

8,9

5 ,3

5 ,7

3,2

398 / 0,22

2 083 /
0,99

2 760 /
1,13

974 / 0,34

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

4768

5 901

5 280

5 789

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

4309

4264

4032

3924

Andel brukare i ordinärt boende som är nöjda med maten ska öka. (%) ¹ ⁾
Förbrukning av energi i ägda lokaler (kW h/m²)
Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité. (%)
1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen. (%)
S vinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn. ( %)
Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (m³ resp
andel brädd i ‰)

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

236 870

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

44 629
15 066

varav inom koncernen (m² BR A)

3 063

varav moduler (m² BR A)

¹ ⁾ Ny indik ator från och med 2020.
²⁾ Beräk ningarna är fr.o.m. hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Livsmedelsverk et lagt grunden till och därmed inte jämförbara med
tidigare mätningar.
³⁾ Under 2018 gjordes bara två enk äter, till sk olorna Gustaf Dalén och Kyrk erör.
⁴ ⁾ Det är försk olor, bibliotek , museum och verk samhet inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen som tillfrågats, totalt 21 st.
S varsfrek vensen är 76 %
⁴ ⁾ Enk äten gick ut till grundsk olor gällande försk olek lass till årsk urs 6, Ållebergsgymnasiet, Kultursk olan, SPC och Familjecentralen.
S varsfrek vensen är 91 ,7 %.
⁴ ⁾ Från och med hösten 2020 redovisas resultaten enligt den nationella metod som Livsmedelsverk et lagt grunden till och är därmed inte jämförbara
med tidigare siffror. Resultat enligt ny metod redovisas i separat tabell.

Från och med hösten 2020 redovisas kökens olika svinn på nytt sätt enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och de nya siffrorna är därmed inte jämförbara med tidigare siffror. De redovisar numera
i enheten gram per portion och inte som tidigare i procent. Därav följer en ny redovisning enligt tabell nedan.
K om munik ativ indik ator
Kökens kökssvinn ska minska (g/port)
Förskola
S kola
Äldreomsorg
Kökens tillagningssvinn ska minska (g/port)
Förskola
S kola
Äldreomsorg
T allrikssvinnet i kökets matsalar ska minska (g/port)
Förskola
S kola
Äldreomsorg

2 020

2 020

2 021

2 021

VT -2020

HT -2020

VT -2021

HT -2021

iu
iu
iu

12
6
18

VT -2020

HT -2020

iu
iu
iu

29
20
85

VT -2020

HT -2020

iu
iu
iu

16
22
28

11
6
21

VT -2021
26
21
62

VT -2021
15
19
28

9
6
19

HT -2021
25
16
75

HT -2021
18
21
32
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Motivering till målbedömning:
Förvaltningens personal har erbjudits många utbildningar. Digitaliseringen har dessutom inneburit en
möjlighet för fler utbildningar ur både tids- och kostnadsaspekt.
Förvaltningen ligger bra till i medarbetarenkäten.
Under denna sommar; trots Covid-pandemi, har förvaltningen lyckats ordna fler sommarpraktikplatser
än vanligt, vilket behövts då omsorgen inte kunnat
erbjuda platser i samma omfattning som brukligt.
Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och
hittar även nya användningsområden för den, exempelvis LORA-systemet (P/G, VA). Detta till gagn
både internt och för våra invånare i kommunen.
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Målbedömning
Mindre God

Godtagbar

God

Mycke t god

X
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Personalredovisning
personalredovisning
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investeringsplanen. Verksamheternas flyttningar till och
från ersättningslokaler är en utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal
måste anpassas. Personal erbjuds utökad arbetstid
upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster vid
behov. Under året är det främst socialförvaltningens
flytt till Ranliden som påverkat mest. Det har inneburit att arbetsplatser såsom delar av Collegium
Park, Trinnöjegatan 3, Stadshuset m.fl. lämnats.
På VA-avdelningen har det under 2021 varit en del
personalförändringar. I sommar tillträde ny VAchef med enklare förändring i organisationen. Under året har det varit ett antal pensionsavgångar som
har återbesatts.

kompetensförsörjning
Kostavdelningen har under året valt att återgå till en
organisation med en heltidsanställd måltidsutvecklare. Ett utökat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen krävs
om framgång ska nås i det gemensamma arbete gällande hållbara måltider. Utökning av tiden som
verksamheten ställer till förfogande till andra förvaltningar för fortbildning, utvecklande av matråd
och en implementering av måltider som en mer integrerad del av skolan.
I övrigt har den kompetens och den bemanning som
var planerad för 2021 behövts, därför har de pensionsavgångar, uppsägningar och tjänstledigheter
som inträffat under året ersatts. Tillgången till relevant kompetens är märkligt låg. Det fanns en tro att
all restaurangpersonal som under pandemin blivit
av med sina arbeten skulle se tjänster inom kommunal förvaltning som attraktivt.

Städavdelningens målsättning är att samtliga lokalvårdare har grundläggande lokalvårdsutbildning
med möjlighet till PRYL-certifiering. Ytterligare en
till två dagars fortbildning sker per år.
Med medel från Omställningsfonden har digital utbildning i Yrkessvenska för lokalvårdare genomförts. Ytterligare en grupp lokalvårdare har fått
möjlighet under 2021. Utbildningen är förlängd till
delar av 2022. Yrkeskompetens är viktig för en attraktiv arbetsgivare.
Fastighetsavdelningen har som målsättning att befintliga fastighetsskötartjänster uppgraderas till fastighetstekniker. Det ska ske dels genom nyrekrytering vid nyanställning, dels genom vidareutbildning
av befintlig personal.

Personalmässiga förändringar jämfört med
personalplaneringen
Kostavdelningens verksamhet har, totalt sett, inte
föranlett några personalförändringar i antalet tjänster. Men i samband med en uppsägning från en av
kökscheferna valde avdelningen att organisera om
och antalet kökschefer har därmed minskat med en
tjänst under 2021.
Städavdelningen har påverkats av det fortsatta städbehovet i delar av Collegium Parks lokaler samt
Motionscentralen som har städbehov av låg- respektive högsäsong. Campingen har också fortsatt
städats under året i väntan på beslut för den fortsatta
driften.
PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

Antal anställda
Tillsvidare anställda

332

328

Visstids anställda

14

18

Timanställda

56

50
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Frånvaro
Sjukfrånvaro för samtliga anställda per avdelning
inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Hälsotalen redovisas
från och med 2021 enligt följande:
1. januari- april
2. januari-augusti
3. januari-december (årsredovisning)
Syftet med denna redovisning är att se förändringen
över året.

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma
period föregående år.
Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare
har 35,92 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021
(37 % 2020) och 18,8 % har 1-5 sjukfrånvarodagar
2021 (16 % 2020).
Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är 6,6 % och den totala sjukfrånvaron
för hela kommunen är 7,1 %.
2021 är ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken pga.
pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler.

Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

Totalt

2020

2021

7,3%

6,6%

Kvinnor
2020

8,7%

Kvinnor
2021

8,6%

Män
2020

Män
2021

Varav
över
60 dgr
2020

Varav
över
60 dgr
2021

5,1%

3,7%

33,0%

37,7%

– 29 år
2020

– 29 år
2021

6,6%

7,0%

30 –
49 år
2020

30 –
49 år
2021

50 år –
2020

50 år –
2021

6,6%

6,6%

7,9%

6,5%

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

Avdelning
Fastighetsavdelningen
Kostavdelningen
Park/Gata avdelningen
Städavdelningen
Växel/reception
VA avdelningen

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över
60 dgr

4,2%

10,1%

3,8%

40,1%

(8,1%)

(9,8%)

(7,5%)

(24,3%)

11,7%

13,0%

6,4%

47,5%

(12,1%)

(12,9%)

(9,0%)

(41,7%)

4,0%

4,5%

3,9%

20,0%

(3,7%)

(3,3%)

(3,8%)

(9,5%)

5,3%

5,7%

2,4%

20,5%

(5,3%)

(5,6%)

(2,4%)

(19,5%)

5,1%

5,1%

0,0%

0,0%

(1,7%)

(1,7%)

(0,0%)

(0,0%)

1,4%

3,0%

0,9%

0,0%

(3,3%)

(4,1%)

(3,0%)

(34,6%)
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

Intäkter
Avgifter mm

5 495,6

5 395,0

6 904,0

-1 509

5 096,0

Statsbidrag

5 478,6

5 490,6

3 283,0

2 208

3 970,0

Övriga intäkter

16 087,2

16 688,0

16 111,0

577

15 931,0

Interna intäkter

318 231,7

347 308,8

352 850,0

-5 541

344 136,0

Summa intäkter

345 293

374 882

379 148

-4 266

369 133

Personalkostnader

-151 766,3

-158 400,3

-163 728,0

5 328

-159 866,0

Verksamhetskostnader

-173 219,5

-192 612,7

-188 261,0

-4 352

-184 567,0

Kapitalkostnader

-121 216,2

-116 730,0

-115 919,0

-811

-116 733,0

Kostnader

-74 019,2

-99 747,3

-96 403,0

-3 344

-98 535,0

Summa kostnader

Interna kostnader (inkl. internhyra)

-520 221

-567 490

-564 311

-3 179

-559 701

ÅRETS RESULTAT FÖR
SKATTEFINANSIERAT

-174 928

-192 608

-185 163

-7 445

-190 568

Nämndens resultat för 2021 är -192 608 tkr vilket är
104,0 % av budgeten. Avvikelsen för 2021 visar på
ett underskott med – 7 445 tkr.
Den största avvikelsen hänför sig till rivningen av
Stenstorpsskolan som inte varit budgeterad, totalt
9 557 tkr.
Nämndens utfall har påverkats av konsekvenserna
av pandemin Covid-19 då verksamheterna som servas delvis haft distansundervisning samt att vissa
verksamheter har varit stängda. Efter sommaren har
det dock börjat att återgå till mer normalläge.
Intäkterna är -4 266 tkr lägre än budgeterat.
De externa intäkterna (avgifter mm) har minskat på
kostavdelningen p.g.a. Covid -19 och inställda externa evenemang.
Statsbidragen överstiger budget då ersättning för
sjuklönekostnaden utgår för januari – september på
grund av Covid-19.
Den minskade interna intäkten beror på att en beräknad internhyra för Vindängens skola har korrigerats
under året, detta ger en avvikelse på – 5 700 tkr.
De interna intäkterna ökar jämfört med föregående
år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar,
detta beror på att vi numera brutto debiterar internhyrorna från 2021.

Personalkostnader är lägre än budgeterat, detta kan
delvis förklaras av att vissa verksamheter tillfälligt
har stängts igen p.g.a. Covid -19. Personal har omdirigerats och kunnat täcka upp vid frånvaro och vikariekostnaden har därför minskat.
Verksamhetskostnaderna ligger över budgeterat vilket kan förklaras av rivningen av Stenstorpsskolan
som inte var budgeterad.
Verksamhetskostnader ökar jämfört med föregående
år p.g.a. ökade skötselytor för park/gata samt ökade
lokalytor för fastighetsavdelningen. Detta påverkar
även personalkostnaderna som ökar jämfört med tidigare år.
Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som
föregående år. En sänkning av internräntan har
gjorts från 2% till 1,25 % 2021. Sänkningen har
mötts av ökade kapitalkostnader då nya investeringar har aktiverats och tagits i bruk. Avvikelsen
beror på att aktiveringar av projekt gjorts under året.
Detta genererar kapitalkostnader som inte ligger
med i budget.
Interna kostnader ligger över budgeterat då de egna
fordonen på både park/gata och fastighetsskötsel blivit dyrare än budgeterat då nya fordon har köpts in.
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Verksamhetsredovisning
RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

Park/Gata

-60 941,0

-66 409,1

-65 305,0

-1 104

-65 505,0

Kost

-88 293,7

-90 996,6

-96 351,0

5 354

-93 551,0

Fastighet

-19 191,3

-27 038,0

-12 798,0

-14 240

-23 133,0

Städ
Övrigt
ÅRETS RESULTAT FÖR
SKATTEFINANSIERAT

PROG
AUG 2020

-557,9

-1 922,8

-1 384,0

-539

-1 484,0

-5 944,3

-6 241,4

-9 325,0

3 084

-6 895,0

-174 928

-192 608

-185 163

-7 445

-190 568

Park/gata
Inför 2021 har Park/gatas budget justerats för bl.a.
utökade skötselytor och indexökning för externa
kostnader. Den 1 april har driften av friluftsområdet
Mösseberg omorganiserats till Kultur och Fritid,
vilket innebär att både personal och budget flyttats
dit.
Park/Gatas utfall för helåret 2021 är – 1,1 mnkr.
Orsaken är framförallt omfattande kostnader för
järnvägsverksamheten på Marjarp samt att fler timmar som lagts på parkunderhåll under första delen
av året. Strategiska medel har beviljats för Sommargatan 2021 men budget för detta ligger på kommunstyrelsen och utfallet ligger kvar på tekniska nämnden, detta gör att avdelningen gör ett större underskott om ca 0,5 mnkr. I stort sett följer ändå utfallet
den planerade budgeten och avdelningens resultat
avviker endast med 0,64% sett till omsättningen.
Trots en lång vinter med många insatser för vinterväghållning har kostnaderna kunnat hållas inom
budget då de mest kostnadsdrivande aktiviteterna
ändå kunnat undvikas. I samtliga tätorter har
vårsopningen, som är en del av vinterväghållningen, sopats i egen regi utan externa aktörer.
Detta som en del i besparingsåtgärderna. vilket
medfört att kostnaderna kunnat hållas nere med ca
0,1 mnkr.
Kost
Kostavdelningen har gjort ett stort överskott under
2021 på 5,4 mnkr. Orsakerna till detta beror bland
annat på att de åtgärder avdelningen vidtagit inför
2021 för att möta den besparing som lades på verksamheten, har haft genomslag. Utöver det har antalet serverade portioner ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de priser avdelningen idag betalar för sina livsmedel ligger tämligen lågt.
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsmedel gör också att kostnaden för livsmedel minskar
och det fokus som under året legat på effektivitet
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett viktigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron.

24 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021

Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vilket gjort stor skillnad trots att konsumtionen minskat på grund av stor frånvaro bland barn och skolelever.
Den inplanerade konferensen för hela avdelningen
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på
grund av den rådande pandemin.
Fastighet
Fastighetsavdelningen har ett stort underskott 2021
på – 14,2 mnkr. Underskottet beror bland annat på
rivningskostnader för Stenstorpsskolan som har belastat resultatet med 9,6 mnkr, vilket inte varit budgeterat.
Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter
där nyinvesteringar gjorts, har ytan blivit felaktig.
Internhyran har korrigerats, vilket innebär minskade
interna intäkter med 5,8 mnkr för fastighetsavdelningen.
Mediakostnaden avviker med - 2,8 mnkr mot budget. Priset på el har ökat i slutet på året och energiförbrukningen har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen beror på att ventilationen på skolor och förskolor körts längre tid under pandemin samt att
2021 var kallare jämfört med 2019 och 2020.
Städ
Städavdelningens utfall på - 0,5 mnkr beror på
ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom pappershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt rekommendationen att tvätta händerna ofta med anledning av covid-19. Även engångsmaterial som
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under
pågående pandemi. Budgeten för 2021 har minskat
med 0,5 mnkr jämfört med föregående år.
Övrigt
Här finns ett överskott på 3,1 mnkr, det kan förklaras av att nämnden haft minskade kostnader i och
med Covid -19 samt att nämnden inte haft några
oförutsedda kostnader.

Redovisning avdelning Park/Gata

Avdelning Park/Gata
Avdelningschef: Fredrik Johansson

Ekonomi
Park/Gata avdelningen, tkr
Intäkter

2021

2020

66 828

63 124

2019
60 441

-133 237

-124 064

-119 502

Verksamhet

Kostnader
Nettokostnader

-66 409

-60 941

-59 061

Väghållare och förvaltare av kommunens gator och
vägar.
Projekterar, projektleder och anlägger kommunens
infrastruktur som gator och VA-nät.
Förvaltar och underhåller kommunens allmänna
platsmark som parker och torg.

Budget

-65 305

-65 825

-58 586

-1 104

4 884

-475

Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistikcentrum.
Förvaltar och administrerar kommunens transportcentral.
Förvaltar kommunens flygplats.
Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad.
Bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar.
Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommunens ägda fastigheter.
Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat avfall.
Handlägger kommunens frågor för allmän kollektivtrafik ur ett operativt perspektiv.

Budgetavvikelse

Avdelningens resultat för 2021 är -1 104 tkr jämfört
mot budget som uppgick till 65 305 tkr och därmed
en procentuell avvikelse på 1,7 procent. Den totala
omsättningen på driften på park/gata uppgick till
133 237 tkr.
Årets händelser
Under året har en ny gatubelysningsentreprenör antagits för ramavtal, som tagit över driften efter
FEAB som haft avtalet i många år. Detta har inneburit att många nya rutiner har varit nödvändiga att
ta fram, men med ett positivt resultat. Även ett nytt
serviceavtal för trafiksignalerna har tecknats under
året, vilket förväntas innebära att vi kan få mer
driftsäkra trafiksignalskorsningar i framtiden.
-En översyn av reglementet har gjorts med förtydliganden av ansvaret för flygplats, järnvägsanläggningen vid Marjarp och ansvarsförhållandet kring
kollektivtrafik frågor.
Under 2020 togs beslut i kommunstyrelsen om att
ta fram en ny organisation för friluftsområdet Mösseberg. En utredning togs fram som visade på förslag att driften av denna verksamhet skulle organiseras under Kultur- och fritidsnämnden,. Beslut om
detta togs i Kommunfullmäktige under februari
2021 och i maj månad gick driften av friluftsområdet Mösseberg över till kultur- och fritid med tillhörande personalansvar och budget.

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

Mycket av verksamheten har fortsatt präglats av
Covid-19. Trots att avdelningen inte varit drabbad i
någon större omfattning eller blivit tvingad till
några mer omfattande omplaneringar, har det ändå
inneburit en viss återhållsamhet i verksamheten.
Under 2021 har park/gata haft utgifter för totalt
47 575 tkr varav 30 312 tkr är investering mot tekniska nämndens investeringsram och 17 263 tkr är
mot kommunstyrelsens investeringsram i form av
MEX (mark- och exploatering) investeringar. Den
totala investeringstakten har därmed varit något
lägre än för tidigare år.
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De enskilt största projekten för 2021 har varit Fåraberget 2B och överlämningsbangården på Marjarp
samt trafikombyggnaderna på Marknadsgatan och
Fogdegatan.

Flygfoto Fåraberget 2B

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

Falköpings cykelgarage vid järnvägsstationen.
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gjort att avdelningen inte kunnat följa den tänkta
maskininvesteringsplanen.
Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt utveckling som en attraktiv cykelstad och säkra passager har fortsatt under året och investeringar har
gjorts om totalt 5 557 tkr. Projekt inom detta har
koncentrerats på kvarteren runt Marknadsgatan och
Fogdegatan där nya cykelbanor har anlagts och
korsningar har trafiksäkrats.
Under året har man även gjort investeringar för en
kommun med hållbar utvecklingen. Exempel på
detta är utbyggnaden av pendelparkeringar vid stationen som medfört att det finns fler parkeringsplatser tillgängliga för den som väljer att resa kollektivt. Det har även investerats i tre nya laddplatser
för elbilar som placerats vid stationen, biblioteket
och vid centrum samt investering av ett nytt låsbart
cykelgarage vid stationen med plats för 45 cyklar
som nu idag är fullt uthyrt.

Redovisning avdelning Park/Gata

Verksamhetsredovisning
ParkGata

2021

2020

2019

Barmarksunderhåll (gatukostn)
Nettokostnad (tkr)

17 079

16 819

14 650

1 529 171

1 526 061

1 502 391

11,17

11,02

9,75

6 485

3 270

6 713

1 529 171

1 526 061

1 502 391

4,24

2,14

4,47

989

1 014

791

14 434

12 164

11 513

1 241 380

1 241 230

1 208 730

11,63

9,80

9,52

Nettokostnad (tkr)

4 753

4 009

4 313

Antal belysningspunkter

7 726

7 702

7 604

615,20

520,51

567,20

144 607

127 234

131 653

5 093

3 304

3 915

3 122

2 112

2 245

2

Gator,vägar, GC-bana (m )
2

Nettokostnad (kr)/m
Vinterväghållning
Nettokostnad (tkr)

2

Gator,vägar, GC-bana (m )
2

Nettokostnad (kr)/m
Asfalstunderhåll
Nettokostnad (tkr)
Parkunderhåll m

2

Nettokostnad (tkr)
2

Underhåll (m )
2

Nettokostnad (kr)/m
Offentlig belysning

Nettokostnad (kr)/belysningspunkt
Transportcentralen
Förbrukad diesel (liter)
Förbrukad bensin (liter)
Förbrukad gas park/gata (Nm3)

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

Grönyteskötsel vid Gudhemsskolan
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Verksamhetsanalys

Asfaltsunderhåll

Barmarksunderhåll

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

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

Tulpaner vid Medborgarhuset

Vinterväghållning
Vinterväghållningskostnaderna uppgick under året
till 6 485 tkr, vilket i princip är det årliga snittet sett
till den senaste 5-årsperioden.
Även vårsopningen är en stor del av årets utfall då
den årligen kostar mellan 1000 – 1500 tkr.
Vinterväghållningen är en verksamhet som måste
avsättas utrymme i budget till sent in på året då
kostnaden vid ett större snöfall uppgår till ca 300
tkr per dag och endast en vecka med snöfall kan
ändra utfallet helt.

Plogning
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Under 2021 har beläggningar gjorts för 7 679 tkr
(investering), vilket är något mer än vad som fanns
budgeterat. I driften finns ett utfall på 989 tkr.
Under året har flera läggningar gjort på de stora genomfarterna med mycket trafik. Dessa gator har
endast en levnadslängd gällande asfalt om ca 10-15
år i jämförelse med en mindre lokalgata som läggs
om med ca 35 års mellanrum. Under 2021 har läggningar gjorts på Göteborgsvägen, Hollendergatan,
St Sigfridsgatan, Brogärdesgatan, Mossvägen,
Bangatan och Odengatan som alla är högtrafikerade
gator. Ett flertal läggningar har även kunnat genomföras på lokalgator i Stenstorp och på Hälsoslingan
i Falköping.
Med den utförda mängden asfaltering för 2021 har
nivån på vägkapitalet kunnat bibehållas.

Offentlig belysning
Kostnaderna för den offentliga belysningen har efter flera år av sjunkande siffror under 2021 haft en
något ökad kostnad. Orsaken beror på det ökade elpriset under 2021 samt något ökade kapitalkostnader. Driftkostnaden per belysningspunkt uppgår
2021 till 615 kr/år att jämföra med 2020 då kostnaden var 518 kr/år och belysningspunkt. Falköpings
kommun har ändå en relativt billig drift för offentlig belysning i jämförelse med övriga kommuner i
Sverige då elpriset även ökat i övriga Sverige.

Redovisning avdelning Park/Gata

Framtid
Under det kommande året kommer Park/gata att
upphandla och teckna avtal för flera av de stora ramavtalen. Det gäller upphandlingar inom asfaltsbeläggningar, snöröjning, lastbilstransporter, grusmaterial och grävmaskinstjänster. Samtliga av dessa
upphandlingar har stor påverkan på avdelningens
ekonomi samt har ett stort klimatavtryck. Detta innebär att utgången av dessa upphandlingar är av
stor vikt för avdelningen de kommande åren.
Under de närmaste åren kommer stora exploateringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver skötsel. Utbyggnad förväntas ske framförallt på
Megaliten, Fåraberget och Marjarp. Dessa utbyggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden
men kräver även att medel avsätts för drift och underhåll.

Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation.
Under de närmaste åren kommer nya skolor att
byggas samtidigt som andra läggs ner, även befintliga skolor får nya upptagningsområden.
Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras
för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till
skolan. Det enskilt största projektet i den nya skolorganisationen är byggnationen av den nya 7-9 skolan i Falköping. Den framtagna detaljplanen har blivit överklagad och inväntar dom i Miljö och marköverdomstolen, vilket har inneburit att gatuprojektet
om 23 000 tkr inte heller har kunnat starta som
tänkt.
Under 2020 gav kommundirektören i uppdrag att ta
fram en ny utredning för att klargöra hur utvecklingen av Falköpings flygplats ska se ut. Denna utredning förväntas vara klar under pågående mandatperiod.

Nybyggd laddstolpe vid resecentrum
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Kostavdelning
Avdelningschef: Kerstin Johnsson

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

Ekonomi
Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen,
inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för
köksombyggnader.
Kostavdelningen, tkr
Intäkter

2021

2020

2019

7 380

6 674

10 108

Kostnader

-98 377

-94 967

-89 641

Nettokostnader

-90 997

-88 294

-79 533

Budget

-96 351

-94 443

-85 692

5 354

6 149

6 159

Budgetavvikelse

Även för 2021 har det varit svårt att prognostisera
utfallet. Det har inte gått att överblicka vilka konsekvenser den pågående pandemin skulle ha på verksamheten. Trots att avdelningen har fått ställa om
en del och att medarbetarna har ställts inför stora
krav på flexibilitet, är uppfattningen att avdelningen
har lyckats mycket väl med att ställa om efter nya
rekommendationer och krav.
Kostavdelningen har gjort ett stort överskott. Det
finns en rad olika orsaker till detta. De åtgärder avdelningen vidtagit inför 2021 för att möta den besparing som lades på verksamheten, har haft genomslag. Utöver det har antalet serverade portioner
ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de
priser avdelningen idag betalar för sina livsmedel
ligger tämligen lågt.

Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och Ållebergsgymnasiet:
Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment
till anställda, elever och mötesservice.

En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsmedel gör också att kostnaden för livsmedel minskar
och det fokus som under året legat på effektivitet
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett viktigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron.
Ett annat exempel på en oplanerad besparing av
personalkostnader är den stängning av köket på
Frökindsgården som gjordes i september, i samband
med att ombyggnationen av köket påbörjades.
Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vilket gjort stor skillnad trots att konsumtionen minskat på grund av stor frånvaro bland barn och skolelever.
Den inplanerade konferensen för hela avdelningen
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på
grund av den rådande pandemin.

Kökschef Eric Sandström
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Verksamhetsredovisning
2021

2020

2019

Kost
Bruttokostnad, tkr

96 005

92 847

87 189

3,4

6,5

-0,7

87 829

87 829

79 528

1 548 544

1 560 479

1 726 077

607 439

624 551

644 366

Övrigt

12 431

12 999

37 862

Totalt

2 168 414

2 198 029

2 408 305

44,27

42,24

36,20

Bruttokostnad

2 371

2 121

2 453

Utveckling %

11,8

-13,5

3,2

Nettokostnad

465

465

5

Utveckling %
Nettokostnad, tkr
Antal portioner
Barn o utbildningsförvalning
Socialförvaltning

Bruttokostnad (kr) / portion
Caféterior

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

Kost
Verksamheten består i dagsläget av 34 kök. 26 av
dessa är tillagningskök och 8 är mottagningskök.
Två cafeterior ingår också i avdelningens verksamhet. Från och med höstterminen 2021 ingår inte
längre tillagningsköket i Åsle i verksamhetens ansvar. Hela verksamheten med förskola, skola och
kök har övergått i privat regi.
Ombyggnationen av Ranliden färdigställdes i november och därmed flyttade avdelningen sin verksamhet från köket Läkaren till köket på Ranliden.
Vissa svårigheter förelåg i uppstarten då maskiner
som stått stilla under en längre period inte var riktigt ”samarbetsvilliga” från början.

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

Avdelningens uppdrag är att serva skola, förskola
och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom
barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden öppnas och stängs enheter.
Stadshuscafé
Rådande läge där möten övergått till digitala möten
och hemarbete har gjort att verksamheten har fört
en tynande tillvaro under 2021. Förhoppningsvis
kommer verksamheten att under 2022 återgå till det
normala med service till möten och den goda arbetsmiljö som den bidrar till i stadshuset.
Ambitionen ligger kvar om att utöka det kontantlösa kassasystemet till att också kunna hantera interndebiteringar.
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I tabellen redovisas endast antalet serverade portioner per månad. Kostavdelningen toppade antal serverade portioner under 2018 men har under 2019 –
2021 serverat färre och färre portioner. Sannolikt är
hela minskningen direkt kopplad till pandemin. Det
kan skönjas att antalet boende på äldreboende i
kommunen har minskat vilket har inneburit att antalet lunchlådor serverade inom hemtjänsten har ökat.

Årets händelser
Totalt har avdelningen lagat och serverat 2 168 414
portioner mat!
Det är cirka 30 000 portioner färre än 2020, vilket
betyder att avdelningen under en tvåårsperiod tapppat ungefär 240 000 portioner med anledning av
hög sjukfrånvaro bland barn och elever, men också
färre portioner levererade till socialförvaltningen.

I samband med årsskiftet övergick förskoleverksamheten i Åsle i privat regi och under första halvåret av 2021 har kostavdelningen levererat förskolans alla måltider.

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

Från höstterminen har driften av Åsle skola övergått till privat regi och därigenom har ett kommunalt kök upphört och de portioner som tillagats där.
Under våren har även förskolan Utsikten valt att
övergå till matleveranser från annan aktör.

KOSTAVDELNINGEN ANTAL PORTIONER

2020

2021

Barn-och utbildningsförvaltningen
Januari

160 594

118 055

Februari

150 967

127 018

Mars

163 692

161 202

April

123 285

147 618

Maj

132 406

150 753

Juni

98 984

100 102

Juli

14 621

23 232

Augusti

99 948

105 161

September

175 927

171 493

Oktober

161 313

169 970

November

158 075

145 370

December

120 667

128 570

Januari

52 958

52 819

Februari

49 720

47 073

Mars

52 638

52 071

April

50 788

49 506

Maj

52 030

51 249

Juni

50 497

49 556

Juli

53 131

51 675

Augusti

53 190

52 132

September

51 588

49 984

Oktober

53 572

51 128

November

51 590

49 160

December

52 849

51 086

Januari

818

1 590

Februari

623

1 884

Mars

789

2 267

April

695

1 563

Maj

744

1 204

Juni

369

1 382

Socialförvaltningen

Externa portioner

-

-

Augusti

454

106

September

825

176

Oktober

777

181

November

782

136

December

571

Juli

Totalt antal portioner

2 192 477

211
2 166 683
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I projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider” var det slutkonferens i februari, där
Falköpings kommun lyftes fram som en kommun
som lyckats väl i sitt arbete. Arbetet startade upp
under 2018 och fortsatte under 2020 för att avslutas
2021. Syftet med projektet har varit att verksamheten ska minska sina klimatutsläpp med 13 % fram
till projektets avslut. I projektet har arbetet pågått
aktivt med att minska mängden koldioxidekvivalenter per kg inköpt mat och matsvinn. Projektet har en
direkt koppling till de klimatlöften som kommunen
valde att avge inför 2021 och den klimatstrategi
som kommunfullmäktige beslutat 2021 ska gälla
under åren fram till 2030.
I arbetet med Agenda 2030 och ”Västra Götaland
ställer om” är målet är att matsvinnet inte ska utgöra mer än 45 g per portion. Detta har varit en stor
utmaning.
I båda dessa hänseenden har kostavdelningen varit
framgångsrik under året och fått möjlighet att i
olika sammanhang beskriva hur arbetet pågått för
att lyckas.

Redovisning Kostavdelning

När det gäller minskningen av koldioxidekvivalenter utifrån inköpt mat var målet 1,7 kg CO2e per kg
och det talet är för kostavdelningen så lågt som 1,5
kg. Målet för svinnet skulle innebära stora problem
men uppföljningen efter 2021 visar ändå att det
nådde så lågt som 50,8 g per portion. För 2022 ligger målet för matsvinnet om max 45 g per portion
kvar och arbetet pågår för att nå detta.
Ett samarbete har utvecklats med hem- och konsumentkunskapsläraren på Gustav Dalénskolan för att
sänka matsvinnet, Äldre elever utsågs till ”matambassadörer” och gick ut i klasserna och informerade de yngre eleverna om varför matsvinn inte är
bra för klimatet.
Avdelningen har köpt in två ”kommunikationsvågar” som under året använts för att visualisera matsvinnet för skolelever. Eleven skrapar själv sin tallrik och får direkt återkoppling på hur mycket det
väger.

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

kallade kvalitetskontroller där upplägget utarbetats
av kommunens ”unga kommunutvecklare”.
Fortsatt samarbete med unga kommunutvecklare
har skett under hösten och tillsammans med dem
har det genomförts ”dialogkafé” på högstadiet i
Kinnarpsskolan och Floby skola. Ett avslappnat sätt
att möta eleverna och lyssna till deras synpunkter.
Under 2020 deltog Falköping som en del av projektet KliMATval. Ett projekt som drevs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) Stockholms
Resilience Centre och med finansiering av Vinnova. Huvudrubriken var ”Utveckla hållbara matval
för framtiden” där kommunen ansökte om att få
vara en del och kom med som en av tio utvalda. Utifrån resultatet av projektet arbetade avdelningen
vidare för att utveckla dialogen kring klimatsmart
och lokalproducerad mat mellan elever, personal
och producenter. I maj serverades lokalproducerad
street-food på Gustav Dalenskolan.

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

Med utomhusmatlagning av vildsvins-wok på lokala råvaror var förhoppningen att lyfta intresset för
matens innehåll, var den kommer ifrån och hur den
påverkar människan och miljön. Som en konsekvens av dels den här aktiviteten men också som ett
bidrag för att minska klimatpåverkan av inköpta
livsmedel genomfördes efter sommaren en upphandling med syfte att kunna servera vildsvinskött i
alla kommunens kök.
White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige
som bedömer offentliga kök utifrån helheten. Man
bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö,
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service, pedagogiskt samarbete, engagemang från
rektor, kommunala satsningar, hållbarhet och andra
parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för barn och elever. För tredje året i rad blev
Vindängens förskola nominerad till ”årets förskolekök”. Av 20 nominerade förskolor från olika delar
av landet hamnade Vindängens förskola på en
mycket hedrande sjundeplats!
Under 2021 har ytterligare en kock och en pedagog
på en förskola i Falköping inlett utbildning till måltidspedagoger. Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Att kök och övrig verksamhet samverkar för
att påverka barnen till hållbara matvanor som stärker dem i möjligheten till att påverka sin prestation,
sin hälsa och möjlighet till inlärning. På förskolan
sker detta givetvis på ett mycket lekfullt sätt.

I samband med ombyggnation av boenderum på
Frökindsgården startar i september också ombyggnation av köket på äldreboendet.
Under ombyggnaden levereras maten till äldreboendet från Floby och lunchlådor till hemtjänsten tillagas i Vartofta.
Under en längre period har planering pågått för att
kunna lämna köket på Läkaren, till förmån för att
kunna flytta in i köket på Ranliden som stått tomt
sedan köket på Tåstorp öppnades.
Läkarens kök är hyrt av Hyresbostäder och genom
flytten till Ranliden som är kommunens egen fastighet görs en besparing på hyreskostnaden. Den
kanske viktigaste konsekvensen av flytten är dock
den förbättring av den fysiska arbetsmiljön som köket på Ranliden erbjuder.
Ett minimum av fortbildningsaktiviteter har genomförts under året på grund av pågående pandemi och
rådande restriktioner. I november lyckades ändå ett
par tillfällen genomföras med inspiration för våra
kockar när det gäller tillagning av fisk. Under rubriken ”Bli en fena på fisk” provlagades befintliga recept och nya recept togs fram av avdelningens
kockar, för att hitta fiskrätter som är tänkta att barnen inte kan motstå.

En populär aktivitet bland fritidsbarnen på Kinnarps
skola har genomförts vid flertalet tillfällen under
året. Ett tiotal barn har vid varje tillfälle bjudits in
till köket för att själva delta och genomföra förberedelse och servering av eftermiddagens mellanmål.
Detta kallas för ”kock-fritids”.
Efter sommaren påbörjades bygget av en ny skola i
Odensberg. Även förskolan ska byggas ut och ett
nytt tillagningskök är under uppbyggnad i Odensberg. I dag är finns här ett av våra sämsta mottagningskök och när bygget är klart kommer detta att
vara ett nytt tillskott till alla våra tillagningskök,
bygget planeras vara klart sommaren 2023.
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Framtid
Med fokus på de aktiviteter som är angivna i riktlinjerna, beslutade av tekniska nämnden 2019, arbetar avdelningen vidare med att servera mat som ska
vara säker att äta och att matgästerna ska kunna
känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet
och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.
Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi
och näring som barnen behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan eller skolan.
Mandager må alle ha med matpakke og drikke.
Tirsdager er det mat på AKS:
Brød med pålegg og melk.
Onsdager er det mat på AKS:
Musli/cornflakes med yoghurt, vann til drikke
og frukt eller grønt.
Torsdager er det mat på AKS:
Brød med pålegg og melk
Fredager er det mat på AKS.
1.fredagen i månaden pasta og ketshup
2.fredagen i månaden tomatsuppe og makaroni
3.fredagen i månaden fiskepinner i lomper
4.fredagen i månaden er det overaskelse

Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I
förskolan och skolan kan måltiden användas som
ett pedagogiskt verktyg i undervisning och för att
väcka barnens och elevernas nyfikenhet kring mat.
I riktlinjerna för kostavdelningen finns beslutade
aktiviteter kring detta och arbetet fortsätter med att
sprida förslag och idéer hur måltiden kan integreras
i förskola och skola.
Bra måltider inom äldreomsorgen förebygger
undernäring och främjar bevarande av funktion och
livskvalitet.
Denna kunskap finns inom verksamheten och
avdelningen delar gärna med sig av den.
Tillsammans med ledningen av äldreboenden i
kommunen har under hösten 2021 planerats för en
fortbildning av personalen gällande mat och
måltider till äldre.
Dessa tillfällen är inplanerade för att genomföras
under våren 2022 vid APT-möte på respektive
äldreboende.
Fokus i utbildningen kommer att ligga på vikten av
mellanmål för äldre.

Om deres barn ikke liker maten som vi serverer
så må man ha med ekstra mat.
Barn med allergier vil få noe tilsvarene som
dem kan spise.
Ett exempel på en dagsaktuell matsedel på förskola i Norge.
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Fastighetsavdelning
Avdelningschef: Jan Aurén

Verksamhet

Förhyrda lokaler

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

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

Ägda lokaler
I första hand ska lokaler i kommunens byggnader
erbjudas.
Kommunens anläggningar ska byggas och
underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt.
Övervakning av energi- och vattenförbrukning för
att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen.
Utför fastighetsskötsel, markskötsel och
verksamhetsservice.

36 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021

Ekonomi
Fastighetsavdelningen, tkr

2021

2020

256 316

231 094

35 203

-283 354

-250 285

-230 026

Nettokostnader

-27 038

-19 191

-194 823

Budget

-12 798

-24 995

-193 094

Budgetavvikelse

-14 240

5 804

-1 729

Intäkter
Kostnader

2019

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

Redovisning fastighetsavdelning

Resultat mot budget

Kostnad 689 tkr. Tomhyror har belastat
socialförvaltningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutredovisning av följande investeringsprojekt
redovisas i bilaga:

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

-

Ombyggnad Ranliden

-

Ranliden - armering under en pelare
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Verksamhetsredovisning

-

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

Flera stora investeringsprojekt har påbörjats
eller utförts.
Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen,
planering av framtida investeringar. Enligt den
nya modellen för investeringsprocessen har
flera projektdirektiv tagits fram, som
beslutsunderlag på framtida investeringar.

-

-

Arbetet med att ta fram underlag för att införa
internhyror. Detta innebär att Policy för
lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar,
riktlinje för interhyra, gränsdragningslista,
interhyresavtal har tagits har tagits fram.
Arbete med åtgärder som följd av beslutet om
en ny skolorganisation.
På grund av bland annat, framtida
investeringsprojekt, har det varit ett omfattande
arbete med att hitta ersättningslokaler.
Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom
tillgänglighet, radon, hisskrav m.m.

Illustration på investeringsprocessen från början till slut

Investeringsprojekt
Under året har vi arbetat med:
Projektdirektiv: Gudhems skola och kök, Vartofta
skola och kök Elvagården, Förskola Fåraberget,
Gruppboende LSS, Åttagårdsskolan.
Förstudie: Stadshuset, Ishallen.
Projektering av: Odensbergs skola, förskola och
kök, Nybyggnad Platåskolan, Frökindsgården,
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Stenstorps vårdcentral, Korttidsboende LSS,
Mössebergsskolans ventilation, Ekehagens
Forntidsby
Byggnation av: Ombyggnad av Ranliden, har
färdigställts. Ombyggnad Frökindsgården,
Odensbergsskolan, Mössebergsskolans ventilation
har påbörjats. Se vidare under rubriken
investeringsredovisning längre fram i dokument.

Redovisning fastighetsavdelning

Broddetorpsskola, ombyggnad lekplats

Exempel på större underhållsåtgärder samt
reinvesteringar under året:
Mössebergsskolan. Utredning av skador på tak hus
4. Kostnad 338 tkr.

Yllestads bygdegård. Byte yttertak, reparation av
takfot. Kostnad 657 tkr.
Bio Cosmorama. Installation av ny
ventilationsanläggning. Kostnad 367 tkr.

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

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

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

Ållebergsgymnasiet. Fasadarbeten hus G.
Kostnad 785 tkr.

Odenbadet. Vattenrening utebadet. Kostnad 1 806
tkr. Renovering bastu. Kostnad 798 tkr.
Centralförrådet. Utbyte takbelysning i
Räddningstjänsten vagnhall. Kostnad 419 tkr.
Förskolan Hästbacken. Byte lekutrustning samt
övriga markarbeten. Kostnad 862 tkr.
Broddetorpsskolan. Ombyggnad lekplats. Kostnad
696 tkr. Målning av träfasad. Kostnad 387 tkr.
Trädgården Karleby. Renovering av 2 st
lägenheter inklusive kök. Kostnad 621 tkr.

Floby skola. Reparation och målning putsfasad
gymnastikbyggnad, takbyte på gymnastikbyggnad
samt lågdel på idrottshallen. Kostnad 2.082 tkr.
Förskolan Vindängen. Utbyte av fasadpanel,
lagning av tegelfasad. Kostnad 463 tkr.
Ranliden. Relining avloppdelar av fastigheten.
Kostnad 310 tkr.
Lärcenter. Reparation tak över carportar. Kostnad
640 tkr.

Förskolan Vartofta. Ommålning av fasader och
fönster på förskolebyggnaden samt förråd och
lekhus. Kostnad 551 tkr.
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Ytförändringar fastigheter under året:

Förhyrda lokaler:

Ägda lokaler:

Hyresavtal som upphört:

Avgående ytor:

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

Yllestads skola, såld, -645 m2.
Åsarps förskola, såld. -224 m2.
Vandrarhemmet, såld. -832 m2.
Tillkommande ytor:
Ranliden, utökad yta. 380 m2.
Motionscentralen, utökad yta. 28 m2.
Väsmestorp 2:49 (Jaktstuga), ny fastighet. 92 m2.

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

Ombyggnad Frökindsgården
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Renovering fasad gymnastikbyggnad Floby

Investeringar:
- Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av
kök kommer att ske i samband med om-och
tillbyggnad Odensbergsskolan, nybyggnad av
Platåskolan samt ombyggnad av Frökindsgården.
- Nybyggnad Korttidsboende LSS, projektering
har utförts, Upphandling av entreprenör pågår.
Byggnationen beräknas påbörjas våren 2022 och
färdigställas våren 2023.
-Ombyggnad Frökindsgården, projektering har
utförts, upphandling av entreprenör har utförts.
Byggnationen påbörjades hösten 2021 och beräknas
färdigställas hösten 2022.
Nybyggnad Platåskolan, upphandling av
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts.
Projektering har utförts. Detaljplanen har
överklagats, ny detaljplan tas fram. Byggnationen
beräknas påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och
färdigställas hösten/vintern 2025/2026.

påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten
2021.
- Ombyggnad vårdcentralen Stenstorp,
ombyggnad av vårdcentralen åt Närhälsan. 10-årigt
hyresavtal har tecknats. Projektering har utförts,
upphandling av entreprenör har gjorts.
Byggnationen beräknas påbörjas början 2022 och
färdigställas hösten 2022.
- Odensbergs skola, förskola och kök,
projektering har utförts, upphandling av entreprenör
för skolmodulerna har utförts. Skolmodulerna
beräknas färdigställas april 2022. Om- och
tillbyggnad av förskola och kök beräknas påbörjas
april 2022 och färdigställas våren 2023.
- Mössebergsskolan, ombyggnad ventilation,
projektering har utförts, upphandling har utförts,
byggnationen påbörjades oktober 2021 och
beräknas färdigställas februari 2022.

- Ombyggnad Ranliden, upphandling av
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts.
Projektering har färdigställts. Byggnationen
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Mindre investeringsprojekt
-Reservkraftaggregat Floby vårdcentrum,
påbörjades under 2020, färdigställdes under våren
2021.
-Nybyggnad Amfiteatern Plantis, mindre
nybyggnad ca 25 m2, påbörjades 2020,
färdigställdes våren 2021.

-Brandstation, ombyggnad i ledningscentral
utfördes under 2021.
-Ekehagens Forntidsby, projektering av
ombyggnad av Järnålderhus har utförts.
-Komplettering av utebelysning vid förskolor,
Utebelysningen har kompletteras vid 4 förskolor.

Odenbergs skola, grund till moduler

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

Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid
ett antal fastigheter.

Åtgärder under 2021:

Servicegrupp:

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

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

2021

2020

2019

181 395

179 055

160 452

1,3

11,6

4,3

Ägda lokaler
Bruttokostnad (tkr)
Utveckling %
Bruksarea (BRA), m2, 31 dec.

236 870

238 071

241 568

Kr/m2 BRA

766

752

664

Utveckling %

1,8

11,7

0,8

54 490

48 874

52 953

11,5

-7,7

-4,4

41 566

41 721

41 656

1 311

1 171

1 271

11,9

-7,8

14,8

Förhyrda lokaler
Bruttokostnad (tkr)
Utveckling %
2

Förhyrd yta, m , exkl moduler
2

Kr/m

Utveckling %

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

Ägda lokaler:
Volymtal ägda fastigheter
2

Bruksarea (BRA) m Yta 31 dec. resp år
Skolor

2021

2020

2019

101 201

102 230

105 063

Förskolor

13 295

13 135

12 659

Äldre. och omsorgsboende

47 959

55 678

55 617

Förvaltning och samlingslokaler

69 264

61 969

62 307

5 151

5 059

5 922

236 870

238 071

241 568

2020

2019

Pensionärsbostäder, hyres o affärshus
S umma ytor

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

Nyckeltal ägda fastigheter - Räknas på ytan 31 dec. resp. år.
2

kr/m BRA (netto)
Kapitalkostnad
Adm. Försäkring Fastighetsskatt

2021
369

395

315

39

40

35

M edia

150

114

126

Skötsel och reparationer

160

155

149

Planerat underhåll, drift

26

27

20

Planerat underhåll, reinvesteringar
S umma

81

79

74

825

811

718

Större underhållsåtgärder bokförs som reinvesteringar.
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Media
tkr

2021

Elkostnad

2019

19 727

13 015

16 024

142

62

56

Oljekostnad
Fjärrvärmekostnad

2020

12 044

10 606

10 661

Fasta bränslen

1 115

930

1 107

Vatten- och avloppskostnad

2 880

2 936

2 999

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

Nyckeltal
kr/m

2

2021

Energikostnad

2020

2019

139

103

115

12

12

12

VA-kostnad
Försåld energi och vatten är ej avräknad

Förbrukad mängd
2021

2020

2019

El, M Wh

12 036

11 899

12 853

Värme, M Wh

17 788

15 567

17 340

-577

-506

-504

29 247

26 960

29 689

111 483

122 081

132 484

Avgår försåld energi
S umma MWh
Vatten, m3

Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad

Kommentarer till ägda lokaler:
Planerat underhåll och reinvesteringar har ligger på
samma nivå som 2020. Utfallet för 2021 blev 26 kr
+ 81 kr totalt 107 kr/m2. Då ingår
energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten.
Kostnader för skadegörelse på våra fastigheter
under 2021 : 589 tkr.

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

EL - Spotpriser åren 2018-2021 (öre/kWh)
200

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

160

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

100
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De höga elkostnaderna 2021 illustreras i ovanstående diagram.
Diagrammet visar också på svårigheten med att budgetera
elkostnaden då elpriset varierar stort mellan åren.

Nov

Dec

Redovisning fastighetsavdelning

Förhyrda lokaler:
Volymtal förhyrda lokaler:
2

Yta m

2021

2020

2019

Totalt förhyrt, ca (exkl momduler)

41 566

41 721

41 656

Varav inom koncernen*, ca

15 066

14 467

15 032

3 063

3 214

4 215

Förhyrda moduler
*Falköpings Hyresbostäder.

Nyckeltal
kr/m

2

Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler)

2021
1 311

2020
1 171

2019
1 271

Kommentarer till förhyrda lokaler:
Totalytan för förhyrda lokaler har minskat. Totalt
41.566 m2.
Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej.
Kommunen hyr hallen endast dagtid.
Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan,
Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vartofta
skola och Kyrkerörsskolan totalt 3 063 m2
tillkommer. Ytan har minskat på grund av att
modulerna vid Vindängen har sagts upp.
Den genomsnittliga hyreskostnaden har ökat från
1 171 kr/m2 2020 till 1 311 kr/m2 2021. Den ökade
hyreskostnaden beror delvis på att ett antal
hyresavtal har skrivits om.
Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i
m2-kostnaderna

Framtid
Drift:
Jobba vidare med driftenheten, se över hur den ska
vara bemannad och eventuellt utöka
servicegruppen. Fastighetsavdelningen har som
målsättning att befintliga fastighetsskötartjänster
uppgraderas till fastighetstekniker. Jobba vidare
med samarbetet mellan Fastighetsavdelningen,
Park/gata och Falköpings Hyresbostäder.
Fastighetsavdelningen arbetar med att se över
organisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner,
vem ansvarar för vad, när tar förvaltarna över
fastigheten från projektledarna, ansvarsfördelning
förvaltare/drift, m.m.

Installation av moduler Odensbergsskolan

Investeringsprojekt:
Enligt lokalförsörjningsplanen kommer
investeringsvolymen att vara fortsatt hög de
närmaste åren, vilket innebär många
investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på
avdelningen.
Exempel på framtida planerade investeringar:
- Skolbyggnationer, gruppbostäder,
köksbyggnationer.
Energi:
Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning
och energibesparande åtgärder i den löpande
driften. Investeringsanslag för energibesparande
åtgärder saknas under 2022.
Klimatstrategi:
Fastighetsavdelningen ska succesivt ta fram
kostnadsberäkningar för att konvertera de
fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning.
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Städavdelning
Avdelningschef: Solveig Pettersson
Verksamhet
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter
där det bedrivs kommunal verksamhet.
Organisation
Städavdelningens organisation består av en städchef, två arbetsledare och 86 lokalvårdare varav det
ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster
främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare
motsvarar cirka 80 årsarbetare.
Verksamhetsbeskrivning
Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler
där det bedrivs kommunal verksamhet.
Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla
lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt
kvalité inom ramen för tilldelade resurser.
Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda
lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de
fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet.
Städavdelningen arbetar kontinuerligt tillsammans
med verksamheterna att ytor och städfrekvenser
stämmer. Arbetet säkerställer gällande
överenskomna lokalvårdsbeskrivningar vilket leder
till ett effektivare nyttjande av lokaler och att
städningen är enligt verksamheternas önskan.
En av Falköpings kommuns målsättningar är att
vara en miljökommun och en förebild i sitt
miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av
städkemikalier och material är ett viktigt instrument
för att minska kommunens negativa miljöpåverkan.
Ekonomi
S tädavdelningen, tkr

2021

2020

38 120

38 305

2 579

-40 043

-38 863

-39 371

Nettokostnader

-1 923

-558

-36 792

Budget

-1 384

-2 429

-37 756

-539

1 871

964

Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

2019

Städavdelningen utfall på - 0,5 mnkr beror på ökade
kostnader för förbrukningsvaror såsom
pappershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt
rekommendationen att tvätta händerna ofta med
anledning av covid-19. Även engångsmaterial som
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under
pågående pandemi. Avdelningen har samtidigt haft
besparingskrav på 0,5 mnkr för 2021.
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Verksamheternas hittills kända behov av städning
är det som motsvarar städavdelningens uppdrag.
Städavdelningen utför städning enligt de
lokalvårdsbeskrivningar som gäller. Under 2021
ändrades förutsättningar gällande Stöd- och
försörjning i och med beslut som gjorde att städytor
inte minskade som planerat.
Färdigställandet av Ranliden och
socialförvaltningens flytt från tidigare lokaler har
varit en betydande händelse under senare delen av
året. Städytor på Ranliden är större jämfört med de
som lämnats. På Mössebergsskolan har
ventilationsarbetet påverkat fördelningen av
personalstyrkan och likaså Frökindsgårdens
ombyggnad. Kompetens- och
arbetslivsförvaltningen har under året fått
ytterligare utökat behov av städning. Det gäller ytor
för Stöd- och försörjning samt inom
Caféverksamhet i Collegium Park. Städning av
Vandrarhemmet pågick fram tills försäljning. När
det gäller Campingen har städavdelningen haft
fortsatt uppdrag att städa. Totalt har städarean ökat
med ca 3000 m2.
Avdelningen har delar av året kompenserats för
sjuklönekostnader.
S tädavdelningen

2021

2020

2019

Bruttokostnad tkr

40 043

38 863

39 371

Utveckling % (bruttokostnader)
Städarea, m2, 31 dec

3,0%

-1,3%

1,8%

157 600

161 700

160 200

240

246

Bruttokostnad (kr) / m2

254

Utveckling %

5,7

Sjukfrånvaro %

5,3

-

2,2

3,9

5,3

5,4

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

Redovisning Städavdelning

maskiner. Investeringar av 12 datorer har gjorts för
att möta framtida digitaliseringar.

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

Verksamhetsredovisning
2021 är ett år som präglats av virussjukdomen
covid-19. Information, rekommendationer och
restriktioner har uppdaterats löpande och krävt
omställningar för avdelningen. Hänsyn har tagits
till sekretess och besöksförbud på äldreboenden.
Anpassningar har gjorts där verksamheter varit helt
eller delvis stängda.
Det har periodvis varit svårt att få tag i
förbrukningsmaterial. Information om vikten av
sparsamhet och omfördelningar mellan
arbetsplatser har bidragit till att det klarat sig.
Städavdelningen har sedan 2020 återgått till
interndebitering. Det innebär att respektive nämnd
har budget och kostnader för städningen. De
lokalvårdsbeskrivningar som är överenskomna sen
tidigare är oförändrade.
Under året har tre lokalvårdare pensionerats. Omplaceringar inom avdelningen och från andra verksamheter har skett. Omfördelningar görs så att
personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid. I
övrigt återbesätts tjänster vid behov.
Avdelningen har under hösten som ett led i det
systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjat
riskbedömning kring handintensiva moment som
kan förekomma inom lokalvårdsyrket.
Arbetsmiljöverket har kommit med föreskrift inom
området. Som ett led i detta har också utbildning i
ergonomi/arbetsplanering/arbetsredskap genomförts
för samtliga lokalvårdare i november.
Repetition grundläggande lokalvård PRYLcertifiering har genomförts under hösten. 11
lokalvårdare har förnyat sina PRYL-certifikat.
PRYL betyder (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare –
etablerat yrkesbevis).
Gemensamma personalaktiviteter har på grund av
covid-19 varit begränsade. I november gavs
möjlighet att kunna följa med till städmässa i
Skövde där det visades nyheter inom branschen.
Arbetsplatsträffar har varit färre och satsningar har
gjorts på ett antal gemensamma informationsträffar
som anpassats i antal deltagare utefter vilka restriktioner som gällt. I övrigt har samverkansmöten
LOSAM kunnat fullföljas.
Städavdelningen
har
tillhandahållit
fler
feriepraktikplatser under sommaren än tidigare.
Under delar av 2021 har tre extra tjänster (extra

Städcentralen på Ranliden

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

Framtid
Framtiden är svår att utläsa på grund av den
utredning som handlar om att tekniska nämndens
ansvarsområden kan komma delas in i två utskott
under kommunstyrelsen. Det är av vikt för tillit och
trygghetsskapande att personal får/har information
kring detta.
Förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen om
att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i
stället städa själva görs som ett ”pilot” även under
2022 med anledning av covid-19 och utvärdering
flyttas fram. Oron bland städavdelningens personal
kvarstår, att utbildning ses som mindre viktigt för
yrkesgruppen lokalvårdare. Lokalvård riskeras ses
som bisyssla, det skapar parallella verksamheter
och yrkesgrupper ställs mot varandra. Eventuella
beslut som innebär förändringar av
städavdelningens profession såsom miljö, medel,
maskiner, utveckling, beräkningar etc. kan leda till
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att kommunen mister helhetsperspektivet gällande
ekonomi för städningen.
Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt
investering av rationella och effektiva maskiner och
redskap. Robotiserade maskiner för offentlig miljö
är av intresse. Branschen hoppas kunna återgå 2022
till mer normala förhållanden igen.
Genom städråd och fortsatt dialog med
verksamheter säkerställs att överenskommen
lokalvårdsbeskrivning är känd och att
dokumentation över städuppdragen erhållits.
Verksamheternas flyttningar till/från
ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för
avdelningen. Dimensionering och rekrytering av
personal måste anpassas. För städavdelningen är det
viktigt med framförhållning i beslut som tas av
verksamheterna som påverkar vilka städbehov som
behövs.
Verksamheten säkerställs genom att samtlig
personal har grundläggande lokalvårdsutbildning
samt har en till två dagars fortbildning per år.
Arbetet med riskbedömning av handintensivt arbete
kommer fortsätta likaså den digitala utbildningen
i ”Yrkessvenska för lokalvårdare” för grupp två.
Klimatstrategin och miljöarbete kommer vara
fokusområde på arbetsplatsträffar under året.
Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända
beslut av investeringar och lokalbehov för
verksamheter påverkar städavdelningen. Städning
är en del av framtidens driftskostnader.
Städavdelningen fortsätter delta i processer vid omoch nybyggnationer så att städrum och städcentraler
byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas
arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av
entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den
framtida städningen i lokalerna och dess kostnad.
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Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka
kan variera beroende på vilka behov som
arbetsmarknadsåtgärderna gäller. Behovet kan gälla
språkutveckling, yrkesutbildning, ökad
tillgänglighet på arbetsmarknaden, ferieplatser etc.
Arbetsmarknadsåtgärderna sker främst genom
intern samverkan men andra aktörer kan också
förekomma

Redovisning Övrigt

Övrigt

Renhållning (tkr)

2021

2020

2019

Bruttokostnad

427

407

411

Nettokostnad

187

155

175

6

5

5

ÅV-centraler

Verksamhet
Kansli

Nettokostnad (kr)/invånare

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

Bruttokostnad

Verksamhetavfall
Nettointäkt/nettokostnad

327
-

314

528
-

106

318
-

364

S luttäckning

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för
ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är
ett organ för samråd och information mellan
kommunen och företrädare för de handikappades
riksorganisationer inom kommunen
Renhållning
Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i
kommunförbundet Avfall & Återvinning
Skaraborg, (AÅS). Verksamhetsavfall hanteras på
Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör, PRSlamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi
genomförs enligt avtal tecknat av kommunstyrelsen
av entreprenör, PR-Slamsugning AB.

I ansp råktagande avsättning

- 5 101

- 3 008

- 2 298

Intäkt från avfallsavgifter

-

-

-

Kostnad för sluttäckning
Kronor/invånare

997

997

995

6 098

4 005

3 293

185

121

100

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

Ekonomi
Kansli, tkr
Intäkter

2021

2020

2019

4 201

4 213

4 536

-10 569

-10 109

-10 422

Nettokostnader

-6 368

-5 896

-5 886

Budget

-9 325

-7 804

-3 222

2 957

1 908

-2 664

Kostnader

Budgetavvikelse

(nämnd, kansli reception, stadshusservice)

Renhållning, tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2021

2020

2019

2 038

1 884

1 973

-1 911

-1 933

-1 784

127

-49

189

0

0

0

127

-49

189

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

Verksamhetsavfall
Hyran från entreprenören täcker kostnaderna i och
med den nya ECA-ytan byggts och mer yta kunnat
hyras ut. Verksamheten ger ett överskott på 314 tkr.
Sluttäckning
Sluttäckning av deponier genom att täta och
sluttäcka de gamla deponiområdena pågår på tre
platser, Falevi, Stenstorp och Floby. I bokslutet
2018 gjordes en avsättning för sluttäckningen och
allteftersom kostnaderna uppstår minskas
avsättningen. Kostnaden för årets åtgärder är 6,1
mnkr. Intäkter på runt 1 mnkr kommer via AÅS
avgifter och resterande kostnader finansieras genom
att 5,1 mnkr tagits i anspråk av avsättningen.
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Verksamhetsredovisning
Sluttäckningen fortsätter enligt plan och efter hur
mycket täta massor som kan anskaffas för
ändamålet. Tätmassor för Stenstorp har under året
lagts ut på ungefär halva arealen. På Falevi har
arbetet med delar av slänter på etapp 3 och 4
färdigställts.
En ny beräkning av kommande kostnader för
sluttäckningen visar att en justering av avsättning
behöver göras med 624 tkr.
På de tre deponierna som sluttäcks finns
återvinningscentraler etablerade vilka sköts av

Sluttäckning Falevi
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Avfall & Återvinning Skaraborg. Avtalet med AÅS
gällande Falevis återvinningscentral har sagts upp
till 2023. En ny plats för etablering håller på att
färdigställas utanför den gamla deponin på
Mossvägen.
Framtid
Arbetet med avslutningsplan för hela Faleviområdet
fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi
kommer att ske med slutmål 2026.
Tillfällig stängning av återvinningsstationerna i
Floby och Stenstorp kommer att göras för att kunna
bygga täta ECA-ytor för verksamheten.

Redovisning Taxefinansierat VA

Taxefinansierat Vatten och avlopp
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

56 895,2

60 194,3

58 451,0

1 743,3

60 618,0
24,0

Intäkter
Avgifter mm
Statsbidrag

89,0

24,6

0,0

24,6

Övriga intäkter

75,2

77,7

80,0

-2,3

78,0

Interna intäkter

6 220,8

4 995,8

5 643,0

-647,2

4 970,0

Summa intäkter

63 280

65 292

64 174

1 118

65 690

Personalkostnader

-13 554,6

-14 678,4

-14 000,0

-678,4

-15 486,0

Verksamhetskostnader

-23 745,7

-25 693,7

-24 985,0

-708,7

-25 186,0

Kapitalkostnader

-21 719,0

-20 803,1

-21 500,0

696,9

-21 500,0

-3 510,0

-3 544,1

-3 689,0

144,9

-3 518,0

-62 529

-64 719

-64 174

-545

-65 690

751

573

0

573

0

Kostnader

Interna kostnader (inkl. internhyra)
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT FÖR VA

Verksamhet

Ekonomi

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

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

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

Skuld till VA-kollektivet

En viktig del i arbetet är transparens och
likabehandling. VA-avdelningen arbetar med att
skriva avtalen med alla som är anslutna till
kommunalt VA och som inte ingår i huvudmannens
åtagande, som till exempel VA- föreningar utanför
verksamhetsområde, industrier och
sprinkleranläggningar.
Avdelningen projekterar och projektleder alla
reinvesteringsprojekt på VA-anläggningar.
Avdelningen projekterar VA-nät i alla
exploateringsprojekt och projektleder vissa av dem.
VA-avdelningen bidrar även med kompetens i alla
nya detaljplaner, arbete med klimatanpassningen i
kommunen samt hjälper till i bygglovsfrågor med
bedömning av yttre VA (ledningar som förbinder
huset med kommunal förbindelsepunkt i tomtgräns).

År

IB

Årets resultat

UB

2012

1 452

-1 431

21

2013

21

-1 669

-1 648

2014

-1 648

-621

-2 269

2015

-2 269

882

-1 387

2016

-1 387

1 180

-207

2017

-207

2 520

2 313

2018

2 313

-3 824

-1 511

2019

-1 511

-1 744

-3 255

2020

-3 255

751

-2 504

2021

-2 504

573

-1 931

Verksamhetsredovisning
Avdelningens verksamhet kretsar runt lagar och
regler som styr VA sektorn. Under året har stort
fokus varit på uppdatering av egenkontrollprogram
på C-anläggningar (reningsverken i Valtorp,
Broddetorp, Odensberg, Åsarp och Kättilstorp).
Genom införande av ett underhållprogram för VAanläggningar (Maint Master), har man digitaliserat
drift- och underhållsarbete på reningsverken och
pumpstationer. Arbete med att uppdatera databasen
kommer att pågå i flera år framåt. Effekten av bättre
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styrning och effektiviseringen med Maint Master
syns redan idag i verksamheten.
Avdelningen är i framkant vad gäller användning av
nya tekniker, bland annat Lora – ett radionät som
kommunen tillhandhåller och som används för att
skicka data över långa avstånd. Tekniken används
främst för att övervaka dricksvattennätet (läckor och
nattflöden). Arbete med integrering av olika system
pågår samt arbete med övervakningsstrategi.

Avdelningen har jobbat för att informera kunder om
viktiga nyheter under 2021. Flera informationssidor
är tillgängliga på hemsidan, bl.a. om
vattenskyddsområden, fyllning av pool – något som
var högaktuellt i våras, beräkningshjälp för VA taxa
samt information vid driftstörningar som
kokningsrekommendation och vattenavstängningar.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med drift,
underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Det
politiska målet är att renovera 1 % av VA-nätet.
Totalt renoverades 0,5 % av dricksvattenledningar,
0,7 % spillvattenledningar och 0,4 % av
dagvattenledningar. Det största projekt var
reinvesteringar i ledningsnät i Kättilstorp samt
utbyggnad av verksamhetsområde till fastigheter
söder om Kättilstorp.
Ledningstyp

Dagvatten

S pillvatten

Vatten

Längd ledningar 2021 totalt (km)

264

268

Nyanläggningar 2021 (km)

0,9

1,0

290
1,0

Reinvesteringar 2021 (km)

1,0

2,0

1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%)

0,4

0,7

0,5

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

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

2021

2020

2019

Bruttokostnad, tkr

64 719

62 529

62 121

3,5

0,7

-2,7

65 292

63 280

60 376

Utveckling %
Intäkter, tkr
Utveckling %
Dricksvatten till ledningsnät, m3
Bruttokostnad (kr) /m3
Renat avloppsvatten, m3

3,2

4,8

0,5

2 031 720

2 095 525

2 063 461

32

30

30

2 809 732

3 216 985

2 755 499

1

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

52 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021

Under hösten uppdagades problem med
dricksvattenkvalitet i Kättilstorp. Vid provtagningen
har ett prov påvisats otjänligt. Utredning gjordes och
smittkällan identifierades till en kran i reservoaren.
Kranen byttes och problem med kvalitet åtgärdades.
Framtid
Det pågår ett arbete med att rusta upp civilsamhället
i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas
för att kunna klara av krissituationer och förhöjd
beredskap. Det finns lagkrav på att göra risk- och
sårbarhetsanalys samt dokument och rutiner som ska
belysa och klargöra arbete med bl.a. informationssäkerhet, säkerhetsskydd. Under 2021 påbörjades
arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt
arbete med NIS direktivet1. Båda styrdokumenten
tas fram i samarbete med säkerhetssamordnare i
kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer
att fortsätta även under 2022 tills basstruktur finns
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på plats. Dokumenten kommer att vara en del av
styrdokument för verksamheten som kommer att
revideras löpande.

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

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

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

Det pågår kontinuerligt arbete med digitalisering.
Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och
planeras vara klar under 2022. Samtidigt pågår tester
och utvärdering av ny teknik i just övervakning av
ledningsnät, detta kommer fortsätta även under
2022.
VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och
avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten
är viktigt för att kunna säkra upp VA- försörjningen

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

Schakt för pumpstation Saleby i Vartofta
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Biogas
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

Avgifter mm

6 214,5

2 017,8

2 665,0

-647,2

1 888,0

Statsbidrag

RESULTATRÄKNING (TKR)
Intäkter

1 289,4

552,0

1 530,0

-978,0

552,0

Övriga intäkter

852,5

1 067,8

450,0

617,8

736,0

Interna intäkter

0,0

9,2

405,0

-395,8

0,0

Summa intäkter

8 356

3 647

5 050

-1 403

3 176

Kostnader
Personalkostnader

-951,1

-1 104,8

-860,0

-244,8

-982,0

-4 349,4

-3 751,6

-62,0

-3 689,6

-3 385,0

Kapitalkostnader

-1 146,1

-2 635,3

-2 605,0

-30,3

-2 633,0

Interna kostnader (inkl. internhyra)

-1 984,9

-823,5

-1 523,0

699,5

-876,0

-8 431

-8 315

-5 050

-3 265

-7 876

-75

-4 669

0

-4 669

-4 700

Verksamhetskostnader

Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT FÖR BIOGAS

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

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

Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt
jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet.

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

Ekonomi

Biogas
Bruttokostnad, tkr

Behandlingsavgifterna för matavfall är fortsatt
mycket låga. Sammantaget har intäkterna blivit i
nivå med marknadens låga behandlingsavgifter
vilket resulterar i ett underskott för verksamheten.
Kostnaderna för verksamheten är lägre än
föregående år men har inte kunnat sänkas
ytterligare då anläggningen under året optimerats
samt extra kostnader tillkommit vid provkörning av
alternativa substrat.
Utfallet för kapitalkostnaderna är enligt budget.
Den nya rötkammaren har tagits i bruk under året
och därav är kapitalkostnaderna betydligt högre än
föregående år.
Verksamhetsredovisning
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen
var god under första tertialet, mindre under
sommaren och åter bättre under höst och vinter.
Under året har rötbart matavfall och andra substrat
kunnat avropas för att uppehålla produktion av
biogas för uppgradering till fordonsgas enligt avtal.
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2021

2020

2019

8 315

8 431

Utveckling %

-1,4

-7,9

9 154
38,4

Intäkter, tkr

3 647

8 356

9 695

Utveckling %

-56,4

-13,8

29,6

Behandlat rötbart organiskt material (ton)
Procucerat klimatneutralt bränsle fr
organiskt avfall (M Wh)

5 789

5 280

5 789

3 924

4 032

4 264

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

Ekonomisk Redovisning investeringar

Investeringsredovisning - skattefinansierat
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Maskiner och inventarier

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-9 654

-2 030

-11 312

9 282

-4 000

Park/Gata

-8 948

-745

-9 812

9 067

-2 500

Fastighet

-516

-1 196

-1 000

-196

-1 100

Städ

0

-88

-100

12

-100

Kost

0

0

-100

100

0

-190

0

-300

300

-300

-13 553

-16 930

-20 500

3 570

-18 700

-3 387

-2 019

-4 900

2 881

-3 800

0

0

-500

500

-500

Trafiksäkerhetsåtgärder

-2 815

-4 348

-4 700

352

-4 700

Asfaltsunderhåll

-6 563

-7 680

-7 200

-480

-7 500

0

-214

-500

286

-300

Reinvestering parker

-312

-544

-1 500

956

-900

Reinvestering gatukropp

-476

-2 126

-1 200

-926

-1 000

-25 024

-24 480

-29 100

4 620

-29 100

-1 936

-1 870

-2 000

130

-2 000

-372

-274

-600

326

-600

-19 350

-19 342

-22 800

3 458

-22 800

-3 366

-2 995

-3 700

706

-3 700

-48 231

-43 440

-60 912

17 472

-51 800

-126 800

-84 548

-313 600

229 052

-88 300

Summa fleråriga investeringar

-126 800

-84 548

-313 600

229 052

-88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT

-175 031

-127 989

-374 512

246 523

-140 100

Övrigt
Park/Gata
Offentlig belysning
Reinvestering broar

Reinvesteringar Marjarp

Fastighet
Passage, larm
Skolgårdar/Belysning skolgårdar
Reinvesteringar
Lokalförändringar utanför ram
Re-/löpande investeringar

Fleråriga investeringar
(se spec sid x)

RE-/löpande investeringar
Park/gata
Reinvesteringar och löpande investeringar för
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser
ut att rymmas inom budget för 2021. Under andra
tertialen av 2021 har stora satsningar gjorts på
trafiksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av
kommunens cirka 130 belysningscentraler som nu
flyttas ut ifrån FEAB anläggningar. Detta då vintern
varit lång och det ofta är ineffektivt att genomföra
anläggningsarbeten på vintern. Samtligt planerat
asfaltsunderhåll är beställd och utförd och behov är
fortsatt stort framförallt på gångbanor och
cykelbanor där underhållet är eftersatt.
Det är beställt lastbilar för 5 miljoner. Dessa
levereras först 2022, därför blir det medel kvar för
2021.

Fastighet
I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för
22 800 tkr, varav 3,6 mkr är medel från 2020. Under
året har det gjorts reinvesteringar för 19 342 tkr.
Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på
fastigheter. Exempel på åtgärder som utförts är
renovering av bastu och duschrum på Odenbadet,
renovering av lägenheter, hissbyten, reparation
yttertak, renovering papptak, byte
ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på flera
fastigheter.
Andra löpande investeringar som gjorts under året är
exempelvis komplettering av utebelysning vid skolor
och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor.
Lokalförändringar utförs i samråd med övriga
förvaltningar, exempel på lokalförändringar är
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åtgärder som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte är
ett underhåll.
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Fleråriga projekt - skattefinanserat
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Fastighet skolor

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN 2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-11 550

-489 700

-56 400

-546 100

-158 999

-557 650

Platåskolan - Fastighet

-338 000

-50 700

-388 700

-46 270

-388 700

0

Vindängen

-100 000

-100 000

-98 720

-98 750

1 250

Mössebergsskolan ventilation

-4 700

Odensbergsskolan - förskola/kök

-32 000

Odensbergsskolan - moduler skola

-15 000

Fastighet vård och omsorg

-5 700

-4 700

-3 685

-4 700

0

-37 700

-1 540

-45 500

-7 800

-15 000

-8 784

-20 000

-5 000
-1 503

-136 100

-6 800

-142 900

-90 710

-144 403

Frökindsgården, ombyggnad

-23 100

-2 600

-25 700

-5 859

-25 700

0

Nytt korttidsboende

-27 800

-4 200

-32 000

-2 148

-35 000

-3 000

Fridhem
Ranliden, ombyggnad till kontor
Fastighet övrigt
Ventilation Stadshuset

-4 200

-4 200

-4 193

-4 193

7

-81 000

-81 000

-78 510

-79 510

1 490

-44 806

-5 410

-39 485

5 321

-5 000

0

0

5 000

-5 800

0
-54

-14 406

-30 400

-5 000

Stadshuset konferensrum
Stenstorps vårdcentral
Reservkraft Floby

0

-35

-1 800

-5 800

-2 353

-970

-1 024

-1 024

-28 600

-29 600

-79

-29 600

0

-1 286

-851

-851

435

-900

-900

-960

-960

-60

-1 250

-1 250

-108

-1 250

0

-4 000
-970

Ishallen

-1 000

Falköpings energisparprojekt (FEP)

-1 286

Näridrottsplatser (sista året)
Ekehagen Forntidsgården - restaurering
Park/Gata

0

-64 200

-3 450

-67 650

-14 841

-67 650

0

Platåskolan - Gata

-23 000

-3 450

-26 450

-3 147

-26 450

0

Plantisparken

-11 700

-11 700

-7 037

-11 700

0

-4 500

-4 500

-2 358

-4 500

0

-25 000

-25 000

-2 299

-25 000

0
0

El-ljusspår (Vartofta kvar)
Utveckling stadskärna
Övrigt - Avfall
Verksamhetsyta för ÅVC
Fleråriga investeringar

-3 200

0

-3 200
-707 606

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft
Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast
ströfakturor och redovisas därför inte med text.
Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i
nedanstående text.
Platåskolan – fastighet
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad)
har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och
bygglov är överklagat och Miljööverdomstolen gav
den klagande rätt angående detaljplanen.
Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen beräknas
påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och beräknas
färdigställas hösten/vintern 2025/2026.
Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1, projektering har
utförts, upphandling har utförts, byggnationen
påbörjades oktober 2021, beräknas färdigställas
februari 2022.

-97 050

-3 200

-5

-3 200

-3 200

-5

-3 200

0

-804 656

-269 965

-812 388

-7 732

Odensbergsskolan – förskola/kök
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole
byggnad och kök har utförts under året, byggnationen beräknas påbörjas april 2022 och färdigställas
våren 2023. Projektets prognos har ökat till 45,5
mnkr. Den ökade kostnaden beror på höjda
materialpriser.
Odensbergsskolan – moduler skola
Förhyrning av modulskola, upphandling av
entreprenör för projektet har utförts. Skolmodulerna
beräknas vara klara i april 2022. Projektets prognos
har ökat till 20 mnkr. Den ökade kostnaden beror ny
el, servis, samt på tillkommande markarbeten,
omdragning av dagvatten m.m.
Frökindsgården
Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering
har utförts. Byggnationen beräknas påbörjas hösten
2021 och vara färdigställd hösten 2022.
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Nytt korttidsboende LSS
Nybyggnad av LSS-boende. Projektering har utförts.
Detaljplanen är klar. Byggnationen beräknas påbörjas våren 2022 och beräknas färdigställas våren
2023. Projektets prognos har ökat till 35 mnkr. Den
ökade kostnaden beror bland annat på omdragning
av fjärrvärmeledning, tillkommande solcellsanläggning och klimatkyla.
Ombyggnad Ranliden
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad)
har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen
påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten
2021.

Ranliden fasad

Ekehagen Järnåldersgården
Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021
och 2022
Stenstorps Vårdcentral
Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgästen Närhälsan. Projektering har utförts, upphandling
av entreprenör har utförts. Ombyggnaden kommer
att påbörjas i början av 2022 och färdigställas hösten
2022.
FEP – Falköpings energisparprojekt
Floby bad och Stenstorps bad, värmepumpinstallation kompletterad med solcellsanläggning färdigställdes 2021.
Under 2021 har utförts förstudier på:
Stadshusets ombyggnad. Ombyggnad av ventilation, värme, vatten och avlopp, el, hiss,
fönsterbyte samt övriga underhållsarbeten.
Renovering Ishallen. Renoveringen innebär nytt
klimatskal, ventilation i halldelen åtgärdas, nytt
omklädningsrum samt brandskydd- och tillgänglighetsanpassningar.
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Under 2021 har projektdirektiv utförts på:
Åttagårdsskolan, Vartoftaskolan och Elvagården inklusive kök, Gudhemsskolan inklusive kök, förskola
Fåraberget, gruppboende LSS.
Platåskolan – gata
Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av
det stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Då den
tänkta detaljplanen överklagats och inte kunnat
vinna laga kraft är planen att arbetena kan påbörjas
först under 2023.
Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har bland annat under vintern genomfört effektbelysning av Amfiteatern. Under våren har styrgruppen beslutat att projektet ska avslutas efter de sista åtgärderna som sker under 2021
gällande belysning och viss möblering i parken. Pga.
förseningar har inte de sista inköpen av effektbelysning och möblering kunnat avslutas under 2021 utan
kommer att avslutas under 2022 istället. Det finns ca
2,4 mkr i kvarvarande budget för 2022 vilket förväntas tillräckligt för kvarstående arbeten.
Elljusspår Vartofta
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta
leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet
förväntas hålla sig inom avsatt budget.
Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget
Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att arkitekttävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat
tecknas med arkitektfirman SYDVÄST. Arbetet har
nu startats med att ta fram färdiga gestaltningsförslag och en totalkalkyl för att kunna fastslå lämplig
etappindelning för utförandet av bygget. En systemhandling med tänkt etappindelning med tillhörande
budget förväntas kunna presenteras under våren
2022.
Exploatering
Exploateringsprojekt redovisas i kommunstyrelsens
verksamhetsrapport där budgeten ligger.
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Investeringsredovisning – Taxefinansierat
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

4 154

2 953

3 900

-947

3 500

5 702

4 202

5 400

-1 198

4 500

Nyanslutningar (serviser)

-1 548

-1 249

-1 500

251

-1 000

Åtgärder på ledningsnätet

-19 865

-18 117

-22 036

3 919

-20 973

-6 372

-4 890

-6 536

1 646

-7 773

-12 078

-11 865

-11 400

-465

-11 500

-222

-1 000

778

-1 000

0

-500

500

0

-1 140

-2 600

1 460

-700

-7 781

-6 500

-1 281

-8 000

-796

-1 000

204

-1 000

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

Anslutningar
Anslutningsavgifter

Reliningar
Reinvesteringar på ledningsnät
Kinnarp inkommande vattenledning
Stora torget
Marka Odensberg dricksvattenledning

-2 788

Reinvestering el/styr
Reinvestering maskin/utrustning

-795

Stenstorp VC pumpstation-brädd
Falköping-Torbjörntorp renovering
Hulesjön - byte ledningar

-949

Paxtankar

Re-/löpande investeringar

0

-593

-600

-500

-724

-1 100

-3 997

-4 200

203

-4 000

-984

-700

-284

-1 000

-187

-100

-87

-300

-3 175

-916

-1 500

584

-662

-964

-916

-1 000

84

-562

-2 211

0

-500

500

-100

-21 674

-23 861

-26 136

2 275

-26 135

-16 254

-6 978

-20 664

13 686

-11 000

-37 928

-30 839

-46 800

15 961

-37 135

Vattenmätare
Övriga inventarier

-593
-1 224

-1 044

Hulesjön - åtgärder

Övriga inventarier

PROG
AUG 2021

-1 415

Hollendergatan Platåskolan
Åtgärder på anläggningar

AVVIK
2021

Fleråriga investeringar VA
(se spec sid x)
ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA

VA-kollektivet re-/löpande investeringar
Re- och löpande investeringar landade på 23 861
tkr jämfört med 26 136 tkr i budget. Det är cirka 2,3
mnkr mindre än budgeterat. Delvis beror avvikelsen
på att vissa planerade projekt skjutits upp, som Platåskolan och ombyggnad av stora torget, delvis pga.
resursbegränsningar på personalsidan. Vissa omständigheter, som problem med dricksvatten i
Kättilstorp, gjorde att prioriteringen flyttades till
drift och underhåll istället för reinvesteringar.
Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät
och reliningar fortgår enligt flerårsplan. Under hela
2021 har arbetet med renoveringar av ledningar i
Kättilstorp fortsatt. Nybyggnad av pumpstation på
överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för
att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till
Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.

Pumpstationen vid vårdcentralen i Stenstorp har renoverats/rustats upp för att kunna möta en större
mängd av vatten vid skyfall. Detta har bidragit med
bättre robusthet i systemet och minskad risk för
källaröversvämning. Ytterligare tre mindre pumpstationer har renoverats under 2021 och underhåll
har gjorts på 17 pumpstationer. På flera små verk
har kemikalieförvaringen uppgraderats med tankar.
På Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre
projekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket,
byte av inkommande rensgaller, renovering av mätrännan, renovering av biologiskt steg samt asfaltering av ytor inom verkets område.
Renoveringstakten på ledningsnätet uppnådde politiskt mål på 1 %. Under 2021 utfördes ca 80
mindre VA jobb på ledningsnät, för det mesta byte
av serviser och mindre förnyelse av nätet. Det har
lagats 21 vattenläckor under året till en kostnad av
986 tkr.
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VA-kollektivet Fleråriga projekt
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Vatten och avlopp
Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp
Utökning verksamhetsomr Kättilstorp
Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Danska vägen etapp 2 2022
Fleråriga investeringar

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN 2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

-57 500

0

-32 500

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-57 500

-32 778

-57 500

0

-32 500

-27 474

-32 500

0

-4 000

-4 000

-2 243

-4 000

0

-17 000

-17 000

-3 056

-17 000

0

-4 000

-4 000

-5

-4 000

0

-57 500

-32 778

-57 500

0

-57 500

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

0

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

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Verkställande av detaljplan och utökande av verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning är
till största delen färdig. VA-nätet är färdigbyggt
men det återstår en del asfaltsåterställning, som
kommer att göras när asfaltssäsongen är igång,
vår/sommar 2022.
VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Arbete med spillvattenledningen mellan Broddetorp
och Axvall fortsätter hösten 2022. Arbete utförs i
samläggning med Vallebygdens el.
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Borrning för bergsprängning för VA-schakt, Storgatan, Kättilstorp
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Biogas –fleråriga projekt
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)
Biogas - ny rötkammare
Fleråriga investeringar Biogas

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN 2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL
-29 738

0

-29 738

-29 738
-29 738

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-37 745

-37 745

-8 007

-37 745

-37 745

-8 007

Biogas – Rötkammare o efterrötkammare
Projekten för ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” har slutbesiktigats och tagits i drift under
året. Slutbetalning har skett under maj månad efter
åtgärdande av besiktningsanmärkningar.
Projekten genomfördes som en delad utförande entreprenad med konsultbolaget Sweco som projektör
och projektledare under byggperioden. Upphandlade entreprenörer var NCC för mark och bygg,
Goodtech för maskin och Provektor el, styr och regler. Maskinentreprenören ombildades efter en konkurs vilket inte påverkade anbudet men försenade
projektstarten. Byggentreprenaden blev vid upphandling dyrare än projekterat då byggmarknaden
var ganska överhettad. Markarbetena blev mer omfattande än vad förstudie och projektering visat, då
det fanns ett stort antal befintliga ledningar i dåligt
skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner
kronor dyrare än projekterat på grund av tillkommande kostnader för dåliga grundförhållanden m.m.
Maskinentreprenaden belastades med tillkommande
arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar
inte klarade det högre gasflödet, tilläggsarbeten för
1,9 mnkr kronor. Elentreprenaden var av konsulten
beräknad till 2,5 miljoner kronor och slutnotan var
3,2 miljoner kronor högre.

Nya rötkammaren vid Hulesjön
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Politiska uppdrag under år 2021
Se över stöd-, service och stabsfunktioner
Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 20212023 och budget för år 2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre kvalitet och effektivitet.
Tekniska nämnden har gett förvaltningschefen i
uppdrag (§58/2021) att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 664/2021 punkt 3 fortsätta arbetet
med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som redovisas inom nämndens ansvarsområde.
Redovisning av uppdrag
Förvaltningschefen redovisar nedan de sex förbättringsområden som tagits upp i översynen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
1.

Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar

Inom förvaltningen har funnits och finns inarbetade
koncept för dialog med avropande förvaltningar.
Exempelvis inom kostverksamheten finns kostråd
där personal från kostavdelningen regelbundet samtalar med Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningens ansvariga personal.
Inom fastighet har funnits och finns också inarbetade koncept för dialog med avropande förvaltningar, främst Barn- och utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen.

3.

Fortsätta arbetet med framtagande av nyckeltal

Inom det tekniska området finns få relevanta nyckeltal. SKR arbetar med att få fram relevanta nyckeltal. Söker man i Koladas Jämförare så finns få jämförelser mellan kommuner. Även här arbetar förvaltningen vidare.
4.

Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom drift av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader och internhyra.

Sedan 2012 har avdelningen arbetat målinriktat
med att sänka driftkostnader. Fram till 2020 så har
driftkostnaden minskat med 28 %. Arbete har även
gjorts för att avyttra fastigheter som kommunen inte
har bruk för. En lista är framtagen i samarbete med
mark och exploatering (Mex). Mex skriver fram
förslag på försäljning eller rivning av fastigheten
till kommunstyrelsen.
5.

Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla
fastighetsinformation.

Fastighetsavdelningen använder WSP:s system,
DeDu. Detta fastighetssystem används för ronderingar av fastigheter, felanmälan, beställning av
verksamhetsservice, uppföljning av energiförbrukning, energistatistik, planering av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och fastighetsdeklarationer. Systemet används även för protokoll vid besiktningar av bland annat OVK och fastighetsdeklarationer. Även fastighetsinformation finns i DeDu,
exempelvis ytuppgifter.

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

Underhållsplaneringen görs idag i Excel. Kommunen håller på att handla upp ett nytt ekonomisystem. När det är klart kommer utvärdering att ske
om ett system som fungerar med det nya ekonomisystemet.

Det fortsatta arbetet är att bli än bättre.

6.

2.

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

Arbete med robotisering sker, detta är dock en kostnadsfråga. Inventering om vart robotar gör bäst effekt utreds. Utmaning är att det under dagtid finns
risker med kollisioner och nattetid är lokalerna larmade. Arbetet fortsätter.
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Se över organisationen inom kostavdelningens
verksamhet.

Kostavdelningen ser ständigt över sin organisation
utifrån händelser som beslutats inom barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens
verksamheter. Det är i huvudsak dem som kostavdelningen servar med mat inom förskola, skola,
gymnasium och äldreomsorg, både särskilt och ordinärt boende. Även händelser inom den egna verksamheten föranleder en översyn av organisationen
såsom långa sjukskrivningar och uppsägningar.

Politiska uppdrag

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

Grillplatser
Tekniska nämnden (§59/2021) har besvarat en motion om att öka antalet grillplatser och mötesplatser.
Förvaltningen får i uppdrag att:
*Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med
kultur- och fritidsförvaltningen göra en nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna
grillplatser/vindskydd i hela kommunen.
*Ta fram ett förslag på hur det kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för
framtida drift och investeringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och eventuellt civilsamhälle.

*Skapa en digital karta över befintliga och nya allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.
Redovisning av uppdrag
Motion från Socialdemokraterna att utreda allmänna grill- och mötesplatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under
2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i
hela kommunen, förvaltningarna har tagit fram ett
underlag på befintliga grillplatser som finns idag,
förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och
sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en
kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är
skapad och kan komma att revideras vid eventuella
förändringar i beslut.
Redovisning och förslag till beslut av utredningen
kommer att ske i respektive nämnd i samband med
årsbokslut 2021, efter nämndernas beslut går utredningen sedan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om antagande och som
underlag för budget 2023-2025.

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

Politiska uppdrag

Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022
Skattefinansierat
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-9 654

-2 030

-8 948

-745

-11 312

9 282

-4 000

-9 812

9 067

-516

-1 196

-2 500

-1 000

-196

-1 100

Städ

0

-88

Kost

0

0

-100

12

-100

-100

100

-190

0

-300

0

300

-300

-13 553

-16 930

-3 387

-2 019

-20 500

3 570

-18 700

-4 900

2 881

0

-3 800

0

-500

500

-500

Trafiksäkerhetsåtgärder
Asfaltsunderhåll

-2 815

-4 348

-4 700

352

-4 700

-6 563

-7 680

-7 200

-480

-7 500

0

-214

-500

286

-300

Reinvestering parker

-312

-544

-1 500

956

-900

Reinvestering gatukropp

-476

-2 126

-1 200

-926

-1 000

-25 024

-24 480

-29 100

4 620

-29 100

-1 936

-1 870

-2 000

130

-2 000

-372

-274

-600

326

-600

-330

-19 350

-19 342

-22 800

3 458

-22 800

-3 320

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Maskiner och inventarier
Park/Gata
Fastighet

Övrigt
Park/Gata
Offentlig belysning
Reinvestering broar

Reinvesteringar Marjarp

Fastighet
Passage, larm
Skolgårdar/Belysning skolgårdar
Reinvesteringar
Lokalförändringar utanför ram

Ombudgetering

-6 500

-2 920

-3 366

-2 995

-3 700

706

-3 700

-710

-48 231

-43 440

-60 912

17 472

-51 800

-13 780

-126 800

-84 549

-313 600

229 051

-88 300

-9 800

Summa fleråriga investeringar

-126 800

-84 549

-313 600

229 051

-88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT

-175 031

-127 989

-374 512

246 523

-140 100

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Re-/löpande investeringar

Fleråriga investeringar
(se spec sid x)

-23 580

VA
VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

Anslutningar

4 154

2 953

3 900

-947

3 500

5 702

4 202

5 400

-1 198

4 500

Nyanslutningar (serviser)

-1 548

-1 249

-1 500

251

-1 000

Åtgärder på ledningsnätet

-19 865

-16 977

-19 436

2 459

-20 273

-6 372

-4 890

-6 536

1 646

-7 773

-12 078

-11 865

-11 400

-465

-11 500

-222

-1 000

778

-1 000

0

-500

500

0

-1 140

-2 600

1 460

-700

-7 781

-6 500

-1 281

-8 000

-796

-1 000

204

-1 000

Anslutningsavgifter

Reliningar
Reinvesteringar på ledningsnät
Kinnarp inkommande vattenledning
Stora torget
Marka Odensberg dricksvattenledning

-1 415

Hollendergatan Platåskolan
Åtgärder på anläggningar

-2 788

Reinvestering el/styr
Reinvestering maskin/utrustning

-795

Stenstorp VC pumpstation-brädd
Falköping-Torbjörntorp renovering

-949

Paxtankar
Övriga inventarier
Vattenmätare

-593

-593

-600
-1 100

-1 224

-500

-724

-3 997

-4 200

203

-4 000

-984

-700

-284

-1 000

-187

-100

-87

-300

-1 044

Hulesjön - åtgärder
Hulesjön - byte ledningar

Ombudgetering
VA

0

-3 175

-916

-1 500

584

-662

-964

-916

-1 000

84

-562

Övriga inventarier

-2 211

0

-500

500

-100

Re-/löpande investeringar

-21 674

-23 861

-26 136

2 275

-26 135

0

Fleråriga investeringar VA
(se spec sid x)
ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA

-16 254

-6 978

-20 664

13 686

-11 000

-8 030

-37 928

-30 839

-46 800

15 961

-37 135

-8 030

Ombudgetering av fleråriga projekt, budget från 2021 till 2022
Skattefinansierat
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Fastighet skolor

PROJEKTKALKY
L T.O.M. PLAN
2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-11 550

-489 700

-56 400

-546 100

-158 999

-557 650

Platåskolan - Fastighet

-338 000

-50 700

-388 700

-46 270

-388 700

0

Vindängen

-100 000

-100 000

-98 720

-98 750

1 250

Mössebergsskolan ventilation

-4 700

Odensbergsskolan - förskola/kök

-32 000

Odensbergsskolan - moduler skola

-15 000

Fastighet vård och omsorg

-5 700

Ombudgetera

-3 730

-4 700

-3 685

-4 700

0

790

-37 700

-1 540

-45 500

-7 800

-160

-15 000

-8 784

-20 000

-5 000

-1 220

-1 503

-136 100

-6 800

-142 900

-90 710

-144 403

Frökindsgården, ombyggnad

-23 100

-2 600

-25 700

-5 859

-25 700

0

-1 440

Nytt korttidsboende

-27 800

-4 200

-32 000

-2 148

-35 000

-3 000

250

-4 200

-4 200

-4 193

-4 193

7

-81 000

-81 000

-78 510

-79 510

1 490

-44 806

-5 410

-39 485

5 321

-5 000

0

0

5 000

0

-35

-1 800

-5 800

-2 353

-970
-28 600

-29 600
-1 286

Fridhem
Ranliden, ombyggnad till kontor
Fastighet övrigt
Ventilation Stadshuset

-14 406

-30 400

-5 000

Stadshuset konferensrum
Stenstorps vårdcentral
Reservkraft Floby

-4 000
-970

Ishallen

-1 000

Falköpings energisparprojekt (FEP)

-1 286

Näridrottsplatser (sista året)
Ekehagen Forntidsgården - restaurering
Park/Gata

-1 000

-500

0

40

-5 800

0

-450

-1 024

-1 024

-54

-79

-29 600

0

-851

-851

435

-900

-900

-960

-960

-60

-1 250

-1 250

-108

-1 250

0

80

-1 140

-64 200

-3 450

-67 650

-17 361

-67 650

0

Platåskolan - Gata

-23 000

-3 450

-26 450

-3 147

-26 450

0

3 150

Plantisparken

-11 700

-11 700

-9 557

-11 700

0

-2 330

-4 500

-4 500

-2 358

-4 500

0

-2 140

-25 000

-25 000

-2 299

-25 000

0

0

El-ljusspår (Vartofta kvar)
Utveckling stadskärna
Övrigt - Avfall
Verksamhetsyta för ÅVC
Fleråriga investeringar

-3 200

0

-3 200

-3 200

-5

-3 200

0

-3 200

-5

-3 200

0

-707 606

-97 050

-804 656

-272 485

-812 388

-7 732

PROJEKTKALKY
L T.O.M. PLAN
2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-57 500

0

-57 500

-32 778

-57 500

0

-9 800

VA
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Vatten och avlopp

Ombudgetera

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp

-32 500

-32 500

-27 474

-32 500

0

-2 230

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp

-4 000

-4 000

-2 243

-4 000

0

-1 760

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

-17 000

-17 000

-3 056

-17 000

0

-40

-4 000

-4 000

-5

-4 000

0

-4 000

-57 500

-32 778

-57 500

0

-8 030

Danska vägen etapp 2 2022
Fleråriga investeringar

-57 500

0

Slutredovisning investeringsprojekt 2021
Rötkammare och efterrötkammare
Projekt: 3301 och 3309

Datum: 2022-01-28
Revisionsdatum: Dokumentansvarig: Stig Säll
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1 Projektets bakgrund
Biogas är en unik tillgång för kommunen och används till uppvärmning och som fordonsgas. Biogas är
ett bra exempel på cirkulär ekonomi där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel.
Biogasen bidrar också till att nå kommunens miljö- och klimatmål vilket är en anledning till
kommunens investering i utbyggd kapacitet. Projektet har följt ”Biogasstrategins” utbyggnad i tre
etapper varav etapp tre innebär utbyggd rötkammararkapacitet för att kunna ta emot och röta mer
organiskt material. Efter utredning tillkom utbyggnad av efterrötkammare för att öka energi
effktiviteten samt minska metansvinnet.

2 Måluppfyllelse
2.1 Mål
Projektets mål är att bygga ut rötkammarkapaciteten enligt ”Biogasstrategins” etapp 3 vilket
innebär möjlighet att producera mer biogas att uppgradera till fordonsgas. Med utökad
rötkammarkapacitet kan anläggningens samtliga delar nyttjas till sin fulla kapacitet.
Efterrötkammaren återvinner värme och minskar den egna förbrukningen av biogas för
uppvärmning. Värmeåtervinningen kyler ner rötresten och minskar oönskad avgång av metan
från biogödseln.
2.2 Måluppfyllelse
Projektmål
Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar biogas av matavfall och restprodukter från
jordbruket. Biogasen är fossilfri och framställs med energioptimal produktionsteknik för att
vara hållbar i en cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel som är en restprodukt efter
rötningen är en klimatsmart gödning som återförs till jordbruket och ökar hållbarheten i
livsmedelsproduktionen.
2.3 Klimatstrategi
Kommunfullmäktige har antagit en klimatatrategi med fyra fokusområden. Projektet berör två
av fokusområdena:
Fokusområde 1: Hållbara transporter
Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda hållbara transportmedel
i tjänsten, i linje med en klimatstyrande mötes- och resepolicy som även uppmuntrar
klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet.
Accelererad omställning till fossilfria fordon Den kommunala fordonsflottan ska bli helt
fossilbränslefri. Målet gäller både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller
leasas av kommunen där så är tekniskt möjligt.
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Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart drivmedel.
Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala näringslivet ska stöttas
i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte existerar utan ses som råvara för någon
annan. Mängden osorterade sopor ska minska.
Lokal framställning av förnybar energi
Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion.
Kommunen ska främja produktion av vindkraft, solenergi, biogas och andra förnybara
energiformer inom det geografiska området.
3 Projektförloppet
3.1 Tider
Delprocess

Färdigställd

Förstudie
Projektering
Utförande
Avslut

2017
2018
2019
2021

3.2 Organisation
Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande:
Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet
Namn
Ida Kyrkander
Stig Säll
Tina Gustavsson

Befattning
Chef hållbar
utveckling

Projektroll
Styrgruppsmedlem
projektbeställare

Ansvar i projektet

VA-chef
Förvaltningsekonom

Styrgruppsmedlem

Besluta i styrande frågor.
Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för
förvaltningens mottagande av projektresultatet.

Styrgruppsmedlem

Ekonomisk uppföljning

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet
Namn

Befattning

Projektroll

Ansvar i projektet

Mats Kall

Konsult SWECO

Projektledare

Leda projektet
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Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter
Namn

Befattning

Projektroll

Ansvar i projektet

Erik Arnesson

Driftchef

Platsansvarig

Samordning på arbetsplatsen

Per-Erik Hallberg

El-ingenjör

El

El frågor

Emanuel Fredriksson IT-ingenjör

IT styr/regler

IT styr/regler frågor

Ulrik Setterberg

Process

Process frågor

Processtekniker

3.3 Beslut
Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit:
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun antog 2010-12 en visionen för biogasutvecklingen där
målet i visionen var att utveckla drift och produktion vid biogasanläggningen på Hulesjön. På uppdrag
av kommunstyrelsen genomförde SWECO under 2012 en förstudie i samarbete med avdelningen för
strategisk utveckling och VA/Biogas-avdelningen.
Kommunstyrelsen 2013-02-06 §39 beslutar att en detaljprojektering avseende utbyggnad av
biogasanläggningen på Hulesjön utifrån förslaget i SWECOs rapport. Enligt beslut i kommunstyrelsen
2013-05-07 §121 antas en konsult för att genomföra detaljprojektering av utbyggnaden av etapp 1 av
biogasanläggningen i Hulesjön. Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-09 §72 att investera 9,6 mkr i en
utbyggd mottagningsbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-10 §35 att investera 13 mkr i en utbyggnad av
förbehandlingsanläggningen vid Hulesjön. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06 §110 tillåts
enligt punkt ett i beslutet en investering om som mest 15 mkr i en ny rötkammare vid
biogasanläggningen i Hulesjön. Investeringsmedel för biogasverksamheten för 2018 ska användas och
beslutet gäller under förutsättning att Naturvårdsverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.
Tekniska nämnden beslutar 2019-02-18 § 23 att teckna avtal med anbudsgivare inom
byggentreprenad samt maskinentreprenad för utförande av ny rötkammare på Hulesjöns
biogasanläggning.
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §41 att investeringsbudgeten 2020 utökas med 3,9 mkr för
en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. Enligt beslutet uppgår den totala investeringen
till 29,8 mkr varav kommunen finansierar 18,8 mkr och bidrag från Klimatklivet uppgår till 10,9 mkr.
Enligt tjänsteutlåtandet är 14,9 miljoner kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner
kronor krävs i budget för år 2020 för att göra investeringen. Detta med förbehåll att
kommunfullmäktige beslutar om att ombudgetera de enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från
2018.
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Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §36 att ombudgetera 13,6 mkr för biogas från 2018 till
2019

4 Ekonomi

4.1 Projektkalkyl 3301 och 3309

Projekering byggledning
Bygg
Maskin
El styr/regler
Oförutsett
Summa

1 843 000 kr
11 970 000 kr
12 425 000 kr
2 500 000 kr
1 000 000 kr
29 738 000 kr

4.2 Finansiering

Anslag 2018
Anslag 2019
Ombudgetering 2018
Ombudgetering
Klimatklivet 3301
Klimatklivet 3309
Anslag 2020
Summa

10 000 000 kr
2 000 000 kr
2 904 000 kr
2 554 000 kr
6 750 000 kr
1 658 000 kr
3 900 000 kr
29 766 000 kr

4.3 Projektkostnad
Utfall
2018
2019
2020
2021
Summa
Avvikelse mot kalkyl
Avvikelse mot anslag

1 837 120 kr
15 391 599 kr
17 252 111 kr
3 264 443 kr
37 745 273 kr
-8 007 273 kr
-7 979 273 kr
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5 Utvärdering och erfarenheter
Projekten genomfördes som en delad utförande entreprenad med konsultbolaget SWECO som
projektör och projektledare under byggperioden. Upphandlade entreprenörer var NCC för mark och
bygg, Gooodtech för maskin och Provektor el, styr och regler. Maskinentreprenören ombildades efter
en konkurs vilket inte påverkade anbudet men försenade projektstarten. Byggentreprenaden blev vid
upphandling dyrare än projekterat då byggmarknaden var ganska överhettad. Markarbetena blev mer
omfattande än förstudie och projektering visat då det fanns ett stort antal befintliga ledningar inom
byggområdet i dåligt skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner kronor dyrare än projekterat på
grund av tillkommande kostnader för dåliga grundförhållanden mm. Maskinentreprenaden belastades
med tillkommande arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar inte klarade det högre
gasflödet, tilläggsarbeten för 1,9 milj kronor. Elentreprenaden var av konsulten beräknad till 2,5
miljoner kronor och slutnotan blev 3,2 miljoner kronor högre. Erfarenheter att dra av projektet är att
entreprenadformen skapar stora möjlighet från beställaren att vara delaktig i utformandet av
anläggningen och få lösningar som gynnar lokala förutsättningar. Nackdelar är att det är svårt att
utvärdera sannolikheten för att projektkalkylerna kan hållas och att inte byggkostnaderna ökar då
projektet utförs under tre år.
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1 Projektets bakgrund
Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013 en plan för framtida demensvården i
Falköpings kommun, i följderna av den fortsatta planeringen utifrån beslutet konstaterades att
Ranliden inte har förutsättningarna för att i framtiden vara att ett fullgott äldreboende utan
Ranliden skulle läggas ned som äldreboende efter det att ett nytt demenscentrum hade
inrättats. 2014 startade därför en utredning som skulle utreda om byggnaden kunde användas
för kommunal verksamhet eller om fastigheten skulle avyttras.
Utredningen visade att socialförvaltning hade ett behov av att samla kontorsverksamheten
som var lokaliserad på olika platser, utredningen visade också att förutsättningen att anpassa
Ranliden till denna verksamhet fanns.
2 Måluppfyllelse
2.1 Mål
Projektmål är:
-Att tillgodose socialförvaltningens behov av att samlokalisera kontorsverksamheten.
-Att bygga ändamålsenliga och trivsamma lokaler med god arbetsmiljö och som möjliggör
samverkan över avdelningsgränser.
-Att ombyggnationen utförs med kostnadseffektiva lösningar utifrån byggnadens
förutsättningar.
-Att en solcellsanläggning som producerar minst 40 kW uppförs.
-Att kommunens externt hyrda lokaler minskar till förmån för verksamhet i ägda lokaler i
enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar.
2.2 Effektmål
Effektmål är:
-Samverkan mellan avdelningsgränser förbättras vilket leder till snabbare beslutsvägar och en
bättre verksamhet för invånarna i Falköping.
-Bättre möjligheter till nyrekrytering av personal i och med att man kan erbjuda nyrenoverade
och ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö samt att det kommer att finnas bra
pendlingsmöjligheter med gångavstånd till buss och tågstation.
-En lägre lokalkostnad eftersom mindre del av verksamheten bedrivs i externt hyrda lokaler.
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2.3 Måluppfyllelse
Projektmål
Byggnaden har renoverats och anpassats till verksamhetens redovisade lokalbehov, en
solcellsanläggning har uppförts och socialförvaltningen har minskat andelen externa lokaler,
projektmålen bedöms därmed vara uppfyllda.
Effektmål
Att utvärdera om effektmålen har uppfyllts kräver att byggnaden har använts en tid varvid
resultatet av denna måluppfyllelse inte redovisas i denna slutredovisning.
Falköpings kommuns övergripande vision och mål
Nedan redovisas hur projektet bidrar till kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är antaget
i flerårsplanen för 2021-2023.
Mål nr
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart
Falköping.
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla
människors lika värde och mänskliga rättigheter.
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare
Falköping
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens
möjligheter att stärka sin position och bli intressant
för invånare och näringsliv samt den idéburna
sektorn.
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens
möjligheter att stärka sin position och bli intressant
för invånare och näringsliv samt den idéburna
sektorn.
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad
styrning
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning
balansera behovet av kontroll med förtroende till
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och
erfarenhet.

Hur projektet bidrar till målet
Samlade lokaler för socialförvaltningen innebär att
det skapas förutsättningar för en bättre samverkan
mellan förvaltningens olika vilket i förlängningen
leder till bättre stör och mer samordnade insatser till
innevånarna. Gemensamma lokaler bidrar också till
minskade transporter.
Detta mål berörs ej av projektet.

Detta mål berörs ej av projektet.

Gemensamma lokaler leder till ökad samverkan och
en effektivare resursanvändning. Ökad samverkan
kan också leda till att nya idéer och en utvecklande
verksamhet
Att ha centralt placerade och anpassade lokaler
leder till en ökad attraktivitet för Falköping som
arbetsgivare.

God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den
kompetens som krävs för att möta medborgarnas
behov och nå verksamheternas mål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
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2.4 Klimatlöften
Kommunstyrelsen har antagit 18 klimatlöften som om de uppfylls minskar kommunens
utsläpp kraftigt. I detta projekt har följande löften uppnåtts:
10. Vi använder cirkulära möbler.
Verksamheten har återanvänt minst 50% av möblerna till byggnaden.
16. Vi producerar egen solel
En solcellsanläggning har uppförts i projektet.
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
De villkor som är ställda på ombyggnationer för att kunna ansöka om grönt lån är uppfyllda.
3 Projektförloppet
3.1 Genomförande
2018 utfördes en förstudie där det mer i detalj utreddes hur socialförvaltningens avdelningar
skulle kunna inrymmas i bygganden. Det konstaterades också i förstudien att ett större
problem var att få plats med ny ventilation eftersom våningshöjderna är låga i byggnaden.
På grund av att det skulle bli en komplicerad ombyggnation beslutade fastighetsavdelningen
att byggentreprenaden skulle utföras som en samverkansentreprenad, ”partnering” där en
entreprenör upphandlas i ett tidigt skede och är med och undersöker fastigheten och tar fram
tekniska lösningar. Byggarbetet utförs därefter på löpande räkning men med ett fast summa
för entreprenörsarvodet.
2019 upphandlades Asplunds bygg som totalentreprenör och där efter genomfördes en
detaljprojektering och en produktionskalkyl togs fram. Kalkylen visade en avvikelse mot
projektanslaget varvid i samband med beslut om projektstart beslutade kommunfullmäktige
att höja projektanslaget.
Byggnationen startade våren 2020 vilket började med att bygga en ny takkonstruktion som
innebar att utrymme för ventilationsrör skapades. Där efter byttes delar av fasader och fönster
följt av invändig ombyggnad. På taket installerades solceller med en maxeffekt på 40 kW.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ny takkonstruktion
Ny personalparkering är byggd med ett tillfälligt bygglov, permanent bygglov kommer att
sökas när ny detaljplan för parkeringen är klar vilket beräknas ske under 2022. Vid avslut av
projektet beställde socialförvaltningen laddstolpar till tjänstebilar, kostnaden för detta
delfinansierades av socialförvaltningen.
Några underhållsåtgärder som stamrenovering på övriga byggnadsdelar som inte ingick i
projektet genomfördes vilket finansierades med reinvesteringsbudgeten för underhåll.
Byggnaden slutbesiktigas 2 november 2021 och började därefter tas i bruk 17 november 2021
av verksamheten, totalt kommer ca 140 personer att arbeta i lokalerna.

Färdigställd korridor

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3.2 Tider
Delprocess
Projektdirektiv
Förstudie
Projektering
Utförande
Avslut

Färdigställd
2018-05-15
2020-06-24
2021-11-17
2021-12-31

Under 2022 kommer dock arbete med laddstolpar färdigställas samt att parkering ska utföras
med permanent bygglov när detaljplan är klar.
3.3 Organisation
Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande:
Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet
Namn

Befattning

Jan Aurén

Fastighetschef

John Wallberg

Maria Olsson

Projektroll

Ansvar i projektet

Styrgruppsdeltagare Besluta i styrande frågor.
Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i
Styrgruppsmedlem projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande
Verksamhetschef projektbeställare
av projektresultatet.
Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i
Styrgruppsmedlem projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande
Verksamhetschef projektbeställare
av projektresultatet.

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet
Namn

Befattning

Projektroll

Richard Lööv

Byggnadsingenjör Projektledare

Ansvar i projektet
Leda projektet

Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter
Namn

Befattning

Projektroll

Ansvar i projektet

Ola Elmestrand

El-ingenjör

El-ansvarig

Elfrågor

Pertti Haaga

VVS-ingenjör

VVS-ansvarig

VVS frågor

Johan Olsson

Fastighetsförvalt. Fastighetsansvarig

Fastighetsfrågor

Externa projektdeltagare
Namn

Befattning

Företag

Viktor Hresan

Totalentreprenör

Asplunds bygg

Per Beldt

Totalentreprenör

Asplunds bygg

Pär-Anders Palm

Totalentreprenör

Asplunds bygg

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3.4 Beslut
Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit:
2020-03-30 Beslut i kommunfullmäktige om att genomföra byggnationen.
2020-04-22 Beslut i byggnadsämnen om bygglov för byggnationen.
4 Ekonomi
I redovisningen ingår kostnaderna för de arbeten som kommer att utföras under 2022,
kostnaden för dessa är 1 000 000 kr.
4.1 Projektresultat
Underhållsåtgärder är en reinvestering, laddstolpar delfinansieras av socialförvaltningen.
Projektanslag 3411
Underhållsåtgärder
Laddstolpar
Projektkostnader
Avvikelse från budget

81 000 000 kr
310 000 kr
300 000 kr
-80 100 000 kr
+ 1 430 000 kr

4.2 Projektkostnader
Redovisning fördelning av projektkostnaden mellan entreprenadsumma och
byggherrekostnad:
Entreprenadsumma
Byggherrekostnader
Summa

77 600 000 kr
2 500 000 kr
80 100 000 kr

4.3 Interhyresförändring
Avser hela byggnaden Ranliden
Tidigare internhyra
Ny internhyra
Ny internhyra per
bruksarea

4 191 000 kr
7 959 000 kr
940 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5 Utvärdering och erfarenheter
Projektdirektiv
Någon projektbeställning, uppdragshandling eller projektdirektiv har inte tagits fram vilket är
en brist, detta bör upprättas för projekt för att klargöra ramarna för projektet och dess
organisation, syfte och mål. Detta har förbättrats och till kommande investeringsprojekt
upprättas numera projektdirektiv.
Förstudie
Kalkylen som togs fram i förstudien hade en felmarginal på 17%, önskvärt är att i detta skede
ligga närmre för att få ett bättre beslutsunderlag och inte behöva hantera ekonomiska
avvikelser längre fram i projektet. För att lyckas med detta hade ytterligare projektering
krävts, det är dock en avvägning hur mycket tid och kostnader som ska läggas i detta skede av
projektet.
I förstudien konstaterades att ny verksamhet innebar bygglovsmässigt en förändrad
verksamhet samt att det konstaterades att för att lösa det tillkommande behovet av parkeringar
behövdes ett antal parkeringar byggas på en närliggande kommunägd fastighet. Utlåtandet
från konsult som utförde förstudien var att en planändring inte krävdes, detta visade sig dock
vara felaktigt varvid arbetet för att upprätta en ny detaljplan startade sent. För att undvika
liknade bör dialog i tidiga skeden mellan berörda avdelningar på kommunen förbättras, detta
har också skett då nya upprättade projektdirektiv skickas på remiss till berörda avdelningar.
Projektering och utförande
Att utföra entreprenaden som en samverkansentreprenad var rätt beslut eftersom
ombyggnaden var komplicerad. Focus har kunnat ligga på att tillsammans med entreprenörer
hitta kostnadseffektiva lösningar, att upphandlat entreprenaden till ett fastpris hade tvärt om
resulterat i ändlösa diskussioner om tillkommande arbeten.
Projektavslut
Projektet avslutades och överlämnades till verksamhet, drift och förvaltning enligt gällande
rutiner vilket fungerade väl, dock bör överlämningsmöte till drift och förvaltning ske strax
före slutbesiktning och inte som det skedde i detta fall strax efter.
Richard Lööv
Byggprojektledare
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Nämndens beslut
1.

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens verksamhetsredovisning
för år 2021.

Nämndens ordförande:

Dan Hovskär
0515 – 88 50 00
Dan.hovskar@falkoping.se

Avdelningschef:

Erna Pezic
0515 – 88 50 34
Erna.pezic@falkoping.se

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen
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NÄMNDSBERÄTTELSE

Nämndberättelse
Inledning
syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av de föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och
resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning
behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär
att nationell styrning som kommunal styrning kan
redovisas i rapporten.
nämndens uppdrag

färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalken
(1988:950), kulturmiljölag (1988:950), lag med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd
som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av
behörig myndighet
organisation
Byggnadsnämnden ansvarar för att dess organisation
är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar
och andra författningar för verksamheten. Nämnden
har inte ansvar för personal inom utförande
förvaltningsorganisation. Förvaltning och drift av
nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen.
stadsbyggnadsavdelningens organisation

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och
ansvarar för kommunens verksamhet enligt planoch bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för
den översiktliga planeringen.
Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med
detaljplanering och handläggning av lovärenden.
Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser,
strandskyddsdispenser, tillsyn, kartframställning
samt namnsättning av kvarter, gator, parker och
annan offentliga platser.
Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar detaljplaner enligt bestämmelse i
reglemente för byggnadsnämnden, antaget av
kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.
Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för
en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och
stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt
tilltalande.
Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög
kvalité, som är till nytta för medborgare och
näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder
och styrelser.
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag,
förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, planoch bygglag (2010:900), anläggningslag
(1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144),
fastighetsbildningslag (1970:988), lag om
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Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens
fysiska planering, bygglov, mark- och exploatering,
mät- och kartverksamhet, GIS samt natur- och
vattenvård. Avdelningen är uppdelad utifrån
ansvarområden och består av sju enheter.
Avdelningens ansvar är uppdelat på två politiska
nämnder, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har personalansvar för
avdelningen.

NÄMNDSBERÄTTELSE
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NÄMNDSBERÄTTELSE

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
dagens komplexa samhälles påverkan på
nämnd
Byggnadsnämndens verksamhet innebär bland annat
ansvar för planering och lovhantering, gestaltning,
tillsyn, strandskydd med mera. Verksamheten är en
del i ett komplext sammanhang mellan teori och
praktik. Detta ska sammanfogas med demokratiska
och samhälleliga processer, allmänhetens och
näringslivets krav samt professionella
frågeställningar.
omvärldsförändringar
För att kunna utveckla samhällsbyggandet, ta vara
på viktiga hållbarhetsfrågor och beakta aspekter som
berör myndighetsutövning, ska fokus ligga på att
fånga trender och utveckling som påverkar samhällsbyggandet.
Under senaste året har noterats ett högt tryck på
villamarknaden som troligen beror på en
kombination av ett lägre utbud och en ökad
efterfrågan. Efterfrågan på villatomter i Falköpings
kommun är fortsatt stor.
Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik
påverkar alla sektorer av samhället. Krav på en
digitalt standardiserad process för samhällsbyggnad kommer att påverka byggnadsnämndens
verksamhet väsentligt.
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händelser av väsentlig betydelse
Bygglovsenheten har haft en ökning av antal
inkomna ärende, både förhandsbesked, lov och
anmälningspliktiga ärenden. Även tillsynsärenden
har ökat markant. De flesta ärenden har dock varit
av enklare natur vilket inte innebär så stora intäkter.
När det gäller tillsyn har byggnadsnämnden beslutat
om ett rivningsföreläggande av samtliga byggnader
på en ovårdad fastighet i Stenstorp.
Planenheten har antagit fem planer och upphävt del
av en. Inga av planerna har överklagats och har
därmed fått laga kraft. De antagna planerna omfattar
såväl förtätning av bostäder som industrier samt
möjlighet till ny exploatering av verksamheter och
nytt LSS boende.

nämndsberättelse

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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Byggnadsnämnden får regelbundna rapporter om:
Efter varje tertial upprättar nämnden en
verksamhetsrapport som omfattar en beskrivning av
verksamheten och viktiga händelser under den
aktuella perioden. I verksamhetsrapporten redovisas
även måluppfyllelsen avseende nämndens
verksamhetsmål.
För att säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten genomförs
internkontroll. Nämnden ser till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.



Aktuellt planläge



Aktuellt läge med lov- och
anmälningsärenden



Aktuellt läge med tillsynsärenden



Nämndens ekonomi



Stadsbyggnadsavdelningens ekonomi



Fattade delegationsbeslut
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Bostadsmiljöer
Arbetet med detaljplaner som främjar
närhet till gröna ytor och offentlig service
fortgår. Byggnadsnämnden prioriterar
detaljplaner som leder till förtätning av
befintliga miljöer vilket är positivt ur
klimat- och miljöhänseende och som i
förlängningen gör att kommunen arbetar aktivt med
att nå uppställda mål i Agenda 2030. Genom att
prioritera detaljplaner som leder till förtätning kan
befintliga strukturer så som redan utbyggd
infrastruktur användas mer effektivt, samtidigt som
det skapas ett större underlag för både offentlig och
kommersiell service i befintliga områden. De
prioriterade och pågående detaljplaner som syftar
till förtätning med bostäder är bland annat
Snickaren 3, S:t Göran 23, Muraren 12, S:t Botvid
15, del av Kv. Trym och Floby 15:19. Detaljplan
för Veterinären 1 m.fl. som möjliggör för en
förtätning av bostäder har antagits.
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Dialog och kommunikation
Arbetet med att vidareutveckla befintliga digitala
tjänster har fortlöpt. Bland annat har direktbetalning
införts i e-tjänsten om ansökan om planbesked.
Löpande möten mellan tjänstepersoner på
stadsbyggnadsavdelningen och på fastighetsavdelningen har införts för att tidigt upptäcka
planerade åtgärder som eventuellt kräver lov eller
anmälan.

nämndsberättelse

NÄMNDENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

1.1 Medborgarna ska uppleva delaktighet i byggnadsnämndens verksamhet
1.2 Digitala tjänster ska vidareutvecklas
1.3 Det ska vara en god tillgänglighet till offentlig service (utbildning, vård och omsorg)
1.4 Det ska vara en god tillgänglighet till grönområden
1.5 I nya detaljplaner ska avståndet till närmaste tillgängliga grön- eller vattenområde inte vara
större än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskolor inom tätorterna
KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

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

25

20

2020
10

1.2 Vilka insatser har gjorts för att vidareutveckla de digitala
tjänsterna?

1.3 Tillkomna byggrätter (m2) för offentlig service i antagna
detaljplaner
1.4 Tillkomna områden (m2) med park/natur i antagna
detaljplaner
1.5 Andelen planlagda bostäder/skolor/förskolor inom 300 meter
till grönyta

2021

TREND

20



Betaltjänst
ansökan
om
planbesked



6 400

6 550

2 260



28 400

130 770

4 685



100%
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Gestaltad livsmiljö
Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar
för bevarandet och utvecklandet av den
gestaltade livsmiljön i Falköpings
kommun. Detta görs både genom
planläggning och genom bygglovhantering.
Det pågår arbeten med flera detaljplaner inom
områden med kulturhistoriskt värdefulla byggnader
där särskild hänsyn och beaktande har tagit till den
omgivande och befintliga miljön. Det handlar både
om att skydda den värdefulla bebyggelsen som finns
inom planområdena men även om att anpassa
tillkommande bebyggelse till befintlig miljö för att
inte negativt påverka eller skada omgivningen. Detta
görs bland annat genom kulturhistoriska utredningar
om specifika byggnader och genom att studera
tillkommande volymer i 3D-program samt genom att
studera siktlinjer och viktiga stråk. Som underlag till
bedömningarna av påverkan på riksintresse och
kulturmiljö används befintligt kunskapsunderlag.
De pågående detaljplanerna där särskild hänsyn
tagits till kulturmiljön är Snickaren 3, Sankt Göran
23, Körsbäret 1 samt Sankt Botvid 15. Detaljplan för
Veterinären 1 m.fl. har där hänsyn tagits till befintlig
bebyggelse och anpassningar har gjorts för
tillkommande byggnader har antagits.
Vid granskning av bygglovsansökningar läggs stor
vikt vid utformning, gestaltning och anpassning till
befintlig miljö. Till hjälp finns bland annat den
kulturmiljöutredningen som ingår i Översiktsplanen.
Planeringsberedskap
Under perioden har byggnadsnämnden beslutat om
nio nya planbesked och tre nya planuppdrag. Denna
mängd nya detaljplaneärenden indikerar att det finns
ett stort tryck och en hög efterfrågan på ny planlagd
mark hos fastighetsägare och exploatörer. Av de 12
nya detaljplaneuppdragen omfattar sju av dem
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förtätning av bostäder i både Falköpings tätort och i
Floby tätort. Byggnadsnämnden har även beslutat
om att planarbetet med en ny högstadieskola ska
fortlöpa efter att antagandebeslutet upphävts av
mark- och miljööverdomstolen. Detaljplaneprocessen återupptas i granskningsskedet.
Under perioden har fem detaljplaner antagits och en
upphävts.
Bygglov för bostäder
Under aktuell period har bygglov beviljats för 175
nya bostäder fördelat på 32 enbostadshus och 143
lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Dagvatten
Kommunfullmäktige har antagit kommunens VAplan inklusive dagvattenplan. Detta innebär att det
finns tydligare förhållningssätt för hantering av
dagvatten och skyfall i planläggning och
bygglovsprövning.

nämndsberättelse

NÄMNDENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

2.1 i Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga
detaljplaner för bostäder
2.2 Gestaltad livsmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet
2.3 En god dagvattenhantering ska vara en naturlig del av planläggningen
KOMUNIKATIVA INDIKATORER
2.1 Antal bostäder i antagna detaljplaner för en - och
tvåbostadshus
2.1 Antal BTA (m2) bostäder i antagna detaljplaner för
flerfamiljshus
2.1 Antal bostäder i beviljade bygglov
2.2 Antal bygglovsärenden där gestaltad livsmiljö har varit
avgörande för beslutet
2.3 Planlagd volym (m3) avsedd för dagvattenhantering i
antal detaljplaner

2018

2019

2020
220

2021

TREND
2



7 863



175



45



4 000
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nämndsberättelse

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Planeringsberedskap
Under året har byggnadsnämnden beslutat
om nio nya planbesked och tre nya
planuppdrag. Denna mängd nya detaljplaneärenden indikerar att det finns ett
stort tryck och en hög efterfrågan på ny planlagd
mark hos fastighetsägare och exploatörer. Av de 12
nya detaljplaneuppdragen omfattar fem av dem
ytterligare områden för verksamhetsutveckling i
såväl Falköpings tätort som Stenstorp, Valtorp och i
Åsarps tätort.
Under perioden har tre detaljplaner antagits som
syftat till att möjliggöra för etablering av industri
eller verksamheter.
Dialog
Under året har tjänstepersoner från planenheten och
bygglovenheten deltagit på fastighetsägarträffar, ett
nätverk för kommunens större fastighetsägare.
Under mötena har tjänstepersonerna framfört
information om byggnadsnämndens pågående
detaljplanearbeten och även informerat om vad som
är viktigt att veta vid ombyggnationer.
Det förs en ständig dialog mellan byggnadsnämndens tjänstepersoner och aktörer inom
byggsektorn i kommunen. Stadsbyggnadsavdelningen arbetar tätt tillsammans med
kommunens näringslivsenhet för att tidigt i
processerna fånga upp exploatörer och
fastighetsägare och kunna vägleda dem rätt i byggoch planprocesserna i byggnadsnämndens
myndighetsansvar.
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Planenheten upprättade under våren 2021 en enkät
med frågor om vad som är viktigt för kommunens
företagare för att de ska kunna utvecklas och
expandera utifrån ett detaljplaneperspektiv. Enkäten
skickades ut till kommunens samtliga företagare,
varav 23 svar inkom. Av svaren kunde utläsas en del
intressant information till kommande detaljplanering, men eftersom svarsfrekvensen var relativt
låg var det svårt att dra några tydliga slutsatser.

nämndsberättelse

NÄMNDENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga
detaljplaner för olika typer av verksamheter för näringsliv
3.2 Bygglovssökande inom näringslivet ska vara nöjda med handläggningen
KOMUNIKATIVA INDIKATORER
3.1 Tillkomna byggrätter (m2) för verksamheter för
näringsliv i antagna detaljplaner

2018

2019

2020

11 400

0

66 790

2021
22 262

3.2 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen

77

69

81

3.2 Insikt (avser företagens uppfattning)

3,8

4

14

TREND





verksamhetsredovisning för år 2021 I byggnadsnämnden I 11

nämndsberättelse

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

Service och tjänster
Samarbetet inom stadsbyggnadsavdelningens olika enheter är
välfungerande vilket borgar för en god
service och effektiv hantering av ärenden.
Även välfungerande samarbeten behöver utvecklas
och därför sker kvartalsvisa möten mellan plan- och
byggenheten för att diskutera hur samarbetet mellan
enheterna kan bli ännu bättre.
Under perioden har 12 nya detaljplaneuppdrag
beslutats av byggnadsnämnden (nio planbesked och
tre planuppdrag). Byggnadsnämnden har fattat
beslut om samråd för fem detaljplaner
(Glasmästaren 4 och 5, Anneborg 1:6, Snickaren 3,
Körsbäret 1 samt del av Alvared 4:164).
Detaljplanerna för del av Tåstorp 7:7 (Lilla
Sikagården), Lantmannen 7, Snickaren 3, Anneborg
1:6, Veterinären 1 m.fl. samt Glasmästaren 4 & 5
har varit på granskning under perioden. Eftersom
sex planärenden antagits eller upphävts har
stadsbyggnadsavdelningen 23 pågående
detaljplaneuppdrag på uppdrag från
byggnadsnämnden.
På grund av pandemin och att det inte är möjligt att
bjuda in till ordinära samrådsmöten så har
planenheten utvecklat en ny variant på samrådsmöte
som användes för detaljplanen för Snickaren 3.
Varianten innebar att en video publicerades på
kommunens webbplats där planförslaget presenteras.
Sakägare bjöds även in till att, i mindre grupper
besöka planområdet tillsammans med politiker och
tjänstemän för en genomgång av planförslaget på
plats utomhus. Utfallet resulterade inte i en ökning
av besökare under samrådstillfället, men samtalen
blev mer kvalitativa i de mindre grupperna och med
möjlighet att visa konsekvenserna av planförslaget
på plats.
Byggenheten har, trots att antal inkomna ärenden
ökat jämfört med tidigare år, lyckats hålla efter så att
handläggningstiderna inte har ökat i samma takt.
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Detta tack vara flexibla handläggare som kan jobba
med olika typer av ärenden.
Rättssäkerhet
Inga detaljplaner har överklagats under perioden.
Ett domslut från mark- och miljööverdomstolen
(MÖD) har beslutats under perioden för detaljplanen
för del av Gamla stan 2:26, ny högstadieskola i det
fd kalkbrottet. MÖD upphävde antagandebeslutet
eftersom det under prövningsprocessen framkommit
uppgifter som inte utretts tillräckligt under
planprocessen. Byggnadsnämnden har efter domen
beslutat att fortsätta planprocessen vilken återgår till
granskningsskedet.
Under perioden har elva beslut i byggnadsnämnden
överklagats, ett beviljat bygglov för en
återvinningsstation på del av fastigheten Åsarp
4:164, ett nekat bygglov för en komplementbyggnad
på Smeden 12, ett nekat bygglov för tillbyggnad
med balkonger på Rådjuret 16, ett beviljat
rivningslov på Brismene 3:7 (bygdegård, tidigare
skola), ett beviljat förhandsbesked för nytt
bostadshus på del av fastigheten Bjällum 4:21, ett
nekat bygglov för ändring av garage på Gråärlan 3,
beslut att inte ingripa (ovårdad tomt, olovlig
byggnation) på Gråalen 3, ett beviljat
förhandsbesked för enbostadshus på Mobäcken 2:2
samt ett beslut om sanktionsavgift på Hällkistan 1
för olovligt uppförd mur.
Tidigare överklagade beslut har i fyra fall, där
överprövande instans har avslagit eller bifallit
överklagande under perioden, överklagats till högre
instans. Dessa ärenden är beviljat bygglov för
nybyggnation av ny högstadieskola (Platåskolan) på
del av fastigheten Gamla stan 2:26, beviljat marklov
för förberedande åtgärder inför byggnation av
Platåskolan på samma fastighet samt ett beviljat
bygglov, där Länsstyrelsen biföll överklagandet och
upphävde bygglovet för uppförande av plank på

nämndsberättelse

fastigheten Odensberg 5:18, beviljat bygglov för
återvinningsstation på del av fastigheten Alvared
4:164, nekat bygglov för plank på Kopparslagaren
18 samt rivningslovet på Brismene 3:7.

av fastigheten Mösseberg 50:25 fått laga kraft. Mark
och miljödomstolens beslut om nekat bygglov för
uppförande av bostadshus på fastigheten Bolumstorp
2:15 fick inte prövningstillstånd i högre instans och
har därmed fått laga kraft.

Under perioden har tidigare överklagat beslut om
beviljat tidsbegränsat bygglov för parkering på del
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nämndsberättelse

NÄMNDENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

4.1 En hög servicegrad ska hållas mot alla sökande
4.2 Hanteringen av ärende ska vara rationell och rättssäker
KOMUNIKATIVA INDIKATORER
4.1 Andel ärenden som får bekräftelse på mottagen
lovansökan/anmälan inom tre arbetsdagar (gäller samtliga
ärenden)

2018

2019

2020



80



54%



25



99%



98%



36 dagar 40 dagar 43 dagar 58 dagar



99%

99%

87%

90%

72%

4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4
veckor från komplett anmälan
4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden och
förhandsbesked inom 10 veckor från komplett ansökan
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen
ansökan om bygglov till beslut

98%

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till
beslut om samråd

9 mån

4.2 Genomsnittlig handläggningtid från planuppdrag till
beslut om antagande

14 mån

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande
planbesked till beslut
4.2 Andel överklagade/överprövade antagna detaljplaner till
första instans
4.2 Antal bygglovsärenden som överklagats till första
instans
4.2 Andel strandskyddsdispenser som upphävts av
länsstyrelsen
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TREND

100%

98%

4.1 Antal genomförda tekniska samråd
4.1 Andel fattade beslut i bygglovsärenden inom 0-4 veckor
från komplett ansökan

2021

98%

85%

14 mån



27 mån



1,5 mån 3,5 mån 2,7 mån



7 mån 10,5 mån

14 mån

22 mån

0



8



0



nämndsberättelse

Verksamhetsredovisning
verksamhetsredovisning
År 2021 har präglats av ett intensivt arbete med
fysiskplanering och myndighetsutövning enligt planoch bygglagen. Verksamheten har kännetecknats av
hög ambitionsnivå för att uppnå de fastställda målen.

politikernas omkostnader. Byggnadsnämnden har
avslutat år 2021 med en positiv avvikelse på 184 tkr.
Anledningen till en överkokt i budgeten är att under
år 2021 hölls mer part av sammanträden digitalt
samt att utbildningsinsattsär och kompetensutveckling av förtroendevalda var på minimal nivå.

I syftet att skapa förutsättningar för att Falköpings
kommun ska bli en attraktiv kommun, har
verksamheten prioriterat arbetet med att öka
bostadsbyggandet och möjliggöra
företagsetableringar och övrig samhällsservice.
Verksamhetens utvecklingsarbete har dominerats av
möjligheterna med teknikutveckling och
digitalisering.
Inför det nya lagkravet om digitalisering av
detaljplaner, som träder i kraft den 1 januari 2022,
har verksamheten arbetet med planering och
förberedelsen av det nya arbetssättet.
Under året har pågått fortsatt arbetet med
utvecklingen av kartsystemet TopoDirekt och
drönarverksamheten.

ekonomiska förändrning jämfört med
verksamhetsplaneringen
Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med
mera.
Byggnadsnämnden har inget personalansvar och
ingen verksamhetsbudget, utan detta ligger på
kommunstyrelsen.
Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på
900 tkr som är avsedda för byggnadsnämndens egna
kostnader i form av politikerarvoden och
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vision, mål och styrning

Personalredovisning
personalredovisning
Byggnadsnämndens tjänstemannastöd består av
stadsbyggnadsavdelningen som lyder under
kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.
Byggnadsnämnden anser dock att det är av största
vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla
kompetent personal så att verksamheten kan
bedrivas med kontinuitet och kvalitét. Vissa
tjänster på stadsbyggnadsavdelningen arbetar
direkt mot byggnadsnämnden och vissa direkt
mot kommunstyrelsen. Merparten av tjänsterna är
riktade både mot byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen.
Antal tjänster på stadsbyggnadsavdelningen är 24.

kompetensförsörjning
För att byggnadsnämndens verksamhet ska kunna
bedrivas med hög kvalitet och på ett rättssäkert
sätt är det viktigt att personalen kontinuerligt får
möjlighet till kompetensutveckling för att följa
utveckling inom området och förändringar i
lagstiftningen.
Under aktuell period har stadsbyggnadsavdelningen följt kompetensutvecklingsplanen
som är fastställd både vid individuella
utvecklingssamtal och vid gemensam planering.
personalmässiga förändrning jämfört med
personalplaneringen
Under året har tre medarbetare varit föräldralediga
delar av tiden, en på mark- och

16 I byggnadsnämnden I verksamhetsredovisning för år 2021

exploateringsenheten och en på planenheten och en
på byggenheten. En ändrad fördelning av
arbetsuppgifterna har gjort att påverkan på
verksamheten inte blev väsentligt. Däremot har
detta i stor grad påverkat arbetsbelastningen för
övrig personal.
På grund av pensionsavgång har en ny
kommunekolog rekryterats.
Bygglovsadministratören slutade i juli och ersattes
från mitten av augusti.
En planarkitekt slutade 31 december.
Med anledning av pågående pandemi har hemarbete
prioriterats i den mån verksamheten har tillåtit.

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

Intäkter
Avgifter mm

0

Statsbidrag

0

Övriga intäkter

0

Interna intäkter

0

Summa intäkter

0

0

0

0

716 179

900 000

-183 821

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader

0

Kapitalkostnader

0

Interna kostnader (inkl. internhyra)

0

Summa kostnader

0

716 179

900 000

-183 821

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

0

716 179

900 000

-183 821

Byggnadsnämnden har endast budget för de
förtroendevaldas arvoden och omkostnader.
För 2021 visar denna budget ett överskott på
183 800, som till största delen beror på minskade
kostnader för resor och konferens på andra orter
under pandemin.
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Nämndsberättelse

Nämndsberättelse
Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av föregående verksamhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även
till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt
i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och
resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
Nämndens uppdrag
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom
socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd med undantag för de uppgifter som Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) ansvarar för
sedan den 1 maj 2021, såsom försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd och dödsbohantering. Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den
kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för
ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl.
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Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra förordningar för verksamheten.
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.
Nämndens organisation
Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsområden. Nämndens myndighetsutövning är lokaliserad i verksamheten Myndighet och hälso- och
sjukvård (MYHS). I MYHS ingår också legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal inom förvaltningen.
MYHS utgör förvaltningens samlade beställarorganisation för insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL), lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), LSS
och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL).
De övriga verksamheterna verkställer det bistånd
som beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen
för verksamheten finns också förebyggande verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga
verksamheter är socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande socialchef.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan
Avtalssamverkan vård och omsorg
Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som
gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling
av transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt
skolskjuts med taxifordon.
Avtalssamverkan individ- och familjeomsorg
En avtalssamverkan gällande socialjouren finns tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med
den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen
för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är
en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner,
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år
medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-myndigheten
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att
förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma
arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.
Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar samverkan avseende gemensam organisation för
tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av
receptfria läkemedel.
Kommunal verksamhet via privata utförare
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård.
Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Falköpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst
AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekonomisk förening.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ
NÄMNDEN
Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat,
demografi och värderingar är de förändringskrafter
enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) som
kontinuerligt ändrar förutsättningarna för människor
och samhällen över hela världen. De trender som
fortsatt påverkar socialt arbete är bland annat en stigande förväntan på välfärden, bristande personalresurser och en konkurrens om kompetens, ökat fokus
på tillitsbaserad styrning och fler möjligheter att effektivisera verksamhet med ny teknik.
Coronapandemin
(covid-19), som
försatte Sveriges
kommuner i ett
stabsläge under
större delen av
2020, har fortsatt
påverkat verksamheterna under
2021 om än något
mindre. I slutet på
hösten började
dock nya restriktioner gälla, på
grund av viruset omikron. Pandemin har fortfarande
en stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten,
skriver SKR1. Det är ännu oklart hur länge covid-19
kommer påverka befolkningen och därmed kommunerna. Sjukdomen skadar inte bara samhället och
medborgarna i sig, utan i kölvattnet följer också arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, ensamhet, isolering
och våld.
För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv
miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn 2.
SKR förmedlar att andelen personer i arbetsför ålder
ökar långsammare än andelen äldre och yngre personer i befolkningen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer under de närmaste tio åren öka
med cirka 50 procent. Att tillvarata dessa människors
resurser inom bland annat vård och omsorg är angeläget. Resursoptimering och effektivisering blir allt
mer betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraf-

ten förutspås hårdna de kommande åren.3 I Falköping förväntas dock ökningen av personer 80 år eller
äldre först till 2043.
Hälso- och sjukvård ges i allt större
utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla
kvaliteten och samtidigt klara den åldrande
befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig
faktor. Användningen av välfärdsteknik och
e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att arbetssätt behöver omformas för att kunna tillvarata
teknikens möjligheter. Enligt bland annat utredningen för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs
även en förändring av
den struktur och sättet som exempelvis
hälso- och sjukvård
är organiserat på, för
att åstadkomma ökad
kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande.
Människor lever
längre och äldre som
har fler sjukdomar
har ett större omsorgs- och omvårdnadsbehov. Personer med funktionsnedsättningar lever också längre i takt med att
de medicinska diagnos- och behandlingsmöjligheterna utvecklas och förbättras. Samtidigt går olika
grupper i samhället mot ökade skillnader i socioekonomisk status4.
Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom exempelvis våldsutsatta och personer med beroendeoch missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre
psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland
unga har blivit en folkhälsofråga och är en trend som
behöver vändas.
Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar gällande
barn som far illa ökat med fem procent under coronapandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen
som varit placerad någon gång under uppväxten låg
länge stabil, runt 4 procent av befolkningen, men har
under senare år stigit till runt 5 procent av befolkningen till följd av att tonårsplaceringarna ökat. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 20205 framgår att

1

4

2

5

Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR
Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR
3
Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR
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det finns tydliga samband mellan att vara placerad
och ha sämre studieresultat än barn som inte är placerade. Många barn som är placerade får inte fullständiga betyg när de går ur grundskolan. Därmed
har placerade barn generellt sämre förutsättningar
till ett gott och självständigt liv.
Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat
under pandemin. Världshälsoorganisationen6
(WHO) rapporterar på ett år upp till en 60-procentig
ökning av nödsamtal från kvinnor som utsätts för
våld i en nära relation. Situationen beror sannolikt på
att kontrollen av de våldsutsatta ökar utifrån den isolering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, stress,
trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar riskerna
för utsatthet än mer.
Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor
inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad,
tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som IVO gjort
vid tillsyner de senaste åren har dock visat att samordningen brister framförallt kring några av de grupper som är mest utsatta i samhället, det vill säga barn
och unga med psykisk ohälsa, personer med samsjuklighet och äldre personer med omfattande omsorgsbehov.
Det finns nationellt brister vad gäller samverkan
mellan beroendevård, socialtjänst, psykiatri och primärvård. SKR för fram en oro gällande personer
med missbruk, då pandemin leder till att rätt vård
och stöd riskerar att dröja på grund av att tröskeln
för att inleda vård och behandling kan ha höjts. Samtidigt har vårdtillfällena för denna grupp minskat och
många har fått avstå vård eller fått svårare för att få
vård.7 När samordning brister mellan olika professionella parter kan det resultera i en osammanhängande vård- och omsorgskedja, långa väntetider, uteblivna insatser och/eller felaktig medicinering. Gemensamma bedömningar, planeringar och uppföljningar behöver göras i större utsträckning än det
görs idag, för att undvika att samordningsansvaret
ankommer på den enskilde som är i behov av stöd
och hjälp.
Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser utan
behovsprövning. Olika tjänster behöver utvecklas
för att stärka människors egenmakt, såsom olika etjänster och digitala möten. För att möta enskildas
önskemål på tillgänglighet kommer användandet av
digitala hjälpmedel bli en förutsättning.

6

60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna (unric.org)

Sammantaget finns det både möjligheter och utmaningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emellertid vara kommunernas förmåga att samverka
bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika
former för resursoptimering och effektivisering.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och
agenda 2030
Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål
för hållbar utveckling
som berör oss alla. De
globala målen syftar
till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa
trygga och fredliga
samhällen. För att
stärka styrkedjan gör
kommunen en koppling mellan de globala
målen och de lokala
kommunala målen, vilket går att utläsa både
genom ikonerna i början av varje mål men också i
den löpande måltexten.
Socialnämndens målarbete
Av de kommunövergripande målen följer
socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030
vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamheterna bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.
Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Social
hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till
en god livsmiljö genom att bryta segregation mellan
människor, ensamhet och social utsatthet samt marginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett särskilt uppdrag att se till utsatta människors behov.
Mål 4: Kommunens organisation ska vara
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare ska bidra till en god kvalitet genom att alla behandlas rättvist och att relationer kännetecknas av
öppenhet, respekt och ett gott bemötande. En god
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kvalitetsutveckling i verksamheten förutsätter att
verksamheterna samverkar och organiseras utifrån
uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för
att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs
ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i
nationella författningskrav och de behov som Falköpingsborna har. Omvärldsanalys skapar möjlighet
för ett proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Coronapandemins fortsatta påverkan
Under året har fokus legat på styrning och ledning
utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlinjer och förhållningssätt som givits från regeringen
och Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvärfunktionell beredningsgrupp på förvaltningen har
fortsatt arbeta med att följa utvecklingen gällande
covid-19 och tagit fram och reviderat rutiner och informationsmaterial till såväl personal som brukare/klienter. Begränsningar och stängningar av
verksamheter, i syfte att skydda sköra grupper under
pandemin, har inneburit inskränkningar för enskilda
individer. Detta förväntas ha en negativ effekt på de
drabbade, som kan komma att visa sig i utökade behov på andra sätt. Under december drabbades samt-
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liga verksamheter inom förvaltningen av stora personalbortfall vilket påverkat hela organisationens arbete.

Svårigheter att rekrytera personal med
rätt kompetens
Redan under våren bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför sommarsemestrarna vara sämre
jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet inom
äldreomsorgen. Vid uppföljning av semesterperioden kunde det konstateras att bemanningen innebar
en stor utmaning. Vid årets slut görs bedömningen
att denna utmaning kvarstår. Det finns en matchningsproblematik i form av att de personer som söker vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell
som reell kompetens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många gånger har verksamheterna inga
andra alternativ än att prova att anställa personer
som snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga
introduktionskostnader utan resultat. Då flera
branscher öppnats upp igen efter pandemin har
många arbetssökande valt andra områden än vård
och omsorg. Behovet av att stärka attraktiviteten
inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer tydligare än någonsin.

Nämndsberättelse

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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
UPPFÖLJNINGSARBETE
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.
Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en
så övergripande och trovärdig bild som möjligt av
hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt
olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse
följt av identifierade utvecklingsområden.
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 beslutsprocesser.
Uppföljning av rapporterade åtgärder under
år 2021
Nämnden har tagit fram en ny modell för uppföljningsarbetet, vilken grundar sig på dialogbaserad
uppföljning. Förvaltningens ekonomer och
SAS/verksamhetsutvecklare har regelbundet träffat
ledningsgrupperna under året för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping


Förebyggande arbete och samverkan med andra parter har under året prioriterats inom nämndens verksamheter, trots svårigheten att få de ekonomiska
medlen att ens räcka till att bedriva basverksamhet
inom individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Förebyggande insatser för barn och familjer
Delar av det arbetssätt som de förebyggande verksamheterna i förvaltningen haft med gruppverksamhet och mycket externa samverkansmöten har ställts
in eller ställts om till digitala möten. Vissa av dessa
digitala mötesformer har bibehållits och kommer bibehållas även framöver.
Under våren togs ett anpassat material fram som ska
kunna användas som stöd i implementeringen av
barnkonventionen inom nämndens verksamheter.
Materialet har sin utgångspunkt i Barnrättsresan
framtagen av Barnombudsmannen. Flera verksamheter har påbörjat detta implementeringsarbete under
hösten 2021 och arbetet kommer att fortsätta 2022
och framåt i enlighet med verksamhetsplanen.
Barnkonventionen har börjat implementerats tydligare i det ordinarie arbetet, genom att nämnden i
större omfattning följer upp att;
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Barnsamtal genomförs i utredningar och vid
uppföljningar.
Barnkommunicering genomförs i utredningar.
Information på kommunens hemsida är
anpassad för barn och ungdomar.
Varje barns rätt att veta om sina föräldrar lyfts i
faderskaps- och föräldraskapsärenden.
Barns åsikter i familjerättsärenden tydligt
framgår via en egen rubrik i vårdnad, boendeoch umgängesutredningar.

Barns och ungas livsvillkor behöver adresseras i Falköping. En tätare samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola startade upp efter sommaren för att
tillsammans arbeta för att identifiera familjer som är
i behov av stöd i ett tidigt skede. Genom att arbeta
tillsammans i de familjer som är i behov av stöd och
hjälp är förhoppningen att fler förebyggande insatser
kan genomföras, så att barnen tidigare får en god
psykisk och fysisk hälsa och klarar av sin skolgång.
Varje förskola och skola har två kontaktpersoner på
socialtjänsten som arbetar som socialsekreterare med
utredning av barn som far illa eller riskerar att fara
illa. Ett viktigt mål med samverkan är att antalet
barn som placeras utanför det egna hemmet ska
minska, eftersom detta i sig är en sådan stor riskfaktor.

Nämndsberättelse

Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat markant (se bild föregående sida). År 2020 visade ett
brott mot denna trend, men under 2021 märktes
återigen en kraftig ökning, vilket är oroväckande.
Samverkansarbetet med förskola och skola kommer
att fortgå även under 2022, men utvärdering kommer att ske i början av året, då önskad effekt inte
har nåtts. Bland annat har antalet anmälningar från
skolan ökat under hösten, vilket tyder på att det dröjer längre än nödvändigt innan kontakt med socialtjänsten tas. Samtidigt märks ett minskat inflöde till
Ällagatans förebyggande verksamhet. Denna situation kommer att analyseras vidare i början av 2022.
Verksamhet funktionsnedsättning har haft en tät
samverkan kring nyttjande av lokaler för barn som
har grava fysiska funktionsnedsättningar. Skolan
har kunnat ges tillgång till lokaler, vilka annars
skulle stått tomma vid den tidpunkten, för att ta
emot barn med särskilda behov för fritids. Dock har
det under hösten blivit trängre på grund av fler barn
i verksamheten samt att dagarna för särskolan blivit
kortare. Situationen kommer att ses över tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen för
att se hur det kan fungera framöver.
Samverkan enligt skola-socialtjänst-polis-fritid
(SSPF) kring barn och ungdomar har varit igång
även under pandemin i den operativa gruppen. I
början av året var styrgruppen förhindrad att träffas
fysiskt, vilket utgjorde en svårighet när det gäller
att utveckla arbetet ytterligare, men under hösten
har nätverksarbete kunna genomföras. Hittills har
det framför allt stärkt samverkan mellan socialtjänsten och polisen. Föräldra-barn-grupper såsom Barn
i föräldrars fokus (BIFF) och Skilda världar har
med anledning av pandemins påverkan inte kunnat
starta upp som planerat.
Fältsekreterare har haft kontakt med den somaliska
föräldraföreningen, dels utifrån gruppslagsmål som
inträffat på Dotorpsområdet under sommaren och
dels utifrån kännedom om pågående öppen drogförsäljning. Fältsekreterarna och andra nyckelpersoner
inom kommunen ingår i en samverkan och utbildningssatsning med Västra Götalandsregionen som
syftar till att stärka kompetensen vad gäller föräldraskap i olika kulturer.
Arbetet med familjevåldsteamet (FVT) startade upp
under 2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet
är att utveckla ett konkret och effektivt internt samarbete mellan berörda enheter inom IFO kring familjer där det finns våld i nära relation. Under hösten har en behandlare knutits särskilt till FVT. Teamet har under året utvärderats genom att klienter intervjuats kring det stöd de fått. Både klienter som

haft kontakt med socialtjänsten innan tillkomsten av
FVT och efter tillkomsten har intervjuats, för att
kunna jämföra deras svar. Resultatet visar att både
samarbetet mellan de olika professionerna och
barnrättsperspektivet har stärkts genom arbetssättet.
Fler barn har fått komma till tals jämfört med de
som hade kontakt med socialtjänsten innan teamet
startades. Många av de stödsökande har upplevt det
positivt att handläggarna samverkat, då hjälp har
kunnat ges snabbt och effektivt i de flesta fall. Det
finns dock också områden att arbeta vidare med,
såsom bemötandefrågor, tydligheten i vilka förväntningar stödsökande kan ha på socialtjänsten och
uppföljning av placeringar.
Nämnden är i förstadiet med att implementera ”Mölndalsmodellen”. Denna modell utgår ifrån
att socialsekreterare beställer ett möte när en insats
ska startas upp. På mötet deltar familjen, socialsekreterare och familjebehandlare och tillsammans formulerar de uppdraget. Detta till skillnad från när socialsekreterare på egen hand skrev ett uppdrag som
lämnades vidare till verkställigheten. Mölndalsmodellen förväntas leda till ökad delaktighet hos de
som berörs av uppdraget och dessutom bli ett mer
effektivt sätt att arbeta eftersom både uppdrag och
genomförandeplan kan bli färdiga i samband med
det gemensamma mötet. Många placeringar på
Ungdomsboendet pågår under längre tid, men glädjande nog sker färre avbrott. Detta bedöms vara ett
resultat av de två senaste årens arbete med kvalitetshöjande insatser och ökade ekonomiska anslag,
så som utvecklat metodstöd och schema med dubbelbemanning.
Förbyggande insatser för vuxna
Ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre påbörjades under våren. Den 1 september anställdes två aktivitetssamordnare och en IT-fixare. Uppdragen för
dessa innefattar bland annat att erbjuda och genomföra sociala aktiviteter anpassade till målgruppen
samt att öka den digitala delaktigheten och kompetensen för äldre invånare i kommunen. Arbetet, vilket startade som ett projekt finansierat genom statliga stimulansmedel, har redan fallit mycket väl ut.
Det övergår därför 2022 efter beslut i kommunfullmäktige om budgettillskott till permanent verksamhet.
Inom förvaltningen pågår också sedan flera år tillbaka ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. Socialförvaltningen samverkar med kultur och fritidsförvaltningen för att skapa ”en väg in” för ansökningar om att bli frivillig i kommunen. Den förvän-
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tade effekten är att öka kommuninvånarnas engagemang inom social välfärd, genom att få fler frivilliga att hjälpas åt med att motverka ofrivillig ensamhet och isolering. Arbetet har avstannat på
grund av pandemin, men planeras att kunna återupptas framöver.
Socialpsykiatrin har under pandemin haft möjlighet
att erbjuda utbildning i första hjälpen till psykisk
hälsa/suicidprevention (MHFA). Drygt 350 personer, främst inom verksamhet funktionsnedsättning,
men även i andra verksamheter, har utbildats under
året. Förutsättningarna för utbildning till omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen kommer fortsatt
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utredas, för att möjliggöra ökad kompetens och
trygghet hos omvårdnadspersonal kring att hantera
och möta äldres psykiska ohälsa och identifiera suicidalitet.
Ett behov har under året utkristalliserats gällande att
öka förebyggande insatser utifrån ett rehabiliterande
förhållningssätt. Detta gäller dels tidiga insatser
från rehabenheten när personer skrivs in i kommunal hälso- och sjukvård, dels användning av rehabpersonalens kompetens för att jobba förebyggande
med brukare som endast har insatser utifrån socialtjänstlagen.

Nämndsberättelse

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

Utvecklingsarbete har varit begränsat under året, på
grund av pandemins fortsatta påverkan på verksamheterna. Därmed har grunduppdraget prioriterats.
Utveckla relationer som kännetecknas av
öppenhet, respekt och ett gott bemötande
Under pandemin har det visat sig att arbetet med att
utveckla relationer varit särskilt utmanande, eftersom tillfällen inte funnits att träffas fysiskt och
prata i olika forum lika ofta, lätt och naturligt som
innan covid-19. När personal arbetat hemifrån har de
medmänskliga mellanrummen, som annars uppstår
naturligt på arbetsplatsen, uteblivit. Detta har i vissa
fall medfört försämrad kommunikation, vilket bland
annat visat sig genom missförstånd mellan olika
verksamheter. Det har också inneburit att aktiviteter
för att stärka samverkan delvis har fått ställas om till
digitala sammankomster, vilka försämrar förutsättningarna till relationsskapande. Detta påverkar möjligheten till att stärka samverkan negativt. Trots de
bristande förutsättningarna har goda intentioner funnits och försök har gjorts att stärka samverkan både
internt och externt.
Vård- och omsorgspersonalen har under året haft en
slitsam arbetsmiljö som pågått under lång tid, på
grund av användningen av skyddsutrustning och
ständigt förändrade riktlinjer att arbeta utifrån för att
förhindra smittspridning. Detta har resulterat i en
trötthet, som delvis kunnat leda till bristande bemötande. Personal har utifrån behov fått handledning
för att kunna samtala och reflektera kring pandemins
påverkan på dem själva och på arbetet.
Intern samverkansutveckling har skett mellan biståndsenheten och utförare av hemtjänst. Teammöten för stärkt samverkan kring brukare hålls via
Skype, vilket underlättar för att få till stånd mötena.
Dessutom hålls regelbundna samverkansmöten på
ledningsnivå mellan verksamheterna hemstöd och
MYHS. Uppstartsmöten och löpande avstämningar
har hålls också via Skype i mer komplexa ärenden.
Genom en respektfull och öppen samverkan finns
goda förutsättningar för en mer brukarcentrerad dialog.

Ett konsultationsteam för barnärenden skulle startats
upp inom MYHS, för att kunna diskutera olika behandlingslösningar för barn med komplexa behov.
Detta har dock inte kommit igång. Anledningen till
detta bedöms vara att mer akuta frågor prioriterats
på berörd enhet. Intentionen finns att starta upp arbetet under 2022. För vuxna som exempelvis har missbruk kombinerat med psykiatrisk problematik finns
ett liknande team som varit igång sedan mer än ett år
tillbaka och det arbetet fungerar väl.
För att stärka samverkan ytterligare har personal
inom MYHS gått utbildning i samordnad individuell
plan (SIP). SIP står för och syftar till att samordna
insatser från olika verksamheter och huvudmän och
under året har särskilt fokus lagts på att stärka kompetensen kring genomförandet av SIP. Efter utbildningen har handläggarna i högre utsträckning tagit
initiativ till genomförandet av SIP-möten, så snart
det funnits externa parter involverade kring den enskilde.
Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart
Falköping
2020 års brukarundersökning inom äldreomsorgen
visade mycket goda resultat för hemtjänsten, som
överlag har nöjda brukare och en kostnadseffektiv
drift. Inom verksamhet äldreboende togs istället en
handlingsplan fram, då brukarundersökningen visade
på sjunkande resultat gällande bland annat måltidssituationen, bemötande, upplevd trygghet och besvärande ensamhet. För att möta detta resultat har en dialog på ledningsnivå hållits kring hur dessa delar
kan mötas. En analys har påbörjats kring hur Ung
Omsorg kan användas mer utifrån de önskemål som
brukarna har. För att efterforska vad brukarna själva
önskar och känner behov av, så kommer en undersökning med detta fokus genomföras under 2022.
Andelen äldre på särskilt boende som besväras av
ensamhet har ökat, från 60 % under 2019 till 73 %
under 2020. Denna ökning kan delvis bero på det
nationella besöksförbud som utfärdades för särskilt
boende under 2020. Omvårdnadspersonal på särskilt
boende förmedlar också att de inte haft utrymme för

Verksamhetsredovisning för år 2021 I Socialnämnden I 11

Nämndsberättelse

den sociala aktivering som brukarna haft behov av,
vilket skulle kunna förklara resultatet. Under 2021
genomfördes ingen nationell brukarundersökning för
äldre.
På grund av pandemin var träffpunkterna, fritidsverksamheten och dagverksamheten för äldre pausade under våren och sommaren. I september öppnades dessa igen. Öppnandet föregicks av riskbedömningar och skedde till en början i begränsad omfattning.
Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller
psykiatrins sysselsättning och daglig verksamhet enligt LSS. Utbudet av aktiviteter breddades genom att
brukarna började kunna välja aktiviteter både från
daglig verksamhet och från sysselsättningen. Tidigare har val av aktivitet varit begränsade till den insatskategori som biståndsbeslutet varit knutet till.
Genom dessa förändringar har deltagare kunnat motiveras till nya aktiviteter, vilket skapat förutsättningar för att möta tillströmningen av nya beslut. Arbete har också genomförts för att samlokalisera
verksamheter för att nå ett optimalt resursutnyttjande.
Under året slutfördes implementeringen av ett nytt
verksamhetssystem, som nu i skarp drift i alla verksamheter. Avvecklingen av föregående verksamhetssystem har påbörjats. I samband med bytet av verksamhetssystem har handläggningsprocesserna genomlysts och vid behov förbättrats.
Inom vård och omsorg finns en målsättning att personalen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna
arbeta mobilt i nära samverkan med brukaren/patienten. Syftet är en ökad delaktighet för den enskilde
samtidigt som vård- och omsorgspersonal får bättre
förutsättningar att minska den administrativa tiden.
Det har dock konstateras att det finns tekniska utmaningar kvar som behöver lösas innan det mobila arbetssättet fullt ut kan bli verklighet. Övrigt digitaliseringsarbete kring exempelvis e-tjänster har i det
närmaste stått still till följd av implementeringsarbetet. Nämnden inväntar besked från IT-enheten och
kommunens arkivarie om när e-tjänster och e-arkiv
kan införas och ser ett stort behov av att detta sker.
En webbutbildning i flera moduler kring förbättrad
social dokumentation har tagits fram av nämnden.
Flera verksamheter har under året gått denna utbildning gemensamt på arbetsplatsträffar för att få ökad
kunskap och bättre kvalitet på sin dokumentation.
Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
kompetens
Ett arbete har tidigare genomförts för att skapa en
väg in för att hantera rekrytering av timvikarier på
12 I Socialnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

ett sammanhållet och övergripande sätt. Emellertid
har avsteg gjorts från överenskommelser som resulterat i att olika verksamheter gör på olika sätt för att
klara sin rekrytering. När samverkan drar åt olika
håll leder det till att den övergripande strukturen
brister och rekryteringsprocessen blir rörig. Ett arbete görs nu för att se över hur rekrytering kan ske
på ett ändamålsenligt sätt.
Rekryteringen försvåras också av att flera timvikarier uppger att de kan vara tillgängliga för arbete en
viss tid, men sedan i praktiken inte finns tillgängliga
för bokning av arbetspass. Vidare har det visat sig
att flera utbildade undersköterskor inte klarar av
nämndens delegationsutbildning. Dessa brister bedöms kunna härledas till bland annat för låg kunskapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan
kommer att fortsatt behandlas inom socialförvaltningens ledningsgrupp och även tas upp i dialog
inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Den generella svårigheten att rekrytera personal till vårdoch omsorgsyrken kan leda till bristande kvalitet eller i värsta fall att insatser inte kan utföras utifrån
brukarens behov.
Många utbildningar fick under året skjutas på framtiden, men bland annat har utbildningar i det nya
verksamhetssystemet och demensutbildning genomförts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet genomfördes utbildning i demens, psykiatri, handledarutbildning och även etik, bemötande och kommunikation.
Dessa genomfördes delvis digitalt och var uppskattade. Personal gavs också möjlighet att söka YH-utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet. Under våren togs en pilotutbildning i individbaserad
systematisk uppföljning (ISU) fram via Skaraborgs
kommunalförbund. Falköping deltar och arbetar med
korttidens verksamhet i denna utbildning. Vidare
deltar nämnden i Sveriges kommuner och regioners
projekt SU-Kvinnofrid, som berör uppföljning inom
området våld i nära relationer.
Internt miljöansvar
Arbetet med resurssmart äldreboende, som startade i
ett projekt genom Skaraborgs kommunalförbund,
har fortsatt under året och uppföljning görs fortlöpande på varje boende. Det har dock utifrån smittspridningen varit svårt att begränsa engångsprodukter och dessutom har det varit varierande kvalitet på
de skyddsprodukter som köpts in. Detta har
dessvärre resulterat i att stora mängder skyddsprodukter inte kunnat användas, vilket skapat ett onödigt och kostsamt svinn. Det finns fortfarande en
ambition att hålla förbrukningen så resurssmart som
möjligt på äldreboende utifrån de förutsättningar
som finns.

Nämndsberättelse

Miljöansvar tas också på andra sätt inom nämnden,
såsom användningen av elcyklar i tätorten och att
hembesöksresor samordnas geografiskt för att
minska miljöpåverkan med för många och långa bilfärder. I och med omlokaliseringen till Ranliden har
fler elcyklar köpts in, så att detta alternativ ska finnas tillgängligt istället för bil när personal färdas
inom tätorten.
Resursoptimering och effektivisering
Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040
har efterforskats under året. Demografikurvan i Falköping visar att mängden äldre ökar långsammare än
riket och att det fortfarande finns en god tillgång till
boendeplatser där kostnaden per plats är relativt låg.
Emellertid finns ett stort antal äldreboendeplatser i
kommunen, vilket resulterar i en hög totalkostnad.
De lokaler som används är i stor omfattning ett gammalt bestånd, vilket kan medföra stora renoveringskostnader och på sikt höga kostnader per plats.
Under senaste året har påfrestningarna på nämndens
verksamheter varit stor och det är ibland svårt att avgöra vad som är effekter av pandemin och vad som
kan ha andra förklaringar. För att kunna göra bedömningar och dra slutsatser på längre sikt gällande

hur organisationens arbete bäst kan anpassas till nya
förutsättningar, har därför ett utvecklingsteam startat
upp under hösten. Teamet består av medlemmar från
olika verksamhetsområden och arbetar efter uppdrag
på olika enheter under en begränsad tid. Därefter ges
förslag på förändringar som utgör underlag inför
fortsatta beslut på enhets- och/eller ledningsnivå. Utgångspunkten för uppdragen är att förslag på förändringar ska ske inom given budgetram och finansiering av själva teamet sker inledningsvis genom riktade satsningar inom äldreomsorgen. Under hösten
har teamet varit inom äldreomsorgens verksamhet
och arbetat.
Under hösten har en samlokalisering av flera verksamheter gjorts genom flytten till Ranliden, vilket
gjort att kommunen kunnat säga upp hyresavtal på
ett antal externa lokaler. De som berörts av flytten är
alla chefer inom MYHS och funktionsnedsättning,
alla handläggare inom förvaltningen, resursförmedlingen, socialförvaltningens administration samt
delar av hemstöd. Totalt handlar det om ungefär 175
arbetsplatser. Samlokaliseringen förväntas kunna
öka förutsättningarna till tät samverkan, vilket i sig
banar väg för resursoptimering och goda förutsättningar till en lärandekultur.
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Verksamhetsredovisning
Verksamhetsredovisning
Det har varit svårt att följa verksamheten statistiskt
utifrån bytet till verksamhetssystemet Viva och vad
som där definierats som hemtjänst. I de siffror som
redovisas i tabellen för antal brukare inom hemtjänst/månad är de baserade på de uppgifter som
idag finns i Viva. Jämförelsesiffran för 2020 är därför ändrad, vilket i huvudsak beror på att det fanns
inaktiva brukare i Procapita som rensats bort i Viva.
Den beställda tiden inom hemtjänst har haft en stigande trend under 2021, vilket avspeglas i jämförelsetalen både vad gäller antal brukare/ månad och antalet hemtjänsttimmar/månad. Att timmarna var
lägre under 2020 berodde sannolikt på att flera brukare tackade nej till serviceinsatser när pandemin
fick fäste.
Boendet Bergsliden 1 omformades under året till ett
rent demensboende med oförändrat antal platser.
Ombyggnation av två avdelningar på Frökindsgården påbörjades under året. Antalet platser kommer
att minska med 9 efter färdigställandet.
Korttidsboende och växelvårdsplatser för såväl somatik som demens, liksom trygg hemgång, flyttade
organisationsmässigt till verksamhet hemstöd den 1
oktober 2020. Även boendestödet flyttade till verksamhet hemstöd den 1 januari 2021. Under året har
verksamheten jobbat för att få en bra arbetsmiljö för
alla arbetsgrupper.
Ekonomiska förändringar jämfört med
verksamhetsplaneringen

resultatet har varit positivt för såväl stängda verksamheter som för de som lånat in personal, då de senare har ”sluppit” leta vikarier.
Nämnden har också sökt statliga bidrag som inte var
kända till belopp vid ingången av året. Dessa medel
har använts både till att göra inköp som annars inte
hade skett och till att ersätta budgeterade kostnader.
Under 2021 har volymökningar skett jämfört med
2020 avseende placeringar av såväl barn och unga
som vuxna.
I snitt har antalet placeringar inom barn och unga
ökat med fem stycken per månad jämfört med föregående år. Den största delen av ökningen består i
placeringar på HVB enligt LVU. Placeringskostnaderna för barn och unga har under 2021 ökat med 15
979 tkr jämfört med 2020. I december månad fanns
67 pågående placeringar varav 11 stycken på HVB
enligt LVU. Motsvarande siffror för 2020 i december var totalt 58 pågående placeringar varav 4
stycken på HVB enligt LVU. Detta är en oroande utveckling
Antalet placeringar inom vuxen har fördubblats från
i snitt tre stycken till sex stycken per månad. Kostnaderna har ökat med 6 862 tkr under året och ökningen kan direkt härledas till vård enligt LVM.
Denna utveckling började redan under senare delen
av 2020 och har sedan fortsatt under hela 2021.
VERKSAMHETSREDOVISNING
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BOKSLUT
2021

Äldreomsorg
Antal brukare hemtjänst/mån*)

De budgetramar som sattes för verksamhetsåret
2021, inte minst avseende personalkostnader,
byggde på ett normalår. När pandemin kom påverkade det nämndens verksamheter på olika sätt. Vissa
verksamheter, såsom dagverksamhet för äldre, Träffpunkter och Trygg hemgång, stängdes och personalen i dessa verksamheter lånades istället ut till andra
inom förvaltningen. Det har gjort att det ekonomiska

BOKSLUT
2020

Antal hemtjänsttimmar/mån*)
Antal SÄBOplatser

734

769

22 385

23 345

395

374

55

60

3

6

Individ- och familjeomsorg
Antal barnplaceringar/mån*)
Antal vuxenplaceringar/mån*)
*) Avser ett genomsnitt för året

Redovisningen av SÄBOplatser ovan gäller antalet
platser avsedda för personer med beslut om permanent särskilt boende enligt SoL oavsett ålder.
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Personalredovisning
Personalredovisning
Äldreomsorg
I verksamhetsplaneringen sattes personaltätheten
inom särskilda boenden för äldre till 0,60 personal/plats dagtid. För demensplatser är måttet 0,63
personal/plats dagtid eller lite högre, beroende på
hur stor avdelningen eller boendet är samt de boendes enskilda behov.
För särskilda boenden har verksamheten nu totalt
27 heltider utöver budget, redovisat som rörlig tid.
Det är en ökning från föregående år med 7. Förklaringen är att fler väljer en högre sysselsättningsgrad.
Boendestöd flyttade organisatoriskt till verksamhet
hemstöd från och med 2021. Under året har en ny
ledningsstruktur införts och en annan arbetsfördelning mellan medarbetare.
Personalomsättningen inom äldreomsorgen har varit som förväntat i form av pensionsavgångar och
externa avgångar.
Funktionsnedsättning
Även inom funktionsnedsättning har personalomsättningen varit som förväntat, och i stort sett lika
med utfallet under 2020.
Individ- och familjeomsorgen
Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för samtliga enheter på olika sätt. Vissa verksamheter har
fått stängas ner korta perioder på grund av utbrott
av covid-19 i personalstyrkan. För att klara bemanningen inom vissa verksamheter har viss personal
från olika verksamheter rycka in där det behövts.
Under året har enheten barn- och unga behövt bemanna upp med konsulter framförallt under årets
senare del. Detta på grund av att man haft svårt att
besätta vakanta tjänster.
Kompetensförsörjning
Äldreomsorg
Inom äldreboenden har 374 av 375 fast anställda
omvårdnadsutbildning. Under året har utbildningar
genomförts inom delegation, demens, handledare,
psykiatri, skydd och säkerhet samt inom vård och
bemötande av äldre med psykiatriska diagnoser.
Detta trots en situation med hög sjukfrånvaro och
svårigheter att hitta vikarier.

Verksamhetsområde hemstöd hade stora svårigheter
att rekrytera personal till hemtjänst inför sommaren.
Flertalet av de sökande saknade körkort och hade
inte undersköterskeutbildning samt bristande språkkunskaper i svenska. Svårigheterna att hitta personal som uppfyller kraven har kvarstått även efter
sommaren.
Funktionsnedsättning
Tillgången på personal med adekvat utbildning har
ökat under året. Det börjar märkas att personalgruppen har en högre ålder med fler pensionsavgångar.
Individ- och familjeomsorgen
Personalomsättningen har fortsatt varit hög inom
vissa enheter. Rekryteringsläget har fortsatt varit
svårt inom vissa grupper. Detta har lett till att vissa
tjänster inte kunnat besättas.
Personalmässiga förändringar jämfört med
personalplaneringen
Äldreomsorg
Antalet årsarbetare inom särskilda boende har ökat
från 356 till 376 jämfört med december 2020. Förändringen syns med ungefär 50 % vardera på tillsvidareanställda månadsavlönade och visstidsanställda timavlönade. Sjukfrånvaron har varit hög,
vilket medfört fler timanställningar, men även att
all personal har jobbat mer- och övertid. Personal
från stängda verksamheter (dag- och fritidsverksamhet, Trygg hemgång) har istället jobbat inom
äldreboenden.

Bilden visar trenden för antal årsarbetare under 2019-12 till 2021-12.

Nytillskott inom verksamhet hemstöd är rekryteringen av två aktivitetssamordnare och en IT-fixare,
som beskrivits under mål 1 ovan.
Funktionsnedsättning
Grundbemanningen inom gruppbostäderna har varit
tillräcklig för planerad ordinarie verksamhet, men
är inte anpassad för att brukare behöver dubbelbemanning eller nära stöd stor del av sin tid.
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Totalt sett har antalet årsarbetare ökat från bokslutet
2020.

PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2021

1 103,8

1 119,3

Verk samhet
Årsarbetare
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BOKSLUT
2020

Pensionsavgångar

36,0

42,0

Rekryteringar

96,0

180,0
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Hälsotal 2021 Falköpings kommun
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Falköpings kommun

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

– 29 år

30 – 49 år

50 år –

7,1 % (8,2 %)

8,1 % (9,3 %)

4,1 % (5,0 %)

32,7 % (28,1 %)

6,9 % (8,4 %)

6,7 % (8,2 %)

7,5 % (8,1 %)

Av Falköpings kommuns medarbetare har 34,53 % ingen sjukfrånvaro alls under
2021 (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20,5 % 2020).
Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande Covid-19. Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverksamheten har också mött stora utmaningar under pandemin. I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån samt
att ställa om till digitala möten och utbildningar har detta genomförts.
Falköpings Kommun får regelbundet information från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra
överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjlighet
att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och
ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete.

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring
med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala samverkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är
viktiga att fokusera på.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av uppföljningen och hur
högsta ledning involveras i de åtgärder 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.

Hälsotal 2021 Socialförvaltningen
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar
av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Totalt

2020

2021

Kvinnor
2020

Kvinnor
2021

Män
2020

Män
2021

11,1 %

9,9 %

11,9 %

10,4 %

7,5 %

7,3 %

Varav
över 60
dgr 2020
27,0 %

Varav
över 60
dgr 2021
33,6 %

– 29
år
2020
10,2 %

– 29
år
2021
8,6 %

30 – 49
år 2020
12,0 %

30 – 49
år
2021
9,6 %

50 år –
2020

50 år –
2021

10,7 %

10,7 %
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Av Socialförvaltningens medarbetare har 33,12 % ingen sjukfrånvaro alls under
2021 (31 % 2020) och 24,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20 % 2020).
Den totala sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen är 9,9 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,1 %.

Hälsotal 2021 per verksamhetsområde
Sjukfrånvaro samtliga anställda per verksamhet inklusive anställda med timlön (sjuktimmar
av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Inom parentes visar 2020 års siffror.

Avdelning

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

Funktionsnedsättning

11,9 % (13,1 %)

12,7 % (14,0 %)

9,4 % (9,9 %)

25,1 %(17,9 %)

Myndighet o Hälso- och sjukvård

6,3 % (5,7 %)

6,8 % (6,5 %)

3,4 % (2,8 %)

32,2 % (19,1 %)

Hemstöd

8,3 % (9,4 %)

8,8 % (10,2 %)

4,8 % (5,4 %)

32,5 % (21,3 %)

Särskilda boenden o resurs

11,1 % (12,9 %)

11,6 % (13,7 %)

7,7 % (7,6 %)

43,0 % (37,4 %)

Källa: personalavdelningen
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIKELSE
2021

PROGNOS
AUG 2021

Intäkter
Avgifter mm

41 069

41 619

40 646,0

973

634

Statsbidrag

36 934

27 866

5 862,0

22 004

31 308

Övriga intäkter

88 368

97 485

81 201,0

16 284

5 473

Interna intäkter

79 019

103 869

85 342,0

18 527

4 694

245 390

270 840

213 051

57 789

42 109

Personalkostnader

-678 040

-677 992

-696 011

18 019

8 935

Verksamhetskostnader

-208 287

-209 518

-182 890

-26 628

-26 871

Summa intäkter
Kostnader

Kapitalkostnader
Interna kostnader (inkl. internhyra)
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-5 255

-4 732

-4 730

-2

0

-168 791

-192 236

-170 944

-21 292

-9 573

-1 060 372

-1 084 478

-1 054 575

-29 903

-27 509

-814 983

-813 638

-841 524

27 886

14 600

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti visade ett
positivt resultat på 14 600 tkr. Vid årets slut är resultatet högre, 27 886 tkr och förklaras av högre intäkter. Den enskilt största förklaringen är de statliga
ersättningar och bidrag som betalats ut under året
och som kunnat användas för att ersätta budgeterad
verksamhet. Ersättningarna har bestått i medel för att
ersätta sjuklöner, merkostnader för covid-19, stimulansmedel för teknik, ökad kvalitet och att motverka
ensamhet bland äldre, utbildning för undersköterskor, med mera. Förbättringen under sista kvartalet
beror på några olika faktorer. I november betalades
till exempel ett statsbidrag på drygt 2 000 tkr ut som
inte var känt vid delårsbokslutet. I december utbetalades en ersättning på 224 tkr för covid-19 kostnader
avseende december 2020.

Centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag skall
redovisas som en övrig intäkt. Utöver dessa medel
genererar momsersättning ett positivt resultat. Momsersättning avser bestämmelser som gör att kommuner kompenseras för ingående moms i verksamhet
som inte är skattepliktig, till exempel hemtjänst, externa placeringskostnader.
Övriga interna intäkter budgeterades till att omfatta
intäkter för kommunens egna utförande av hemtjänst, ersättning för assistans i SoL- och LSS-ärenden samt hyresintäkter för LSS gruppboende via
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utfallet omfattar
dessutom ersättning för statliga ersättningar på de
verksamheter som tagit del av dem.

Övriga intäkter avviker positivt med 16 284 tkr. Av
dessa är 14 268 tkr ett statsbidrag som inte budgeterats och som enligt redovisningsregler för Statistiska
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Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIKELSE
2021

PROGNOS
AUG 2021

Särskilda boenden för äldre

-208 073

-191 353

-203 386

12 033

5

Hemtjänst Biståndsenheten

-81 117

-85 178

-89 532

4 354

5 372

Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Hemtjänst kommunens utförare

1 867

4 577

0

4 577

1 291

-9 985

-11 011

1 026

694

-24 473

-26 212

-27 538

1 326

913

-2 579

-2 851

-2 987

136

167

Sjuksköterskor

-55 185

-55 058

-59 291

4 233

2 656

Rehabenheten, hjälpmedel

-15 096

-15 204

-19 200

3 996

2 259

-2 690

-3 730

-2 489

-1 241

Funktionsnedsättning - Assistans

-40 795

-40 634

-38 087

-2 547

-

2 445

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende

-67 022

-68 328

-65 967

-2 361

-

2 442

Funktionsnedsättning övrigt

-82 494

-75 571

-80 522

4 951

3 165

-8 131

-22 243

-33 566

11 323

20 856

Boendestöd (ingick i Fn övrigt 2020)
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet
Resursverksamhet

Bostadsanpassning

Förvaltningsgemensamt
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer
Summa GVO

-45 285

-47 313

-51 110

3 797

2 127

-631 073

-639 083

-684 686

45 603

33 800

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Personal- och övriga kostnader

0
-46 328

-43 205

-46 418

3 213

884

388

0

388

300

-37 781

-53 559

-33 757

-19 802

-19 900

Covid-19
Verksamhetskostnader barn och unga
Verksamhetskostnader vuxna

-817

2 000

-2 574

-9 410

-3 055

-6 355

-4 200

Verksamhetskostnader ekonomiskt bistånd

-39 914

-13 653

-9 621

-4 032

-4 000

Verksamhetskostnader LSS

-26 689

-23 630

-28 734

5 104

2 500

Verksamhetskostnader socialpsykiatri

-4 800

-2 536

-3 698

1 162

1 400

Våld i nära relationer

-3 371

-4 013

-2 295

-1 718

-1 000

-15 920

-16 888

-19 337

2 449

2 100

-9 165

-9 672

-9 923

251

600

-997

0

0

0

0

2 745

1 623

0

1 623

1 000

Summa IFO

-183 910

-174 555

-156 838

-17 717

-19 200

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-814 983

-813 638

-841 524

27 886

14 600

Insatser riktade mot familjer och vuxna
Insatser riktade mot ungdomar
Ensamkommande barn (avveckling)
Ensamkommande barn

Gemensamt, vård och omsorg
Resultatet för GVO slutade på 45 603 tkr. Av dessa
är drygt 24 000 tkr statsbidrag. Störst andel av
statsbidragen har använts inom särskilda boenden
för äldre, 14 900 tkr, vilket också förklarar avvikelsen från budget. Hemtjänsten har gjort ett positivt
resultat även 2021. Den kommunala utförarorganisationens resultat innehåller statliga ersättningar
med cirka 1 700 tkr. I övrigt har verksamheten ”gått
kort” då många tvingats vara hemma på grund av
pandemin och det har varit svårt att hitta vikarier.
Biståndsavdelningen, som beviljar och beställer tid
för hemtjänst, har ökat den beställda tiden med
cirka 13 500 timmar 2021. Biståndsavdelningens
utbetalning för hemtjänst till de privata utförarföre-
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tagen, har i den delen haft lägre kostnader än budgeterat. De privata utförarnas andel av total hemtjänst visar en svagt nedåtgående trend under 2021.
Sjuksköterskor har haft vakanser under 2021. För
att klara verksamheten har externt bemanningsföretag anlitats under del av året. Trots detta har det inneburit lägre personalkostnader och ett överskott
vid årets slut.
Inom assistansen råder samma förutsättningar som
tidigare, den del av assistansen som regleras under
Socialförsäkringsbalken klarar inte att bedriva sin
verksamhet med den ersättning som Försäkringskassan betalar, men även budgeten för assistansärenden inom socialtjänstlagen har överskridits.
LSS gruppbostäder visar ett negativt resultat, där
statsbidrag ändå har reducerat underskottet med

Ekonomisk redovisning

cirka 1 600 tkr. Det har blivit vanligare med extrabemanningar, vilket inte har legat med i budgeten.

Alla dessa placeringar har kunnat avslutats under
året. Under årets senare del tillkom en ny placering.

Resultatet för förvaltningsgemensamt innehåller
outnyttjade reserver, cirka 4 300 tkr, beräknad återbetalning från Västtrafik för färdtjänst med 4 300
tkr som största förklaringsposter.

Kostnaderna för våld i nära relationer har ökat jämfört med föregående år dels på grund av fler ärenden fast en bidragande faktor är även att brottsoffer
som tidigare placerats via stöd och försörjning numera hamnar under denna verksamhet. Även en ökning av skyddsplaceringar med många barn har genomfört under året vilket innebär en högre kostnad
än tidigare.

Resultatet för nämnd, biståndsavdelning, administration och chefer, förklaras helt av utfallet för chefer inom äldreomsorg och Hälso- och sjukvård.
Flera tjänster har varit helt eller delvis vakanta och
flera chefer har haft minskat arbetstid på grund av
tjänstledigheter, bland annat för studier där del av
lönen betalats av statsbidrag.
Individ- och familjeomsorgen
IFO redovisar ett underskott på 17 717 tkr jämfört
med budget. Personalkostnader och övriga kostnader lämnar ett överskott för 2021. Detta är till stor
del på grund av vakanta tjänster och partiella tjänstledigheter.
Barn- och ungdomsenhetens kostnader har ökat
med knappt 16 000 tkr jämfört med föregående år.
Detta beror dels på ett ökat antal placeringar och
även att dessa har varit kostsamma placeringar på
Statens institutionsstyrelse (SiS). Under 2020 var
det 4 individer som var placerade enligt LVU på
hem för vård och boende (HVB). Motsvarande
siffra under 2021 har från och med april månad stadigt gått upp för att i december hamna på 11 individer. Dessa placeringar är väldigt kostsamma och
därav den stora kostnadsökningen för verksamheten.

Verksamheten stöd och försörjning gick över till
KAN den första maj 2021. Underskottet för årets
första fyra månaderna blev 4 000 tkr.
Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar
kostnader för vuxenboendet, behandlingsteamet,
Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande
team. Verksamheten lämnar ett stort överskott för
året, mycket på grund av vakanta tjänster och att vikarietillsättningen har begränsats.
Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser
ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten visar på ett överskott
som kan härledas till tjänster som inte tillsatts under
året.
Under 2021 har verksamheten för ensamkommande
barn lämnat ett överskott. Inga externa placeringar
finns inom verksamheten utan endast familjehemsplaceringar vilket är en kostnadseffektiv placering
som genererar ett överskott för verksamheten.

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen
erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppenvård. I de fall är frivillig vård inte möjlig blir LVMvård tillämplig. Under året har det varit en markant
ökning av personer som vårdats enligt LVM jämfört med föregående år.
Kostnaderna för LSS-verksamheten har minskat under året på grund av att flera kostsamma ärenden
har fått beviljade insatser från Försäkringskassan
och enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Detta har
medfört att kommunens kostnader minskat under
året.
Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin har jämfört med budget lämnat ett överskott. I början av
året var det tre personer som var placerade externt.
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIKELSE
2021

PROGNOS
AUG 2021

2 500

2 237

4 100

-1 863

4 100

Investeringar
Inventarier
Övrigt
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

0
2 500

Investeringar under året består i datorer, elcyklar till
personal, dörrlarm på särskilda boenden för äldre,
klädskåp, sängar, laddstolpar till tjänstebilar vid
Ranliden och en buss till daglig verksamhet.
Den prognosticerade upphandlingen av så kallade
hotellås till två äldreboenden hann inte bli klar innan
årsskiftet utan kommer att färdigställas under 2022.
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2 237

4 100

-1 863

4 100
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Politiska uppdrag under år 2021
SAMTLIGA NÄMNDER
Utreda och säkerställa en fungerande process för
lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej
längre behöver.
Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret.
Utfall
Flera samordningsvinster för lokaler har utarbetats
inom verksamhet funktionsnedsättning, som samarbetar mellan enheter för att öka beläggningen i de
lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer
också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete har
under året även pågått inom verksamhet hemstöd
där lokaloptimering inom boendestöd efterforskas.
Omflyttningen av verksamheter till Ranliden för resursoptimerande effekter slutfördes under året och
är nu klart.
SOCIALNÄMNDEN

Utfall
Kostnaden för placeringar minskade under 2020 till
följd av fler familjehemsplaceringar och placeringar
i egen regi. Socialnämnden gör bedömningen att
om flera kommuner skulle bedriva HVB-hem tillsammans skulle det ändå inte innebära en minskad
kostnad. Under början av 2021 har dock kostnaderna för placeringar ökat markant och det finns
ingenting som tyder på någon nedgång.
KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN,
KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN
– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för
försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommunstyrelsen bär samordningsansvar.
Utfall
Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj
över till KAN. Fram till att flytten genomfördes
samarbetade nämnderna tätt i olika arbetskonstellationer för att göra övergången så bra som möjligt.

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i
större utsträckning kan finnas inom den egna kommunen eller i samarbete med andra kommuner i
Skaraborg.
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NÄMNDSBERÄTTELSE

Nämndsberättelse
Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

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

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
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Nämndens organisation
Förvaltningens arbete leds av Skolchef. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans
med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.

NÄMNDSBERÄTTELSE

grundskolor med tillhörande fritidshem som omfattar ca 150 elever.

Verksamhetsområden
Förskola
Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den
kommunala verksamheten kompletteras med fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen
förskola. På en av kommunens förskolor finns två
avdelningar anpassade för barn med funktionsvariationer.

Gymnasieskola

Grundskola

Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5
är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande, och inom dessa finns även möjlighet att kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium (RIG)
volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet
rymmer även gymnasiesärskola.

Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor
i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar
från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skolorganisationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet omfattar även
särskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till två grundskolor i
centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor
med tidigare år. I kommunen finns två fristående

Specialpedagogiskt centrum (SPC)
Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag
finns även två särskilda undervisningsgrupper.

Verksamhetschef
förskola

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef
gymnasieskola

Verksamhetschef
Specialpedagogiskt
Centrum

1 300 barn

4 000 elever

1 000 elever
varav 150 på IM

SPC-kompetensteam

18 förskolor
med
70 avdelningar

14 grundskolor
Fritidshem med
ca 1 250 elever

12 nationella program
- 5 högskoleförberedande
- 7 yrkesprogram

Särskilda
undervisningsgrupper
Barn- och elevhälsa
Skolhälsovård

Natt- och
helgomsorg
med 50 barn

2 grundsärskolor

IM-programmen

med 40 elever

4 introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
20 elever

Centrum för
flerspråkighet
Familjecentralen

Kulturskola
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Kommunal verksamhet via privata utförare
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen
av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i
deras lokaler, med deras personal och med deras
material. Avtalet omförhandlas med jämna mellanrum
Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla
skolskjutsturer som utförs av flera olika bussbolag.
Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under
året och det nya avtalet träder ikraft i och med höstterminen 2022.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar
Pandemin
Under det gångna året har ett flertal områden påverkat barn- och utbildningsförvaltningens område.
Pandemin är den faktor som har påverkat på alla
plan och där effekterna av den är svåra att bedöma i
nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har regeringen under pandemin förändrat förutsättningarna
gällande undervisningen utifrån det rådande smittläget i landet. Sådana omfattande åtgärder i hur undervisningen ska bedrivas har aldrig tidigare genomförts. Regeringen beslutade att undervisningen på
landets gymnasieskolor skulle bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss
närundervisning från och med den 25 januari till och
med den 1 april 2021. Från och med den 1 april tog
regeringen bort det generella beslutet och lämnade
beslutet till våra lokala beslutshavarna att fatta. Ållebergsgymnasiets upplägg beslutades av nämndsordförande för barn- och utbildningsnämnden i samråd
med smittskyddsläkare samt skolchef utifrån den lokala smittspridningen. Gymnasiesärskolan samt de
individuella programmen har inte omfattats av rekommendationerna om fjärr- eller distansundervisning och påverkades således inte heller av den justerade rekommendationen den 1 april. Besluten gällande pandemin och pandemin i sig har i allra högsta
grad även påverkat förskolans och grundskolans
undervisning.
Migrationsmönster
Under 2021 minskade invandringen till Sverige och
även således till Falköpings Kommun. Även anhöriginvandringen till kommunen har minskat men inte
avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan
kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga förändringar i grupper och klasser, både inom förskola
och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever börjat grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärinflyttade till kommunen under året varav 50 % av
dessa endast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten
av dessa är somalisktalande elever (39). Samtidigt
har skolorna haft en lika stor utflytt på drygt 100 elever. Detta innebär en relativt hög omsättning av elever vilket påverkar grupperna ute på skolorna. Flest
förändringar har skett på skolorna i centralorten.
Kurs- och ämnesplaner
På grund av covid-19-pandemin bedömde regeringen att läget inom grundskolan var ansträngt.
Därför beslutade regeringen att tillämpningen av de

reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer skulle flyttas fram ett år. Starten
för de ändrade läroplanerna och kursplanerna i
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan kommer att börja gälla från och med höstterminen 2022. Det finns ändringar i samtliga kursplaner på grundskolenivå. Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla
samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg
för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har
fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver
omdömen och sätter betyg. På så sätt vill skolverket
bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga
och rättvisande betyg.
För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats.
Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna
språk har också reviderats. De flesta förändringar
började gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör
även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är
att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för
lärarna. På så sätt vill skolverket förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir
mer rättvisande för eleverna.
Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering
av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över
yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.
”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla
yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska
bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och
en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen
och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."
Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari
2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns
rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det
ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att
det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Utifrån den revision som genomfördes 2020-11-12 synliggjordes att vi fortsatt behöver höja vår kompetens
kring hur vi får fatt i barnets perspektiv i de frågor
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som rör dem. Det är även viktigt att det finns en regelbunden uppföljning gällande hur barnperspektivet
har beaktats vid beslut som rör dem. En annan del
kan vara att skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen för att stimulera till
samarbete och gemensam förståelse oavsett vem
som möter kommunens barn och elever.
Kompetensförsörjning
Arbetsgivarna i kommunsektorn står inför en stor
kompetensutmaning. Efterfrågan på välfärdstjänster
stiger samtidigt som det råder brist på arbetskraft
både i välfärden och inom andra branscher på arbetsmarknaden. För att klara utmaningen krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas
kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Störst utmaningar gällande kompetens inom barn- och utbildning ser vi inom fritidshemmen samt lärare i
grundskolan åk 4 – 6 samt inom vissa ämnen inom
åk 7-9. Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar
vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möj-
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liggör en ökad kompetensförsörjning. SKR har tillsammans med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att
varje arbetsgivare ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår
kommun.
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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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommuner och dess förskolor, skolor och fritidshem
är enligt Skollagen skyldiga att kontinuerligt följa
upp, utvärdera och dokumentera verksamheten.
Nationella mål styr verksamheten och samfasas med
kommunala mål i Falköpings kommun. Det är viktigt att se sambanden men även att kunna särskilja
dem.
Denna förvaltningsövergripande verksamhetsredovisning bygger på resultat från verksamheterna för
läsåret 2020/2021 men även på det som redovisats i
olika analyser och prognoser under hösten 2021.
Dessutom har olika utbildningar, uppföljningar, kart-

läggningar, redovisade nyckeltal, statistiska uppgifter, sammanställningar av barn, elevers, föräldrars
respektive personalens uppfattningar, förstudier och
resultatinsamlingar på enhets- och förvaltningsnivå
använts som underlag för redovisningen.
Bilden nedan visar på det systematiska arbetets olika
nivåer i kommunen. Styrkedjan har utökats med
barn/elevnivån och fokus på återkoppling är lika viktig som rapportering. Återkopplingen har fått ett
ökat fokus under det sista året liksom kopplingen till
de Globala målen. Tyvärr har pandemin satt tydliga
begränsningar för fysiska möten inom förvaltningen,
vilket påverkar uppföljningsarbetet och det kollegiala lärandet.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på verksamheternas och rektorernas analyser av
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument och
effekter av olika insatser. Huvudmannen gör en
samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv och
syftet är att genom analyserna få en så övergripande
och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen
klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Bedömningen skiljer mellan
skolformernas verksamheter men det bedöms ändå
att kommunen till stor del uppfyller de krav som
förväntas.
Måluppfyllelse
Utveckling och lärande i Förskolan
Förskolorna i Falköping har under 2021 aktivt arbetat med att utveckla undervisningen. Utifrån enheternas systematiska kvalitetsarbete beslutades det
om vilka områden som skulle stärkas. Ett område
som har varit och är i fokus är det språkutvecklande
arbetet. Förskolan har valt att lägga stor vikt vid att
stimulera barns språkutveckling och ge dem möjligheter att kommunicera på olika sätt. Barnens rätt till
kommunikation har varit ett utvecklingsområde där
arbetet med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) varit i fokus. Arbetet har implementerats
på ett antal förskolor medan på några förskolor har
implementeringen flyttats fram på grund av pandemin. Även kartläggningen som genomförts, gällande flerspråkiga barns möjlighet att utveckla sitt
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modersmål, synliggjorde en brist gällande ett likvärdigt arbete inom kommunens förskolor. Detta
har lett till att rektorsgruppen fördjupat sig inom
detta område våren 2021 och tagit fram nya riktlinjer samt förberett för en kompetenshöjande insats
för all personal inom förskolan som påbörjades hösten 2021. Målsättningen för denna insats är att ge
personalen bättre verktyg och förståelse för sitt uppdrag. Så att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt
eller sina språk. Detta blir ett fortsatt utvecklingsområde under kommande år.
Under året har även en övergripande plan gällande
språk- läs och skrivutveckling tagits fram där arbetet beskrivs och syftar till en likvärdighet hos kommunens förskolor och grundskolor.
Kunskapsutveckling i Grundskolan/Alla elever
når målen
Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det
har varit en tydlig progression sedan 2017 med en
avvikelse 2020. Kommunen närmar sig riksgenomsnittet för varje år. Lovskolan har även i år varit
viktig för enskilda elevers möjlighet att nå behörighet när de har saknat ett eller ett par ämnen. Trots
att fler och fler når behörighet så har vi fortsatt en
ojämlik skola. Förutsättningarna mellan de olika
skolenheterna är väldigt varierande, dels gällande
lokaler, personals behörighet och förutsättningar för
en god elevhälsa. Trångboddheten bland skolorna
drabbar mest de elever med störst behov. Det framkommer tydligare och tydligare att skolor allt tidigare eftersöker stöd och hjälp kring elever som har
svårigheter att klara sin skoldag.
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Det framkommer i rektors analys samt hos övergripande stödfunktioner som Specialpedagogiskt centrum (SPC) och Centrum för flerspråkighet (CFF)
att det finns en ökad oro ute på skolorna gällande
hur man ska möta elever i behov av särskilt stöd.
Rektorer ansöker i högre grad stöd hos SPC och de
flaggar än tidigare att de behöver genomföra fördjupade utredningar för att hitta insatser som kan
stödja eleven. Även när elever har diagnostiserade
behov upplevs en starkare önskan från skolorna att
andra instanser ska möta elevens behov, så som särskilda undervisningsgrupper, särskola mm. Det som
tidigare har kunnat hanteras inom varje skolenhet
upplevs inte längre vara hanterbart. Vad som är
grundorsaken till detta är svårt att säkerställa. En
orsak skulle kunna vara trångboddheten och att det
går fler elever i varje klass, vilket leder till att pedagogerna upplever att de inte klarar av att möta alla
elevers behov. En annan orsak kan vara den statliga
styrningen där kraven ökat med extra anpassningar
inom ramen av klassrummet, detta har ökat kraven
på pedagogers kompetens att kunna möta alla olika
elevers förutsättningar och behov inom ramen av
den vanliga undervisningen. Volymökningen inom
grundskolan har även resulterat i trångboddhet och
försvårat möjligheten till flexibla grupperingar.
Rektorerna efterfrågar mer resurser för att kunna
möta behoven och pekar på ökande psykisk ohälsa,
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stress och kulturkrockar. När detta sammanfaller
med brist på behöriga lärare blir situationerna svårlösta.
Kravet på tidiga insatser har också ökat kraven på
att ge varje elev det den har rätt till. Insatserna varierar utifrån skolornas upptagningsområden och efter hur väl de lokala elevhälsoteamen fungerar. Den
övergripande elevhälsan inom SPC betonar vikten
av mottagare på skolorna för de olika insatserna
som ges från övergripande nivå. Det är viktigt att
knyta kunskapen till organisationen och inte låta
den bli personbunden.
Det finns goda strukturer och uppföljningar både
gällande åk 1 – 3 samt 7 – 9. Bilden av hur elever i
årskurs 4-6 klarar måluppfyllelsen behöver fortfarande stärkas och synliggöras. Det har under året
påbörjats ett arbete med att stödja stadieövergångarna mellan skolformerna är avgörande för att
kunna möta alla elever på rätt sätt men det finns
även ett behov av att stödja stadieövergångarna
mellan de olika stadierna inom grundskolan. Det
har även påbörjats en ny handlingsplan gällande
matematik som ska synliggöra arbetet från förskola
genom grundskola till gymnasium.
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Fler och fler elever har stora svårigheter och socialförvaltningen ser en ökning gällande antal barn som
placerats. Detta har lett till att man initierat en ökad
samverkan mellan socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen med syfte att tidigt
kunna stödja barnen och deras vårdnadshavare, så
att dessa barn får bättre förutsättningar att klara sin
vardag och sin skolgång. Att utveckla samverkan
påbörjades hösten 2021 och kommer att fortsätta
under 2022.
Andra områden som oroar är de flerspråkiga elevernas möjlighet till att tillgodose sig sin undervisning.
Fler elever är inte längre nyanlända, medan pedagoger och rektorer lyfter att de fortsatt har stora behov
av insatser för att klara av sin kunskapsinhämtning.
Här finns en grundlig kartläggning och områden att
utveckla. Dessa utvecklingsområden behöver implementeras och dialog mellan CFF och grundskolans rektorer behöver prioriteras. Två områden där
ett utvecklingsarbete påbörjats hösten 2021 är studiehandledning på svenska samt digitalisering av studiehandledning.
En insats som syftar till att skapa förutsättningar för
rektor att möta delar av dessa behov är den nya ekonomiska fördelningsmodell som grundar sig i en
tydligare socioekonomisk fördelning, där resurser
fördelas på ett medvetet sätt. Det behöver ske en
uppföljning, av vilka effekter denna fördelning får
när det gäller att elevers behov tillgodoses, i samband med budgetarbetet 2022.
Kunskapsutveckling Gymnasieskola/alla elever
når målen
Pandemin är den enskilt största faktor som påverkat
och försvårat analysen av måluppfyllelsen gällande
gymnasieskolan. Betygspoängen har inte påverkats
negativt i de resultat vi ser, men det finns flera områden som inte syns i ett genomsnittligt värde. En
del är att skillnaden har ökat mellan höga och låga
betyg, en annan del är svårigheten att följa upp kvalitén på undervisningen när den skett på distans. Pedagogerna har tappat ett av sina viktigaste redskap,

det mänskliga mötet, där man kan avläsa om en
elev förstått uppgiften eller behövt mer hjälp. De
har även kunnat utmana elever som har kommit
långt. Eleverna i år 3 hade en redan uppbyggd relation med sina pedagoger vilket ändå kan ses som en
god förutsättning när undervisningen gick över till
distans. Desto svårare har det varit för de elever
som strax efter påbörjad utbildning hamnade i distansundervisning. För dessa blir det oerhört viktigt
att följa upp vilka delar som de har missat och hur
gymnasiet kan kompensera på bästa sätt så att även
dessa elever får goda möjligheter att fullfölja sina
studier. Det har under pandemitiden blivit tydligt
vilka elever som missgynnats och vilka som gynnats av dessa studier. Det finns anledning att se
över möjligheterna till distansundervisning i framtiden som en möjlighet för elever som inte klarar av
att genomföra studier på plats.
Måluppfyllelsen för de elever som går på nationella
program är lätt att följa medan det för de elever som
läser något av de introduktionsprogrammen i nuläget inte finns något tillräckligt bra uppföljningsverktyg. Utifrån det arbete som genomfördes via
samverkan bästa skola (SBS) så antogs en plan som
synliggör de olika programmen och vilka vägar eleven kan gå vidare på. Dock finns ett behov av att
kunna följa dessa elever och deras möjlighet till
fullföljda studier. Det blir viktigt att följa upp den
framtagna planen och se om det ger det stöd som
det var tänkt och om möjligheterna för denna grupp
elever har ökat.
Andelen elever som gick ett yrkesförberedande program men som även läst in de högskoleförberedande ämnena ökade i år efter flera års nedgång.
När det gäller uppföljning av elever som inte fullföljt sina studier både på de nationella programmen
och inom IM-programmen är det viktigt att hitta
nya vägar för att skapa förutsättningar för elevens
framtid. Det politiska mål om en ökad samverkan
med Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen
(KAF) kan bidra till att synliggöra denna grupp
unga vuxna som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.
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Samverkan bästa skola – Utbildningsplan

Pandemin

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år,
2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med
Skolverket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Under perioden har både det systematiska kvalitetsarbetet, ledarskapet och förändringskapaciteten fokuserats på i olika utbildningsinsatser via Skolverket
och Karlstads Universitet. Förvaltningen har under
SBS arbetat fram en utbildningsplan. Planen är en
strategisk 3 – 5 årsplan som beskriver både det
kort- och långsiktiga utvecklingsarbete som pågår.
Planen är en del i den återkoppling tillbaka ut till
verksamheten i vad som prioriteras. Planen sammanfattar prioriterade utvecklingsområden och ska
vara ett gemensamt övergripande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen ökar. I utbildningsplanen
beskrivs de tre prioriterade områden som barn- och
utbildningsförvaltningen valt att fokusera på. Områdena är styrning och ledning, kompensatorisk utbildning samt kompetensförsörjning. För att skapa
förutsättningar för utveckling inom dessa områden
behövs dels en arbetsorganisation samt en utvecklingsorganisation. Parallellt finns även utvecklingen
av digitala verktyg och metoder för att stödja övriga
utvecklingsområden.

Gymnasiet: Pandemin har slagit hårdast mot nuvarande årets treor. De gick sitt första år i mars 2020
vid början av pandemin, år 2 läste de stora delar på
distans. Det finns en undervisningsskuld som behöver kompenseras för under kommande läsår, i synnerhet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL).
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Undervisningens kvalité har påverkats för gymnasieeleverna. I enkätundersökningar svarar eleverna att
de upplever att de har haft en högre arbetsbörda, då
fler uppgifter var teoretiska och att de har haft svårare att hålla uppe motivationen under pandemin.
En stor andel elever beskriver att de har mått sämre
både fysiskt och psykiskt under pandemin. Stressen
har ökat markant inom vissa elevgrupper. En elevgrupp har upplevt distansundervisningen som positiv, då de har haft enklare att fokusera och prestera
på de uppgifter som de fått. De kurser med praktisk-estetiska inslag har haft stora utmaningar för att
klara av att bedriva kurser som ensemble, kör och
bild på distans.
Pedagogerna har upplevt att pandemin har påverkat
deras arbetsmiljö i hög grad. Snabba förändringar,
behov att ställa om till digital undervisning, härbärgera sin, elevers och vårdnadshavares oro är delar
som varit påfrestande.
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Positiva effekter av pandemin har varit att vårdnadshavares närvaro på utvecklingssamtal har ökat.
Fler har närvarat och i många fall har båda vårdnadshavare närvarat. Digitaliseringen har fått sig en
rejäl skjuts framåt. Förutsättningarna fanns och
olika pedagoger har klivit fram och bidragit till alla
kollegors utveckling. Elever har även bidragit till
att utveckla undervisningen utifrån den kompetens
de har. Vissa forum har förenklats av de digitala
mötena medan andra områden försämrats. Det är
viktigt att göra en analys när pandemin är över gällande vilka möten som behöver vara fysiska och
vilka som med fördel kan fortsätta vara digitala.
De digitala läromedlen har kommit igång mer och
fler pedagoger ser vinsten med dessa och har under
pandemin jobbat in sig i dessa.
Grundskola: Covid har även påverkat undervisningen inom grundskolan under det gångna läsåret.
Dels gällande personalfrånvaro, elevfrånvaro, men
även på ämnesnivå. Det som lyfts fram i rektorernas
analyser är idrott, simning, moderna språk och de
praktiska momenten i hem- och konsumentkunskap
och musik.
Pandemin har påverkat fritidshemmen på många
sätt. Dels har det varit högre sjukfrånvaro hos pedagogerna, de har även fått rycka in under skoldagen
när det fattats kollegor. Det har även varit färre elever på fritidshemmen. Mycket av verksamheten har
förlagts utomhus. Vissa rektorer lyfter det som något positivt som utvecklat verksamheten, medan
andra ser att det har begränsat verksamheten. Kontakterna med vårdnadshavare har minskat vilket
man upplevt som negativt.
Förskola: Under pandemin har många vårdnadshavare hållit barnen hemma. Vårdnadshavare och personal har varit noga med att följa restriktionerna
och de riktlinjer som varit. Det har lett till att det
varit hög frånvaro bland barnen. Frånvaron har påverkat möjlighet till kontinuitet i undervisningen.
Ett flertal barn som är i stort behov av undervisning
i förskolan har inte närvarat och därför förlorat viktig tid för språkutveckling och sociala sammanhang
KOMUNIKATIVA INDIKATORER

Barnkonventionen: Under 2021 har det genomförs
utbildningsinsatser för nämnd, rektorer och på
samtliga APT ute i verksamheterna. Det är tydligt
att det alltid pågår ett demokratiarbete ute på kommunens förskolor och skolor som inbegriper barn
och elever. Under 2020/2021 har arbetet fått extra
tyngd i och med lagstiftningen. Generellt framkommer att skolans undervisning på ett tydligare sätt
prioriterat arbetet med barnkonventionen och att det
inte lika frekvent har undervisats om barnkonventionen i fritidsverksamheten. På de fritidshem där
personalen lagt vikt vid undervisning runt barnkonventionen framkommer däremot att gruppaktiviteter
och övningar hjälpt eleverna att visa på förmågor de
inte brukar visa eller tala om. Detta är intressant utifrån alla barns rätt att utvecklas så långt som möjlig
utifrån utbildningens mål. Många skolor och fritidshem samverkar och arbetar tematiskt med barnkonventionen. Förvaltningen kunde gjort större insatser
och stöd till skolorna. Förvaltningen borde också
varit tydligare i sina förväntningar och på så sätt
kunnat bidra till en likvärdighet i arbetsprocesserna
på kommunens förskolor och skolor.
Vid nämndens sammanträde den 8 juni 2021 redovisas hur arbetet med implementeringen av barnkonventionen som ny lag i Sverige har gått till i förvaltningens olika verksamheter.
I svaret till kommunrevisionen i januari 2021, i
samband med deras granskning av nämndernas arbete med införandet av barnkonventionen som lagstiftning, efterfrågade nämnden en kommungemensam modell för dokumenterade barnkonsekvensanalyser. Detta skulle gynna den övergripande uppföljningen på kommunnivå. Arbetet med barnkonventionen i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer att följas upp årligen i maj månad i
samband med revidering av nämndens riktlinjer för
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete kommer även att ingå i den interna kontrollen.

2018

2019

2020

2021

Meritvärde Grundskolan

211

222

207

219

Betygspoäng Gymnasieskolan

14,3

14,7

14,7

14,7

TREND
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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 invånare känner stolthet och trygghet
Kommunens tydliga viljeinriktning genom
beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett attraktivare Falköping. Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn,
elever, vårdnadshavare, medarbetare och näringsliv.
Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekrytering och attraktivitet.
Skolorganisationsförändringen
Den 27 mars 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att fullfölja detta arbete.
Den nya skolorganisationen håller på att ta form och
det har gjorts stora satsningar på våra förskolor och
skolor både på landsbygden och i tätorten. Förvaltningen utvecklar organisationen, bygger om och
bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få
förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som
möjligt och samtidigt skapa attraktiva lärmiljöer för
kommunens barn samt attraktiva arbetsplatser för
våra pedagoger.
Händelser under 2021
I januari gjordes en sammanställning av vad som genomförts av skolorganisationsbeslutet från 2017
fram till januari 2021. Denna redovisning av delgetts
till politiken under våren 2021.
I januari färdigställdes Vindängens skola. Eleverna
kunde flytta in i den nya skoldelen vid skolstart efter
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nyår. Utöver inflyttningen har även lärmiljöerna i
hela skolan förändrats för att möta tankarna som
processats fram i funktionsprogrammet. En ny
särskola för eleverna i åk 1 – 6 färdigställdes och
elever och personal flyttade in under våren 2021.
Under våren 2021 färdigställdes även bygghandlingarna för Platåskolan. Men när kommunens beslut om
detaljplan för Platåskolan upphävdes av Mark- och
Miljööverdomstolen i april 2021 har en omarbetning
av detaljplanen gjorts för att tillmötesgå det som
Mark- och Miljööverdomstolen påpekat i sin dom.
Parallellt med omarbetningen av detaljplanen gjordes en utredning av alternativ plats för Platåskolan
om det visar sig att även den omarbetade detaljplanen inte vinner laga kraft.
Fördröjningen av Platåskolan har även fått konsekvenser för de som arbetar inom skolan. Tidsförskjutningen har skapat en frustration bland skolledare samt personal. Den långa processen har gjort att
flera har tappat motivation och glädje i arbetet.
Våren 2021 påbörjades också en förstudie gällande
Odensbergs skola samt förskola. Under hösten 2021
blev det byggstart för Odensbergsskolan. Det har varit och är ett intensivt arbete då processerna har varit
snabbare än vid tidigare byggprocesser.
Projektdirektiv för Vartoftaskolan och Gudhemsskolan genomfördes 2021. Se huvudprocesskarta nedan.
Projektdirektiv är första steget i en ny investering i
lokaler i kommunen. Här identifieras lokalbehov
(vad/varför) och tidiga kostnader med budget, drift
samt risker som kan medföra kostnader.

NÄMNDSBERÄTTELSE

Avveckling av Åsle skola (i kommunal regi)

Utredning idrottshallar Falköpings centralort

I och med att Åsle Friskola tog över verksamheten
höstterminen 2021 genomfördes avvecklingen av
Åsle skola i kommunal regi.

Utredningen (projektdirektiv) som är en fortsättning
på tidigare kartläggning av behov startades HT 2021
och är pågående. Den skall fastställa vilka eventuella
förändringar i befintliga lokaler i Oden-/Frejaområdet som behöver göras för att kunna genomföra en
bra idrottsverksamhet för skolorna i centralorten.

Revidering av tidplan för Nya skolorganisationen
Hösten 2021 togs ett förslag fram på reviderad tidplan för den nya skolorganisationer för att justera
tidplanen då Platåskolans detaljplan behövde processas om.
Revideringen gällde att inte invänta ett senareläggande av färdigställandet av Platåskolan för de åtgärder som behöver göras på Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Dotorpsskolan utan tidigarelägga dessa
processer.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör
Genom en hög måluppfyllelse i mål 1 och
4 skapas förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas i Falköpings kommun. Ett
tydligt samarbete med näringslivet genom
samverkan skola och arbetsliv (SSA), programråd
och arbetsplatsförlagd utbildning skapar förutsättningar för en högre anställningsbarhet genom att
korta avståndet mellan skola och arbetsliv. Det är av
stor betydelse att elever fullföljer sina studier och
blir behöriga till gymnasieskola och vidare utbildning för att näringslivets behov ska mötas. För elever i Falköpings kommun har måluppfyllelsen, och
därmed behörigheten till nationella program på gymnasiet succesivt ökat från att ha varit låg under en
längre period.
Plan för samverkan skola och arbetsliv (SSAplan)
Under 2021 har en ny plan utarbetats gällande samverkan skola arbetsliv. Det ligger i både den enskilde
individens och samhällets intresse att vi långsiktigt
stärker och utvecklar samverkan mellan skola och
arbetsliv.
För att eleverna i kommunen ska nå de mål styrdokumenten fastställer kommer denna plan för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) har denna plan
tagits fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, Prao-samordnare, rektorer, näringslivsavdelningen i Falköping Kommun, rektorer och näringslivsföreträdare. Under 2022 kommer den nya SSA
planen i Falköping Kommun implementeras. Planen
är en utveckling av den tidigare VISA planen som
Falköping Kommun har haft.
Tidplan 2022
Jan-feb

Sammanställa utkastet till SSA-planen

Februari

Sammankalla till första SSA nätverksmöte för att dra upp riktlinjer för
arbetet och staka ut mål och arbetsprocesser framöver.

April

Presentera planen för nämnden

Maj

Starta implementering av den nya planen till rektorer och lärare
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Fullföljda studier
Även en plan för elever som läser Programinriktat
val togs fram under våren 2021 för att börja gälla
från och med läsåret 21/22. Syftet med Programinriktat val är att elever som är behöriga för detta, ska
få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella
program som utbildningen är inriktad mot kan vara
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är
behöriga till Programinriktat val erbjuds detta.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild
elev och för en grupp elever. Det sistnämnda innebär
att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om
den utformas för en enskild elev behöver den inte
planeras i förväg.
Programinriktat val skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom att det har behörighetskrav och att studierna i huvudsak följer det nationella program som det är riktat mot. Programinriktat
val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nationellt yrkesprogram för en elev som inledningsvis saknar behörighet.
Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till dess att de fyller 20 år. Vi har två anställda
som jobbar med de 125 ungdomar som i november
inte hade fullföljt sina studier.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap
och erfarenhet. Detta gör också kommunen till en
mer attraktiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs
genom att kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att
möta invånarens behov och nå verksamheternas mål.
Kommunen eftersträvar ett förändringsledarskap och
ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av
dialog och delaktighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har jobbat med
dessa mål dels genom att ta fram en strategisk kompetensutvecklingsplan, HÖK – 21 samt att ta fram en
utbildningsplan där förvaltningens övergripande utvecklingsarbete synliggörs. Under året har även utvecklaruppdrag lyfts fram med ett gemensamt mål
för att ta tillvara på kompetent personal och möjliggöra en spridning av deras kunskaper samt att öka
likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor och skolor.
Samarbete med Högskola och Universitet – VFU
Skolor och lärare är engagerade i samarbetet med
olika högskolor och universitet. Både förskolor,
grundskolor och gymnasiet tar emot studenter. Den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en
mycket viktig del i kompetensförsörjningen i kommunen framöver. Det är en generell brist i riket på
lärare, men statliga utredningar visar dessutom på ett
mycket stort tapp av lärare de närmsta åren. De
högre kraven på legitimation och utökade krav på
lärarbehörighet har också delvis skapat en större
brist. Yrkeslärare, grundlärare med inriktning mot
fritidshem, men även lärare i grundskolan saknas
mest. Förvaltningen jobbar därför för att säkerställa
en hög kvalité på VFU:n där bland annat utbildade

VFU-handledare är en del för att på sikt kunna anställa nyexaminerade lärare i kommunen. Därför att
samarbetet med Universitet och Högskolor mycket
viktigt.
Falköpings kommun jobbar nära Jönköpings Universitet HLK som vi får flest studenter ifrån just nu.
Falköping är en VFU-kommun och är även representerad med en VFU-samordnare i en styrgrupp för
VFU-planering. Det finns två grundskolor F - 6, en
högstadieskola samt två förskolor som är VFU-skolor (övningsskolor) mot Jönköping HLK.
Även Borås Högskola via Campus Skövde har Falköping nära samarbete med och har under året suttit
med in en styrgrupp för att ta fram nya underlag för
övningsskolor, som kommer sjösättas 2022.
Falköpings kommun har avtal och samarbete med
följande högskolor och universitet:
• Högskolan i Jönköping HLK, JU
• Högskolan i Borås, lärarutbildning sker via Campus Skövde.
• Karlstads Universitet, KU
• Göteborgs Universitet, GU
• Linköpings Universitet, LiU
• Luleå Tekniska Universitet, LTU
Tack vare samarbetet mellan Falköpings Kommun
och lärosäten säkerställs en del av lärarutbildningen
och dess verksamhetsförlagda utbildning i kommunen. Genom detta samarbete erbjuds kommunens lärare kompetensutveckling av olika slag, genom
handledarträffar, inbjudan till föreläsningar och professionsutvecklande seminarier samt via särskilda
handledarutbildningar.
Flera lärare har genomgått handledarutbildning i
olika omfattning från 7,5 – 15 högskolepoäng.
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Ca 70 lärare utbildade sig på VFU- handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng förlagd till Falköping
men genomförd av Jönköpings Universitet vt 2021.
Det kommer lyfta kompetensen inom enheterna och
generera många handledare som kan ta emot VFUstudenter.
Praktiskt taget är samtliga enheter i kommunen engagerade i den verksamhetsförlagda utbildningen
från förskola till gymnasium. Under varje termin tar
vi emot 40 - 50 studenter som vi placerar på olika
enheter i Falköping Kommun. Antalet antagna studenter på Universiteten och högskolorna sjunker på
riksplanet och det gäller även antalet i Falköping.
Utbildningsplan – Styrning och ledning
En väl fungerande styrning, ledarskap och medarbetarskap skapar förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete som främjar en undervisning med
hög kvalité. Inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation bedrivs ett arbete för att upprätta
tydliga roller, en tydlig ansvarsfördelning och väl
fungerande kommunikation och återkoppling genom
hela styrkedjan. Varje nivå i organisationen tar ansvar inom det mandat den har och bidrar till helheten. Det skapas en gemensam förståelse inom organisationen och på alla nivåer för vad som är viktigt Denna förståelse grundas i nationella mål, krav
och riktlinjer samt utgår från vetenskaplig grund och

beprövad erfarenhet. Arbetet med att utveckla verksamheten kännetecknas av långsiktiga processer med
prioriterade mål för att skapa hållbarhet och långsiktighet i arbetet.

Utvecklaruppdragen – framtagande av tydliga
mål och riktlinjer
För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, förutsättningar för skolutveckling och kollegialt lärande,
behövs en tydlig ansvarsfördelning. Som en del i ett
distribuerat ledarskap har förvaltningen satsat på
specifika ”utvecklaruppdrag” för att ge ett riktat utvecklingsstöd gentemot enskilda pedagoger och
grupper. Stödet ska ligga nära professionen och
undervisningen. Utvecklarna är ett stöd för huvudman och rektor i det pedagogiska ledarskapet. Utvecklaren knyter an till forskning och beprövad vetenskap och är länken till att utvecklingsinnehållet
får en plats i verksamheten. Utvecklarna följer upp
effekterna av beslutade insatser och återkopplar ut i
verksamheten samt till ledningsgruppen.

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

Andel behörig pers Fsk

48,0%

42,0%

44,0%

49,8%

Andel behörig pers Fth

36,0%

36,0%

37,0%

25,1%

Andel behörig pers Gr

80,0%

78,0%

78,0%

72,3%

Andel behörig pers Gy

77,0%

77,0%

76,0%

83,6%

18 I Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

TREND






NÄMNDSBERÄTTELSE

Verksamhetsredovisning
Volymförändringar
Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har
kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har
lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under

samma period. Detta måste få ett större genomslag i
nämndens tilldelning framöver för att säkerställa
kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde.

Volymförändring i fsk
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200

Volymförändring i grundskolan
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
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Volymförändring Gy
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning
samt rörelse mellan skolor är betydligt mer komplext. När förändringarna sker snabbt påverkas förutsättningarna för undervisning negativt. Den stabilitet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå.
En till ytan stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.

Trångboddhet
I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som
allvarligt och påverkar elevers och personals arbetsmiljö i hög grad.
Tabellen nedan illustrerar ytterligare en utmaning
gällande volymförändringarna som inte har skett linjärt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte
Upptagningsområde ID
Broddetorp
Centrala Falköping
Floby
Gudhem
Kinnarp
Mösseberg
Odensberg
Stenstorp
Vartofta
Vindängen
Åsarp
Åsle
Totalsumma
År 2019-01-09
År 2018-01-02
År 2017-01-11
År 2016-01-12
År 2015-01-13
År 2014-01-09
År 2013-01-07
År 2012-01-04
År 2011-01-15
År 2010-01-26

Födda år
2001
13
121
29
18
10
66
21
45
20
29
14
6
392
2001
382
383
376
375
355
358
345
340
333
341

2002
10
114
24
18
20
74
18
49
25
31
19
7
409
2002
410
398
396
383
368
361
348
346
343
337

2003
11
113
26
13
19
86
24
46
27
40
17
9
431
2003
433
434
428
429
417
407
397
400
398
398

2004
12
99
28
21
13
67
17
60
30
32
12
2
393
2004
384
373
369
375
366
362
344
332
320
316

2005
15
107
20
23
17
86
15
34
23
35
9
8
392
2005
387
384
387
381
369
361
348
342
341
337

2006
17
124
33
22
12
78
21
46
21
35
18
3
430
2006
432
428
426
425
412
415
398
394
382
381

2007
13
121
34
23
19
74
18
50
26
35
17
8
438
2007
431
427
416
413
404
394
373
370
360
360

2008
7
84
34
25
18
75
15
35
27
42
13
5
380
2008
379
376
364
357
346
339
337
337
333
320
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2009
13
103
24
26
33
67
23
38
33
28
11
2
401
2009
396
393
392
387
370
367
353
345
338
336

2010
10
117
37
23
22
83
10
45
16
35
8
7
413
2010
411
408
400
394
382
378
369
367
360

2011
12
123
33
24
29
61
19
36
23
25
15
8
408
2011
405
403
395
395
384
369
370
374

2012
6
133
30
30
18
63
22
52
32
34
14
8
442
2012
432
422
404
399
396
395
370

2013
12
129
30
23
30
68
19
40
23
28
10
4
416
2013
411
407
396
392
383
375

2014
9
135
30
19
19
62
24
43
25
27
13
4
410
2014
414
418
407
401
393

2015
8
140
40
25
16
57
15
34
23
33
13
6
410
2015
410
403
391
389

2016
9
154
33
39
19
48
22
28
20
32
13
7
424
2016
422
419
401

2017
7
140
25
18
15
65
25
34
20
28
12
8
397
2017
395
391

2018
3
151
31
21
16
51
11
41
16
30
12
13
396
2018
392

NÄMNDSBERÄTTELSE

Personalredovisning
Personalredovisning
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vision, mål och styrning
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Kompetensförsörjning
Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och
svårigheter att anställa behörig personal kvarstår för
samtliga verksamhetsformer. Behörigheten i förskola och grundskola sjunker inte längre medan fritidshemmens behörighet fortsätter sjunka vilket påverkar kvaliteten. Svårigheterna synliggörs inte för
gymnasieskolan men läget i Falköping liksom i regionen och landet i övrigt är problematiskt. Det ställer stora krav på en liten kommun att kunna locka
med annat än lön för att behålla och rekrytera legitimerad och behörig personal i framtiden. Två områden som förvaltningen har arbetat för att möta dessa
utmaningar har varit dels genom att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, HÖK – 21 samt
fortsätta att stärka vårt samarbete med Högskolor
och Universitet genom VFU.

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en helhetssyn så att åtgärder
på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad
måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke
som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande
lösningar och initiativ. Planen har implementerats
under hösten 2021 och åtgärderna sträcker sig fram
till 2025.

HÖK-21
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i HÖK 21 åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk
kompetensförsörjning.
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Resultaträkning

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Avgifter mm

27 142

26 727

Statsbidrag

82 907

76 868

Övriga intäkter

29 196

33 590

Interna intäkter

56 804

54 728

Summa intäkter

196 049

Personalkostnader
Verksamhetskostnader

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

26 501

226

26 510,0

66 753

10 115

84 537,0

27 276

6 314

29 595,0

56 571

-1 843

54 741,0

191 913

177 101

14 812

195 383

-597 071

-608 858

-603 882

-4 976

-618 180

-184 564

-198 684

-188 359

-10 325

-193 928

Intäkter

Kostnader

Kapitalkostnader

-6 892

-7 442

-7 200

-242

-6 452

-161 855

-167 554

-159 257

-8 297

-166 637

Summa kostnader

-950 383

-982 538

-958 698

-23 840

-985 197

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-754 335

-790 625

-781 597

-9 028

-789 814

Interna kostnader (inkl. internhyra)

Nämnden redovisar 2021 ett resultat på -9 028 tkr.
Underskottet beror på att en högre internhyra än vad
nämnden kompenserats för i sin budgetram tagits ut.
Detta är korrigerat till budget för 2022. Avvikelsen
på hyror är ca 10 000 tkr och således skulle nämndens resultat utan denna avvikelse vara 972 tkr.
2020 kunde nästan betraktas som en avvikelse pga
av pandemin. Kommunsektorn såg minskade skatteintäkter men överkompenserats för detta av staten.
Det är i mindre utsträckning sant även för 2021. Det
har utgått kompensation för sjukfrånvaro även under
2021, men inte alls i samma utsträckning som 2020
och sjukfrånvaron har framförallt varit bland barn
och elever, vilket inneburit att färre vikarier behövts
i flera verksamheter.
Nämnden har under året fått ökade kostnader för
placeringar, dvs skolkostnader för elever som blivit
placerade på HVB-hem eller SIS-hem, och antalet
elever som valt att läsa sin gymnasieutbildning hos
en annan huvudman har ökat. Detta innebär att
nämndens externa kostnader ökat mer än budgeterat.
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Även detta år finns det avvikelser relaterade till pandemin som gör att det inte riktigt kan betraktas som
ett normalår, även om de inte alls fått samma påverkan på resultatet som fjolåret. Det finns dock även
avvikelser åt andra hållet så den sammantagna bilden är att det redovisade resultatet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.

ekonomisk redovisning

Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Förskola

-116 528,0

-133 049,0

-138 533,0

5 484

-135600

Grundskola

-264 738,0

-279 071,7

-279 774,0

702

-267002

Gymnasium
Övrigt
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-95 446,0

-97 513,4

-94 871,8

-2 642

-97100

-277 635,0

-280 991,0

-268 418,0

-12 573

-290147

-754 347

-790 625

-781 597

-9 028

-789 849

Förskola

Gymnasieskola

Precis som prognoserna under året pekat på har förskolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan
har haft en god budgetföljsamhet under flera år och
att den verksamheten skulle hålla budget var inte
oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år,
i en verksamhet som har en relativt sett låg tilldelning, kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen
till detta finns i att man, precis som förra året, haft
en mycket hög frånvaro bland barnen. Detta innebär
att man inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som man normalt gör. Jämfört med ett normalår handlar det om nästan 3000 tkr lägre vikariekostnader i förskolan under 2021.

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket till stor del beror på minskade externa intäkter i
form av statsbidrag och ersättning för asylsökande
elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader
efter de snabba svängningarna i intäkterna som
denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för
att komma tillrätta med underskottet, men de kommer inte få helårseffekt förrän nästa år.

Utfall förskola: 5 484 tkr
Grundskola
Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte
haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under
2021. Det i kombination med helårseffekten av de
åtgärder som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft
en god budgetföljsamhet under året och får en liten
positiv avvikelse mot budget.

Utfall gymnasieskola: -2 642 tkr

Övrigt
Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000
tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompensation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på
övriga poster. Här ligger även interkommunala
kostnader samt placeringar. Båda dessa har ökat
mer en budgeterat, vilket sammantaget ger en stor
negativ avvikelse mot budget.
Utfall övriga poster: -12 573 tkr

Utfall grundskola: 702 tkr
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Investeringar
Inventarier
Övrigt

0

Summa investeringar

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin investeringsbudget med 1 946tkr. Detta beror på dels ett
ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk
utrustning för att möjliggöra distansundervisning exempelvis, och dels på att delar av inventarierna till
olika byggprojekt föll ut på fel år.

26 I Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

ekonomisk redovisning

Politiska uppdrag under år 2021

Från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Den pågående samverkan mellan med berörda rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och
Vux har under året delvis handlat om informationsutbyte och ökad kännedom kring respektive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en plan för
fortsatt samverkan skapats, där fullföljda studier
och hur medborgarna i Falköpings kommun ska
stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i
gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig
inom det kommunala aktivitetsansvaret och riskerar
att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Framåt
ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning
och kvalitét.
För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings
kommun är det av vikt att respektive verksamhets
styrdokument stämmer överens. Inför kommande
planperioder gäller det såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utvecklingsplaner för respektive verksamhet.
Från barn- och utbildningsnämnden
1. Revidera riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den dialogbaserade uppföljningen.
Riktlinjerna reviderades under våren 2021 och beslut fattades i nämnden 11/5. De intentioner som
skrevs fram har tyvärr inte kunnat fullföljas på
grund av pandemin och råd och riktlinjer att minska
möten med människor du normalt inte träffar.

Nya fördelningsmodeller för för- och grundskolan
har tagits fram under 2021 och nämnden fattade beslut under hösten om att de ska implementeras under 2022.
En ny fördelningsmodell för gymnasieskolan ska
tas fram under 2022.
3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som
möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna.
Det gällande skolskjutsavtalet upphör att gälla
2022-07-01 och en ny tillfällig upphandling, som
ska gälla under ett år med möjlighet till förlängning
ett plus ett år, är upphandlat. Att upphandlingen är
tillfällig beror på att Platåskolans byggnation har
skjutits upp och att planering av skolorganisationen
pågår.
Upphandlingen har genomförts i samarbete med
upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Förfrågningsunderlaget publicerades 2021-09-01 och
sista anbudsdag var 2021-10-06. Vid tiden för sista
anbudsdag hade anbud inkommit från nio (9) leverantörer. I förfrågningsunderlaget var det endast priset som utvärderades.
Eftersom upphandlingen är tillfällig har de beslutade nya riktlinjerna för skolskjuts inte kunnat skrivas in i det tillfälliga upphandlingsunderlaget. En
ny ordinarie skolskjutsupphandling, med bland annat de nya riktlinjerna för skolskjuts som bas, kommer att göras så snart planeringen för Platåskolan
och skolorganisationen är klar.

4. Fortsätta genomförandet av skolorganisationsbeslutet.
I april 2021 upphävdes kommunens beslut om detaljplan för Platåskolan av Mark- och Miljööverdomstolen. Detta har inneburit att den tidsplan som
har varit gällande för skolorganisationen behövt ses
över och en omarbetning av detaljplanen för Platåskolan gjorts för att tillmötesgå det som Mark- och
Miljööverdomstolen påpekat i sin dom. Detta kommer att innebära en fördröjning av genomförandet
av ny skolorganisation med flera år.

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska fördelningsmodeller för samtliga skolformer.
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Nämndsberättelse
Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av de föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
Nämndens uppdrag
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter
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mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska
vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas
behov som arbetslivets efterfrågan.
Kommunal verksamhet via privata utförare
VUXENUTBILDNING
Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB
Jensen Education school AB
NTI-skolan
Yrkesakademin
Organisation

NÄMNDSBERÄTTELSE

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar
Samhället påverkas fortfarande i hög grad av pandemin och dess restriktioner. I slutet av 2021 tog smittspridningen ny fart igen trots att majoriteten av Sveriges befolkning är vaccinerad. Det är ännu svårt att
överblicka de totala konsekvenserna av pandemin
men klart är att de samhällsbärande funktionerna har
utmanats stort av tiden som varit.
Samhällsekonomin har dock återhämtat sig under
pandemin och arbetslösheten ligger i slutet av 2021
på samma nivåer som före pandemin.

Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och mänskliga kostnader. I många av de aktuella hushållen lever barn vilket föranleder ett barnrättsperspektiv.
Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling
där en del yrken försvinner medan andra branscher
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, delvis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller. För att bemöta omvandlingen
behöver bland annat utbildningssektorn samverka
med arbetsgivare för att utbud ska matcha framtidens resursbehov. Den strukturella arbetslösheten är
samhällets stora utmaning framöver och här kommer
den kommunala vuxenutbildningen att spela en viktig roll för att kompetensförsörjning ska ske på både
kort och lång sikt.

Per 31 december stod 1 261 personer i Falköping till
arbetsmarknadens förfogande, motsvarande siffra
2020 var 1 610. Minskningen till trots har problemen
med långtidsarbetslöshet förstärkts under pandemin
till följd av den förändrade arbetsmarknaden som lett
till en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet. Gruppen som befinner sig i långtidsarbetslöshet är nu större än någonsin. Många i målgruppen kan ha svårigheter i svenska språket, kort
eller ingen utbildningsbakgrund, missbruk, psykiatrisk problematik eller annan social utsatthet vilket
kan leda till att individen står i behov av ekonomiskt
bistånd. I Falköping ligger antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd på fortsatt höga nivåer. I
snitt har 473 hushåll i Falköpings kommun fått beviljat ekonomiskt bistånd varje månad under 2021.

Arbetsförmedlingens (AF) reformation är ännu långt
ifrån klar vilket i hög grad påverkar många av förvaltningens arbetsprocesser. Frågan om vilken roll
kommunen bär i reformeringen av arbetsmarknadspolitiken kvarstår och ju längre oklarheterna fortgår
desto större negativ påverkan är det för såväl förvaltningen som för de medborgare som står i behov av
myndighetens tjänster.
Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i
världen och allt färre flyktingar har möjlighet att
återvända till sina hem. Klimatförändringar och konflikter skapar global osäkerhet vars status kan förändras oerhört snabbt.
Trots det stora behovet av asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat under det senaste året. Diagrammet visar de senaste årens asylinvandring
(källa Migrationsverket). Merparten av utfärdade uppehållstillstånd i Sverige under november månad beror på studier, arbete eller anknytning, se diagram
(källa Migrationsverket). Situationen speglar väl de
sökande till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
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i Falköping över tid. Många kommer till Sverige
med krav om arbete och egen försörjning vilket ställer höga krav på flexibla undervisningsformer.

skapar ett glapp för invånaren som då inte kan studera som sysselsättning. Detta i sig kan öka andelen
nya försörjningsstödstagare och antalet deltagare hos
AME. Det finns farhågor om att de elever som slutat
såväl gymnasiet som grundskolan under pandemin
kan ha bristande kunskaper vars efterverkningar
ännu är svåra att överblicka. Oavsett om söktrycket
ökar eller minskar utmanar det förvaltningens framtida logistik och effektivitet kring såväl lokaler som
personella resurser.

Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd

De omfattande restriktioner som följt i pandemins
spår har medfört en begränsad internationell rörlighet. Även om massvaccinationer pågår i världen går
det ännu inte att med säkerhet förutspå hur restriktionerna kommer att utvecklas och när förhållandena
kan börja återgå till ett mer normalt läge. Under hösten erbjöds två tillfällen för vaccination mot Covid –
19 i samverkan mellan förvaltningen och Västra Götalandsregionen. I början av januari 2022 har 84,4 %
av invånarna (från 16 år och uppåt) i Falköpings
kommun fått två doser vaccin och 37 % var registrerade med tre doser.
Ansökningstrycket till såväl SFI som förvaltningens
övriga pedagogiska verksamheter kvarstår på likvärdiga nivåer som tidigare.

Problematiskt är att många som ansöker saknar behörighet att komma in på sökta utbildningar vilket
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Pandemin har under lång tid förändrat förutsättningarna för förvaltningen att bedriva sina verksamheter
och framför allt påverkat individens möjligheter att
optimalt stärka sin position på arbetsmarknaden.
Troligen kommer pandemin att påverka även nästa
planperiod. Pandemin har byggt upp en utbildningsoch aktivitetsskuld vars omfattning är svår att bedöma. Långvariga fjärr- och distansstudier har saktat
ned elevernas genomströmningstakt inom Vuxnas
lärande och många elever behöver mer tid och extra
stöd för att kunna slutföra sina studier. Under en stor
del av året har inte AME kunnat erbjuda aktiviteter i
fysisk form eller haft möjlighet att skriva in nya deltagare på det sätt som tidigare planerats. Under hösten genomfördes en stegvis återgång till det normala
men det har uppstått ett glapp för de deltagare som
behöver kontinuerlig stöttning för att kunna stegförflytta sig vilket har påverkat arbetet med målgruppen
och deras aktivitetsplanering.
Förvaltningens ekonomi har under en längre tid påverkats av de minskade schablonersättningarna.
Minskat antal asylsökande generar färre personer
som får uppehållstillstånd med färre som kan ingå i
etableringsprogam vilket leder till lägre schablonersättning för förvaltningen. Många av eleverna som
studerar på SFI har kort eller ingen utbildningsbakgrund, en bild som också speglas inom gruppen arbetslösa i Skaraborg. Samtidigt ökar kraven på arbetsmarknaden och på individen som ska lära nytt,
lära mer eller lära om vilket gör att förvaltningens
resurser behöver fördelas för att bemöta dessa krav
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och behov. Att skapa ett matchande utbildnings- och
aktivitetsutbud är utmanande för förvaltningen under
rådande omständigheter. Det senaste året har stora
förändringar skett på arbetsmarknaden och en del
branscher behöver lång tid för att återhämta sig.
Samverkan med näringslivet kommer att spela en än
större roll framöver för att matchning mellan medborgare, utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. I
en alltmer komplex värld som genomgår snabba
förändringar blir kompetenskapitalet allt mer betydelsefullt. Förvaltningen spelar en stor roll genom
att stötta individer att möta sina möjligheter, stärka
sin position på arbetsmarknaden och närma sig egen
försörjning.
1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från
socialförvaltningen till KAF. Förvaltningen bär ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategi som
syftar till att minska behovet av ekonomiskt bistånd
och få fler i arbete. Verksamhetsövergången har och
kommer under lång tid att påverka förvaltningens
ekonomi- och målstyrningsprocesser. Struktur för
kvalitetsarbete och processutveckling sker och kommer att fortsätta utvecklas under kommande planperiod. Ett omfattande arbete pågår med att se över arbetsprocesser för att på bästa sätt utveckla de metoder som behövs för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Det är av stor vikt att få till en fungerande samverkan med AF utifrån beskriven problematik samt den
nya arbetsmarknadsstrategin. Under hösten återupptogs Arbetsmarknadsrådets möten i Falköping där
kommunala chefer, chefer inom AF samt politiska
företrädare deltar med syfte att diskutera både nuläge och strategier för att bemöta och förvalta de
statliga satsningar som görs.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och
Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna samt de prioriterade målen
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda
2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling.
Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga
samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens
övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år
2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande
för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål
och har knutit an delmål till respektive mål för att
tydliggöra nämndens och förvaltningens roll och

uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska processerna inom förvaltningen.
Händelser av väsentlig betydelse
Corona-pandemin
Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verksamheter, både i strategisk och operativ bemärkelse.
Genomströmningstakten har saktats ned inom alla
förvaltningens verksamheter. En stor del av våren
2021 präglades av fjärr- och distansstudier och har
påverkat elevernas studietid i form av förlängda kurser eller i värsta fall avbrott. Den snabba digitaliseringstakten har både utvecklat och utmanat förvaltningen och dess målgrupp. Elever kan sakna förutsättningar att klara studier utan fysiska möten och
stöd eller rent av sakna digitala verktyg.
Inom AME har färre deltagare varit inskrivna och
färre har avslutats än tidigare vilket kopplas till de
restriktioner pandemin medfört. Arbetslöshetssiffrorna har gått ner i jämförelse med 2020 vilket är
positivt för Falköping. Oroande är dock att andelen
långtidsarbetslösa ökat vars situation utmanar såväl
samhälle som förvaltning.
Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån under
delar av året har skapat nya digitala arbetsmiljöer
vars konsekvenser ännu inte går att se verkningarna
av. Hur detta påverkar medarbetarnas hälsa är något
som behöver hållas i medvetande framöver. Medarbetare har inom alla förvaltningens verksamheter varit kreativa och användningen av digitala verktyg har
blivit ett alltmer naturligt inslag i det dagliga arbetet.
Verksamhetsövergång
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1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från
socialförvaltningen till KAF. Nu har förvaltningen
nya förutsättningar att ta sig an målgruppen som är i
behov av ekonomiskt bistånd då förvaltningen också
bär ansvaret för den nya arbetsmarknadsstrategin.
Med utvecklade processer och ett helhetsperspektiv
på målgruppen finns förväntningar om en minskning
av såväl behovet av ekonomiskt bistånd som den
ohälsa och utanförskap som arbetslöshet kan leda
till.
Verksamhetsövergången påverkade förvaltningens
verksamheter och processer i hög grad redan före
flytten. Arbetsmarknadscenter (AMC) och Stöd- och
försörjningsenheten ska tillsammans skapa en ny organisation med gemensamma arbetssätt samt en gemensam arbetsmiljö och arbetskultur. Utvecklingsarbetet kommer ta mycket tid även under kommande
planperiod.
Arbetsförmedlingens reformering
AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och
har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ bemärkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt saknades den lokala närvaron från myndigheten helt i Falköping. Sedan mitten av september 2020 har AF åter
representerats på statens servicekontor tillsammans
med Försäkringskassan (FK) och Skatteverket. Därmed kan medborgare få delar av den service som det
stängda AF-kontoret tidigare tillhandahöll.
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Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan
sommaren 2020. Där kan läsas att kommunens roll
som extern aktör förtydligas och därmed kan kommuner delta i upphandlingar från AF. Formerna för
detta är ännu oklara vilket bromsar upp processen
dels för förvaltningen men framför allt för medborgare som hamnar i kläm med långa väntetider.
AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen
och myndighetens situation drabbar alla de beröringspunkter som förvaltningen har med den. Dialog
med myndigheten är nödvändig ur flera perspektiv,
dels ur målgruppens men också för att få uppdaterad
och relevant information gällande näringslivets kompetensbehov.
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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 verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier,
fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomioch målstyrningen har utvecklats under flera år och
arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning samt erbjuda
matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel
och lösningsorienterad organisation.
Nämndens styrkedja
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner
som varje verksamhetsgren skapar. Förvaltningens
två verksamhetsgrenar är AME och Vuxnas lärande.
Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner nämndens
uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och
värdeskapande arbete i respektive verksamhet.
Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om ett
arbetssätt som får delarna att vävas samman till en
helhet där varje medarbetare får förståelse för hur
denne är med och bidrar till Falköpings kommuns
utveckling. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt
pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen.
Med en transparens i analys och rapportering ökar

delaktigheten och stärker tilliten vilket ytterligare
främjar det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings
kommuns medborgare.
Återkoppling till nämnd
Med processbaserade arbetssätt sker en ständig uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur med
tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste åren utvecklats centralt i
kommunen vilket påverkar förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. Underlag för
analys och uppföljning samlas in från varje verksamhet för att sammanställas och ytterligare analyseras
för att nämnden ska få väl grundade beslutsunderlag.
Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa fram och därmed skapas de
bästa förutsättningarna för att optimalt fördela resurserna som nämnden beslutar över.
Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och
framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I
en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas
till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för en
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi. Den politiska dialogen fortsätter att utvecklas vilket gör att styrkedjan mellan
politik och tjänstemän stärks.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att
stärka indivdens position på
arbetsmarknaden med målet att nå
egen försörjning

Fullföljda studier och aktiviteter
Förvaltningens verksamheter bidrar direkt och indirekt till samhällets framtida kompetensförsörjning.
Målsättningen är att stärka individens position på
arbetsmarknaden genom fullföljda studier och aktiviteter och därigenom gynna stegförflyttningar mot
egen försörjning.

Under första halvåret var möjligheten till nyinskrivning samt aktivitet reducerad för AMEs deltagare
på grund av pandemins restriktioner. De vanligast
remittenterna FK, AF samt Stöd- och försörjningsenheten har inte heller haft fysiska möten som normalt vilket också påverkat inflödet till AME. AF
har i sin reformering minskat remitteringarna till
kommunal verksamhet till förmån för externa aktörer. Detta innebär bland annat att de som remitteras
till kommunen via AF eller annan aktör redan från
inskrivning står längre ifrån arbetsmarknaden.

Under 2021 har 253 deltagare varit inskrivna och
aktiva inom AME vilket är färre än tidigare års jämförbara perioder, se diagram. Av dessa 253 aktiva
har 148 deltagare avslutats. Det är också färre än tidigare år, jämförbar siffra för 2020 är 216 avslutade
deltagare.

Andelen inskrivna deltagare som uppbär försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med
annan ersättning uppgår till 43 % av alla inskrivna
deltagare, i siffror motsvarar det 108 deltagare. Sedan delår april och augusti har andelen minskat vilket härleds till de lägre deltagarsiffrorna.

Målgruppen har drabbats negativt av pandemins effekter och de restriktioner som påverkat både samhället, arbetsmarknaden och AMEs möjlighet att fysiskt möta deltagare. Under hösten har verksamheten öppnat upp mer vilket har varit positivt för
både inflöde och individ då känslan av sammanhang kunnat bibehållas. Analyser inom AME vittnar dock om att framför allt den yngre målgruppen
haft det märkbart kämpigare då de saknar uppbyggda rutiner att falla tillbaka på. Fler deltagare
har mått dåligt under året och stegförflyttningar
samt avslut har inte kunnat genomföras som planerats. En aktivitet som ökat i omfattning är att erbjuda fysisk aktivitet som till exempel promenader.
Vanligaste insatserna är arbetsträning, arbetsförmågebedömning, coachning samt utredning.
Trots en trögare genomströmning har snittiden mellan inskrivning och avslut förkortats sedan 2020.
Snittet mellan inskrivning och avslut för en deltagare är 157,5 dagar (182 dagar för kvinnor och 133
dagar för män) vilket kan jämföras med 182 dagar i
snitt för 2020 (224 dagar för kvinnor och 140 dagar
för män). Statistiken används som en indikator för
förvaltningen och ska ge ett mått på genomströmning av deltagare i kombination med att följa upp
avslutsorsaker.
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I analys kring snittid i delårsrapporten per augusti
framkom att flera inskrivna deltagare har kommit
till AME genom externa aktörer som inte är remittenter till AME. Informationen framkommer oftast
först vid kartläggningssamtalet och dessa deltagare
skrivs då ut och hänvisas tillbaka till den externa
aktören. Därmed befinner sig dessa deltagare endast
några dagar i verksamhetssystemet vilket då förkortar snittiden avsevärt. Detta är en problematik som
återkommande har lyfts med AF. Under hösten har
snittiden ökat men analysen kring AF och externa
aktörer påverkar hela årets siffror och därför har
2021 lägre snitt än 2020.

En annan indikator under mål 1 är Andel deltagare
som gått till egen försörjning, som vid inskrivning
stod på försörjningsstöd. Av de 108 personer som
vid inskrivning hade försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med annan ersättning har
75 personer avslutats. Av dessa har 20 personer
(27 %) gått till egen försörjning, det vill säga arbete
eller studier. 14 personer har gått till arbete och 6
personer till studier. I statistiken syns en skillnad
mot tidigare års jämförbara perioder vilket är missvisande då det ser ut som om förvaltningen fått ut
fler i arbete/studier än tidigare år. Förklaringen är
att färre deltagare totalt har avslutats vilket gör att
andelen blir högre. Under 2020 gick 27 personer till
egen försörjning av 137 avslutade (som vid
inskrivning stod på försöjningsstöd eller
försörjningsstöd i kombination med annan
ersättning).

Precis som vid delårsrapporten per augusti är den
vanligaste försörjningen att avslutas till fortfarande
försörjningsstöd, se diagram. Förvaltningen har
alltjämt svårt att få fler i egen försörjning. Pandemins påverkan på konjunkturen, den strukturella arbetslösheten och AFs pågående reformering är faktorer som missgynnar målgruppen som idag behöver stöd att närma sig egen försörjning. Även om
små och få stegförflyttningar är positiva för individen visar analys att insatser och processer behöver
utvecklas eller förändras för att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden med hållbara resultat.
Flera individer behöver också hjälp med att ta sig
vidare till vården eller att få annat socialt stöd.
Ett högre inflöde av deltagare behövs för att utveckla arbetet med den stegmodell som AME tagit
fram det senaste året. Med fler deltagare inskrivna
kan fler stegförflyttningar analyseras för att på så
sätt skapa de mest gynnsamma processerna för de
deltagare och klienter som verksamheten möter. Arbetet med stegmodellen bygger på behovsinriktade
steg med insatser som stärker individens färdigheter
att närma sig arbetsmarknaden. Den är ett viktigt
verktyg för planering av insats men också för att
deltagaren själv ska vara delaktig i sin planering
och äga sin process. Detta bidrar till en högre
måluppfyllelse inom arbetet med valkompetens.
En av de yttersta konsekvenserna av att inte kunna
försörja sig själv, kan vara behov av ekonomiskt bistånd. Under december månad erhöll 435 hushåll
ekonomiskt bistånd, det motsvarar 909 biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inklusive
barn). Det är ett lägre antal jämfört med 2020 (470
hushåll respektive 933 biståndsmottagare) men sett
över hela året ligger antal hushåll i relativ nivå med
2020.
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I snitt har 473 hushåll per månad varit i behov av
ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun. Motsvarande siffra för 2020 är 478 hushåll.

Stöd- och försörjningsenheten har genom flerpartsmöten fördjupat samarbetet på individnivå
med AF för dem som står långt ifrån arbete. Utifrån
sociallagstiftningen pågår motivationsarbete för att
den enskilde ska ta emot stöd för till exempel missbruk/beroende eller våldsutsatthet. En dag i månaden är en budget- och skuldrådgivare på plats för
samverkan med handläggare eller möte med de klienter som behöver stöd i skuldsituation. För att
upptäcka våld har screening påbörjats genom
FREDA-kortfrågor, en standardiserad bedömningsmetod för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. För att stärka socialt utsatta människors
möjlighet att etablera sig i samhället är det viktigt
att arbeta vräkningsförebyggande, detta arbete har
utmanats under året delvis på grund av pandemin
men också av organisationsförändringen. Arbetet
fortsätter in i nästa planperiod i samverkan med hyresbostäder och andra hyresvärdar i kommunen.
Oroande är att antalet barn som lever i ett socioekonomiskt utsatt hem ligger på en högre nivå än föregående år. Detta föranleder ett barnrättsperspektiv
och arbetet pågår med att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och
beslutsprocesser.
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De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bistånd är arbetslöshet (med antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven (med antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning), se diagram.

Nästan hälften av alla beviljade beslut har arbetslöshet som orsak vilket stämmer överens med nationella siffror för beviljade bistånd. Den enskilt största
orsaken att inte kunna försörja sig själv är arbetshinder social skäl som står för 30,4 % av alla beviljade beslut under 2021. Det är en negativ trend i
jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var
25,2 %. Individerna bakom siffran kan bland annat
ha missbruksproblem, behöva arbetsförmågeutredning eller lida av ohälsa men saknar diagnos och/eller sjukintyg. Det är ett komplext arbete att stötta
vuxna individer som uppbär ekonomiskt bistånd
och kräver god samverkan med kommunens övriga
förvaltningar samt externa aktörer. Det är inte alla
som kan nå målet egen försörjning men med
systematiskt och utvecklat processbaserat arbete är
målsättningen att individen ska komma i rätt typ av
försörjning utifrån behov och förutsättningar. Djupare analyser av målgruppen som helhet och av de
vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är ett arbete som kommer att fortsätta under nästa planpe-
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riod. Sammanslagningen och den nya organisationen syftar till att skapa effektivare flöden och förändrade arbetsprocesser som ska göra skillnad på
statistiken för ekonomiskt bistånd men framför allt
för den enskilde och dennes möjlighet till stegförflyttning. I dessa processer krävs inte bara verksamheter av god kvalitet utan också fungerande samverkansstrukturer med näringsliv och övriga verksamheter för att individen ska gynnas i sin process och
få det stöd som behövs för hållbar etablering. Förvaltningens arbete med samverkan beskrivs under
mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas.
Fullföljda studier är en av de mest avgörande faktorerna för hållbar etablering på arbetsmarknaden
och skapar därmed goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet. Ett angreppssätt att få fler att fullfölja
sin utbildning är att motverka avbrott. Det är ett
rimligt antagande att om färre gör avbrott så fullföljer fler.

Under 2021 har rutiner och arbetssätt för avbrott
skärpts ytterligare inom de pedagogiska verksamheterna. Graferna som visar mönstret för de senaste
åren ger en tydlig bild av att avbrotten under 2021
har skett i en jämnare takt. Det betyder att processen har stärkts och rutiner för avbrott följts på ett
mer kvalitetssäkrat vis än tidigare år då många av-

brott istället har registrerats i samband med kursavslut och betygssättning. Pedagoger uppger att de har
fått ökad kunskap om avbrottsrutinerna och med regelbundet arbete med faktiska avbrotts-scenarion på
arbetslagsmöten och kurssamverkan har nya infallsvinklar inkommit kring korrekt avbrottsorsak. Med
en större medvetenhet och förbättrad struktur kring
kommunikation med eleven har processerna kring
avbrott nått en högre kvalitet.

Totalt har 923 avbrott registrerats under 2021, detta
ställs i relation till antalet inskrivna kursdeltagare
som är 4 725. Motsvarande siffror för år 2020 är
990 avbrott och 5 177 kursdeltagare.

Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för
2021 är 20 % avbrott totalt för de pedagogiska
verksamheterna. Det är en försämring jämfört med
tidigare års mätningar, 16 % för 2019 och 19 % för
2020. Som diagrammet visar har andelen avbrott
ökat något inom SFI och de gymnasiala yrkesutbildningarna (YRK) medan Allmänna ämnen på
grundläggande- och gymnasial nivå (Allmänna ämnen) ligger kvar på samma nivå. I tidigare års rapporteringar nämns SFI som under 2019 inte registrerat avbrott med samma struktur som används
nu. Detta påverkar skillnaden mellan 2019 och
2020. Analys i arbetslaget för Allmänna ämnen visar att avbrotten ser ut att minska i slutet av året. I
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augusti framkom det i analyserna att fler förlängningar har gjorts istället för avbrott vilket kan vara
positivt för elevernas slutresultat men kan påverka
förvaltningens resursplanering och framtida intagningstakt negativt då fler befinner sig verksamheterna under längre tid. Om förlängningarna har
minskat som följd av att avbrott per helår har ökat
går inte att dra slutsatser kring. Betygsstatistik för
Allmänna ämnen och YRK kan inte tas ut eller analyseras förrän till delår april 2022.

Vanligaste orsaken till avbrott under 2021 är fortfarande inaktiv, 369 stycken. Privata skäl, 260
stycken, är näst vanligast följt av arbete, 95
stycken. Båda två är orsaker som förvaltningen ser
sig ha liten eller ingen möjlighet att påverka. Orsaken inaktiv är en faktor som förvaltningen hoppas
kunna minska även om möjligheten idag upplevs
som liten. En elev som inte infinner sig eller ger sig
tillkänna inom tre veckor registreras som inaktiv,
det går inte att säga varför eleven inte längre kommer vilket gör att analys och åtgärd är svårt. Inaktiv
är den vanligaste orsaken inom Allmänna ämnen
och YRK medan privata skäl är vanligast avbrottsorsak inom SFI. Flest avbrott sker i mars och
oktober månad vilket ses som ett naturligt mönster
och kan förklaras av bristande studieteknik såväl
som bristande valkompetens, det vill säga att eleverna inte innan påbörjade studier vet vad som förväntas inom ramen för påbörjad utbildning och att
detta ger sig till känna efter en tid i respektive utbildning.
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Påverkningsbar faktor kan vara för många kurser eller fel kunskapsnivå. Pandemin har varit en parameter som påverkat studerandes möjlighet till fullföljda studier bland annat genom att Studieverkstan
var stängd under våren och att det varit begränsad
tillgång till lärare fysiskt. Marknadsföring, information på hemsidan, god tillgång till vägledning samt
tydlig information vid uppstart är åtgärder som bör
kunna påverka avbrottsstatistiken och framförallt
orsaken inaktiv. En motfaktor till avbrott är individanpassning och flexibilitet utifrån vad utbildningsformen kan erbjuda. Fortsatt arbete och uppföljning
behövs under 2022 för att förvaltningen ska få
bättre förutsättningar att hjälpa elever att fullfölja
sin studier.
Som komplement till avbrottsstatistiken har indikatorn Andel satta betyg F (icke godkänd) tillkommit
i årets verksamhetsplan. Andelen betyg F ställs i
förhållande till det totala antalet satta betyg. Som tidigare nämnts tas inte statistiken för betyg ut för
alla pedagogiska verksamheter till helår utan kan
analyseras till delår per april 2022. Detta för att
flera kurser inte avslutas förrän i januari. Senaste
mätningen för andel betyg F gjordes därför per augusti 2021, se diagram. Under årets första hälft sattes det 1 564 betyg och av dem var 6 % (89) betyg
F.

SFI har tagit ut statistik gällande betyg för 2021.
Inom SFI fick 36,8 % av alla inskrivna elever betyg, motsvarande siffra för 2020 är 26,5 %. Det är
glädjande att fler fått betyg i år men det är färre än
jämförelsen med 2018 då 49 % av alla inskrivna
elever fick betyg.
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Utmaningarna som fjärr- och distansstudier har fört
med sig under de senaste två åren påverkar resultatet men det är också en spegling av den målgrupp
som förvaltningen möter inom SFI.

der hösten har 11 ungdomar fått möjlighet att erhålla ett ungdomsjobb, en statlig satsning om en
tremånaders-anställning som i flera fall lett vidare
till timanställning vilket har gjort att de gått från behov av försörjningsstöd till egen försörjning.
Att ungdomar och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja studier och/eller etablera sig på
arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt. En samverkansstruktur är under utveckling mellan KAF och
barn- och utbildningsförvaltningen utifrån ett tidigare politiskt utredningsuppdrag. Under kommande
planperiod ska den fortsatta samverkan fokusera på
fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen
hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.

Det är en växande grupp elever med kortare utbildningsbakgrund som behöver mer tid för att göra
progression i sin lärprocess. Många av eleverna
inom SFI kan gå vidare till andra verksamheter
inom förvaltningen vilket gör att det går att tolka
denna statistik som prognosticerade för kommande
år.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är en överbryggande funktion för att täta glappet mellan dels
grundskola och gymnasie men också mellan gymnasie och kommunal vuxenutbildning och/eller
AME. KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar
mellan 16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på så vis socialt utanförskap och minskar
risken för ökad ohälsa i målgruppen. Under 2021
har 210 ungdomar varit registrerade hos KAA varav
65 % deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna är samtal, studier på vuxenutbildning, studier
på folkhögskola, förmedling av arbete eller stöd för
att söka arbete. De ungdomar som har kunnat kombinera studier på gymnasiets introduktionsprogram
med praktik genom AME har visat goda resultat.
Ett gott exempel på tydligt samarbete där ungdomen står i fokus. Precis som inom Vuxnas lärande
ser KAA att det skett kursförlängningar för elever
på gymnasiet under hela året till följd av pandemin.
Det är glädjande att det inte skett fler utskrivningar
från gymnasiet under våren i jämförelse med tidigare år, något som befarades på grund av fjärr- och
distansstudierna. När fysiska möten inte kan ske
som tidigare har det digitala mötet öppnat upp möjligheter för en del ungdomar att ta del av AMEs digitala föreläsningar men de fysiska begränsningarna
har också varit utmanande för en del ungdomar som
KAA haft svårare att behålla kontakten med. Flera
av individerna i målgruppen skulle vara gynnade av
fortsatta fjärr-och distansstudier via gymnasiet. Un-

Verksamhetsplanen för 2021-2023 följer statistik
gällande antagning och antal startande som indikatorer för mål 1. Allmänna ämnen har haft åtta kursstarter under året som tillsammans har hanterat 1
036 ansökningar varav 891 blivit antagna. Andelen
ansökningar kontra antagningar ligger på höga nivåer när det gäller Allmänna ämnen, andelen ligger
totalt 86 % för 2021.

Alla elever som ansöker till Allmänna ämnen och
som är behöriga erbjuds plats till skillnad från de
yrkesgymnasiala utbildningar som har ett begränsat
antal utbildningsplatser. Sedan delår augusti har
data för antal startande elever tagits ut då det mäts
som indikator under mål 1. Tidigare har endast startande mätts i antal kursdeltagare vilket inte kan analyseras tillsammans med ansökningar och antagningar som hanteras per unik elev. Därför saknas
data för årets fyra första antagningsomgångar gällande startande elever.
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Konkurrensen om arbetstillfällen är hög och pandemin fortsätter att påverka situationen negativt. Detta
kan spela in i förvaltningens statistik då många söker utbildningar de inte är behöriga till alternativt
söker flera utbildningar men bara kan tacka ja till
en. Totalt har 73 % av alla ansökningar blivit antagna.

Inför hösten planerades start för sex yrkesutbildningar och inför kursstart januari 2022 planerades
start för fyra, alla i egen regi. Utöver dessa har antagning skett för två yrkesintroduktionskurser inom
vård och omsorg samt restaurang. Detta är en del i
arbetet med valkompetens och att proaktivt arbeta
för att minska avbrott i elevens fortsatta lärprocess.

Vid höstens antagning var det framför allt den låga
andelen antagna till lärling barnskötare, i förhållande till antalet ansökningar som stack ut med
10 % av de som sökte erbjöds plats. Det är
branschernas behov som anger hur många utbildningsplatser som ska erbjudas och för en lärlingsutbildning är det också branschens kapacitet att ta
emot elever som spelar roll då en lärlingselev tar
mycket resurser i anspråk hos arbetsgivaren. Till januaris antagning av bussförare var majoriteten inte
behöriga. Av 56 ansökningar kunde 9 elever erbjudas plats. Dialog pågår med bransch för att ta reda
på hur kompetensbehovet kan matchas med utbildning, antal platser och eventuella förberedande insatser.

Som indikator mäter förvaltningen andel startande
elever i förhållande till antal antagna elever. Totalt
har 79 % av alla antagna elever inom YRK startat
respektive utbildning under 2021. Detta bör ställas i
relation till antal utbildningsplatser, se indikator under mål 3.

För Allmänna ämnen har andel startande elever inte
tagits fram för årets fyra första antagningsomgångar, då statistiken då hanterade kursdeltagare.
Detta beskrivs tidigare i dokumentet. Andel startande elever i förhållande till antal antagna elever
inom Allmänna ämnen för resterande antagningsomgångar 2021 var totalt 103 %. Den höga siffran
beror på att antagning skett även efter att antagningsperioden avslutats.

Aktivt arbete med att höja medborgarens
valkompetens
Valkompetens är ett samlingsnamn för en rad kompetenser som syftar till att stärka individer och
grupper till att på ett strukturerat sätt samla, analysera, sammanställa och organisera information om
sig själv, utbildningar, yrkesliv och de valmöjligheter som finns och därigenom stärka förmågan att
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ta och genomföra beslut. Förvaltningen ser stora
vinster med ett proaktivt arbete som kan förtydliga
kraven på en studerande, vad varje utbildning och
yrkesinriktning kan innebära samt systematiskt och
kontinuerligt stärka elevernas studieteknik och valkompetens för att få fler att fullfölja sina studier.
Valkompetensarbetet är förvaltningsövergripande
och sker i både individuell och generell bemärkelse.
Alla förvaltningens verksamheter bidrar i varje
möte mellan medborgare och medarbetare till att
påverka och stärka individens position på arbetsmarknaden.
Studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för studie- och yrkesvägledning i individuell bemärkelse.
Under året har SYV genomfört 488 samtal för riktad vägledning, jämförbar period 2020 genererade
417 samtal. Utöver detta har samtal erbjudits inom
både AME, särskild utbildning för vuxna (Särvux)
samt deltagare i en studiemotiverande folkhögskolekurs. Tillsammans med pedagogerna för Särvux
har SYV skapat en film som används i uppsökande
verksamhet för att nå presumtiva elever. Ett fortsatt
och utökat samarbete mellan de pedagogiska arbetslagen och SYV behövs för att vägledning i generell
bemärkelse ska gynna alla elever. SYV bär en viktig roll för att stärka pedagogernas syn och kunskap
kring valkompetensarbetet.
De pedagogiska verksamheternas arbete med studieteknik är betydande för elevernas förstärkta valkompetens. Studietekniksarbetet är riktad mot både
fysisk och digital undervisning och sker inom SFI
även på modersmål. Nöjdhetsenkäten har kompletterande frågor som ställs till den pedagogiska verksamheten gällande studieteknik och lärplattformen
Fronter. Gällande studieteknik upplever eleverna att
de får god hjälp att utveckla sin studieteknik, se diagram.

Totalt hamnar nöjdhetsindex för studieteknik på 78
vilket är ett tillfredsställande resultat (enligt SCB är
allt över 75 ett mycket gott resultat). Flera orienteringskurser som bland annat behandlar studieteknik
har genomförts under året, exempelvis studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning
och fördjupad svenska.

På frågan om Fronter upplevs som ett stöd i utbildningen är totalt index 77, se diagram. Mycket tid
har lagts ner på att skapa gemensamma strukturer
inom respektive utbildning för att underlätta för elever och pedagoger.

Med hjälp av god studieteknik och gemensamma
strukturer i Fronter får eleverna goda förutsättningar att genomföra sina studier. Inom Allmänna
ämnen har en elevsamordnare varit en viktig funktion som i tid fångar upp de elever som behöver korrigera i sin individuella studieplan eller behöver extra stöd i form av exempelvis specialpedagog.
Inom YRK har yrkesförberedande kurser skapats
under hösten för att stärka elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig en utbildning och vara förberedd på
vidare studier. Detta ses som en viktig brygga mellan de olika pedagogiska verksamheterna och förväntas stärka såväl valkompetensen som förebygga
avbrott. Resultat och analys av detta förväntas presenteras under 2022.
Ökade digitala kunskaper bidrar till ökad valkompetens och underlättar även studieteknik. De senaste
årens fjärr- och distansundervisning har påskyndat
kraven på den enskilde gällande både kunskap och
tillgång till digitala medel. SFI ställer frågan Jag
har fått ökad digital kompetens för att klara mina
studier i sin nöjdhetsenkät och resultatet är mycket
gott med index 81. Att elever upplever att de fått
högre kunskap är inte detsamma som faktisk kunskap men är ett gott tecken på att pedagogerna har
stärkt elevernas självkänsla gällande digital kompetens. Elevernas studiemotivation påverkas positivt
av ökade kunskaper och stärkt självförtroende inom
det digitala området.
Inom AME sker valkompetensarbete naturligt i
flera av de insatser som erbjuds deltagare. Bland
annat under kartläggning, i motiverande samtal, utredningar och under praktik. En förhöjd valkompetens ökar möjligheten till matchning mellan individ,
utbildning och/eller arbetsgivare. Projektet En plattform för alla drivs genom Europeiska socialfonden
(ESF) med det övergripande syftet att fler ska
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska
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förkortas. Genom individbaserade insatser ska deltagaren stärkas för att närma sig arbetsmarknaden,
här spelar arbetet med valkompetens stor roll för
matchningsprocessen. Projektet avslutas sommaren
2022 och har haft en stor utmaning under hela genomförandefasen med framförallt rekrytering av
deltagare. Med få deltagare finns det få insatser att
utvärdera vilket försvårar metodutveckling och ny
processplanering. I takt med att restriktioner har lättats under hösten har fler deltagare tillkommit men
de kvantitativa målen för projektet kommer inte att
uppnås före avslutsfas. Enligt ESFs reglemente utvärderas projektet löpande av extern aktör och en
utvärdering gällande resultat och effekter har utförts
under vintern 2021-2022. Resultatet kan presenteras
till delår april 2022.
Medborgardialog är av central betydelse i kommunens arbete med de övergripande målen och mot
visionen Det goda livet i Falköping. Genom att
skapa arenor för dialog kan invånare medskapa
framtidens hållbara kommun och vara en del av
samhällsgemenskapen och utvecklingen.
Förvaltningen genomför en nöjdhetsenkät två
gånger per år vars process används som ett verktyg
för både medborgardialog, mäta nöjdhet samt stärka
valkompetensen. Höstens mätning visar högre
index för alla enkätens frågor vilket är glädjande.
Målribban är alltid 75, vilket är gränsen för mycket
bra enligt SCB och förvaltningen lyckas nå det målet både totalt och på alla specifika frågor för första
gången. Totalt är nöjdhetsindex 79,9 vilket även är
en indikator för förvaltningen under mål 1.

Den mest markanta ökningen gäller frågan Jag har
kommit närmare ett arbete/utbildning där vårens index 69,6 har höjts till 75,2 vilket kan förvåna med
tanke på arbetslöshet och ökningen av andel avbrott
men visar en bild av framtidshopp och framför allt
att förvaltningens medarbetare stärkt individen i sin
upplevelse att närma sig arbetsmarknaden. Fler yrkesutbildningar har nu höjda språkkrav vilket gör
att många elever inom framför allt SFI kan uppleva
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att vidare yrkesutbildning eller annan vidareutbildning ligger långt fram i tiden. Resultatet visar på att
elever har en god omvärldskunskap och ser samband mellan sina studier inom olika delar av förvaltningen. Detta stärker måluppfyllelsen gällande
valkompetensarbetet.

På flera frågor har förvaltningen ett index över 80
vilket är ett väldigt gott resultat. Frågan På Lärcenter/Arbetsmarknadscenter är alla välkomna oavsett
kön, kultur, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning har förvaltningens högsta index
med 86,4. Tillsammans med frågan All personal på
Lärcenter/Arbetsmarknadscenter är villiga att
hjälpa mig om jag har en fråga, vars index är 83,5
visar den att förvaltningen lyckas i sin ambition att
vara en öppen och trygg mötesplats som är välkomnande och stöttande. Förvaltningen bidrar därmed
till ett stärkt socialt samhälle där trygghet och delaktighet i den egna processen är viktiga faktorer. En
förutsättning för att uppnå visionen av Det goda livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att
leva och bo på. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö.
Nöjdhetsenkäten är kopplad till flera processer och
områden inom förvaltningen och resultatet kan användas på många sätt. Enkäten är dock bara en del i
nöjdhetsarbetet. Alla arbetslag har utvecklat återkopplingen till respondenterna under det senaste
året för att skapa högre delaktighet och fånga in förbättringsområden gällande förvaltningens verksamheter. Inom YRK ska mer utrymme ges för pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling kopplade till målarbetet för att ytterligare gynna resultaten i nöjdhetsenkäten framöver. Dialogen är ett viktigt verktyg för att främja det demokratiska samtalet
med medborgaren och som också främjar arbetet
med valkompetens. Med ett demokratiskt förhållningssätt till sin omgivning ökar möjligheten till
deltagande i samhälls- och arbetsliv.
Återrapportering av enkäten har gjorts med hjälp av
filmer och/eller samtal i undervisningsgrupper,
ibland med hjälp av modersmålsstödjare. Det framkommer att många elever är medvetna om att deras
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enkätsvar och delaktighet i återkopplingssamtalen
är viktiga och bidrar till att verksamheterna blir
bättre. Att det finns en god struktur kring det pedagogiska arbetet och att strukturen är känd hos eleverna ger en trygghet som gynnar dem och bidrar
till resultatet för förvaltningens nöjdhetsenkät. Det
framkommer i analys av nöjdhetsenkäten att just dialogskapandet under pandemin har handlat om att
skapa relation i den digitala och flexibla världen.
Flera elever upplever sig vara mer sedda i och med
den ökade individualiseringsgraden som digitaliseringen medför. Förutom det goda samtalet ska dialogen också ringa in utmaningar och behov.
Andra verktyg för att bidra till höjd valkompetens
är ständig utveckling av förvaltningens hemsida.
Elever ska före och under sin studietid vara medvetna om vad som väntar och förväntas inom respektive utbildning. Arbetet med valkompetens är
långsiktigt och det kan dröja innan effekter av arbetet syns i statistik och ännu längre innan analyser
kan göras om vilka åtgärder kopplade till valkompetensarbetet som kan få fler att fullfölja sina studier eller vad som gynnar stegförflyttningar inom
AME. Det är viktigt att arbetet med valkompetens
är en ständigt pågående och närvarande process då
analysen av avbrottsstatistik kan visa att elevernas
motivation minskar när kurser/utbildning varit
igång en tid. Som tidigare nämnts sker flest avbrott
under mars och oktober.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Arbetet med att stärka individens position på arbetsmarknaden och därmed ett socialt hållbart Falköping har förändrats under året då verksamheterna
har utökats och därmed även målgruppen. Sedan 1
maj har Stöd- och försörjningsenheten tillkommit
bland förvaltningens verksamheter vilket påverkar
både medarbetare, processer och ekonomi. Antal
hushåll som står i behov av försörjningsstöd, i snitt
per månad, ligger i nivå med 2020. En faktor som
väcker oro är att antalet barn som lever i ett socioekonomisk utsatt hushåll ökar. Förvaltningen befinner sig i ett läge där inventering av utbud och arbetsprocesser krävs för att på bästa sätt framåt
kunna möta individens behov och förutsättningar.
Under året har pandemin varit en faktor som fortsatt

bromsat upp flödet av deltagare till och från AME
vilket påverkar statistiken och i förlängningen de
indikatorer som AME mäter under mål 1. Trots att
indikatorerna för AME ser ut att nå en positiv trend
så är resultaten inte att betrakta som tillfredsställande då det är ett fåtal personer som står bakom
procentenheterna. De deltagare som varit inskrivna
har gjort stegförflyttningar men underlaget är för litet för att det ska gå att dra slutsatser om trendbrott
eller framtida aktivitetsutbud och metoder. Den
vanligaste försörjningen för avslutade deltagare är
alltjämt försörjningsstöd vilket indikerar att insatser
och processer som finns inom förvaltningen idag
inte räcker till för att bryta behovet av ekonomiskt
bistånd. Det kommungemensamma arbetet med arbetsmarknadsstrategin är nödvändigt och förväntas
bidra till en högre måluppfyllelse under mål 1 på
lång sikt.
Pandemin har också utmanat arbetet inom Vuxnas
lärande där fortsatt fjärr- och distansundervisning
präglat delar av året. Studieformen möjliggör en
flexiblare och i många fall högre individualisering
för eleven vilket kan gynna lärprocessen. Det kan
också vara en faktor som försvårar elevens inlärning och studiemotivation. Statistiken för avbrott
inom de pedagogiska verksamheterna har ökat i andel de senaste åren och uppgår till 20 % av alla inskrivna kursdeltagare under året. I delårsrapporten
per augusti konstaterades att genomströmningstakten för elever har saktats ner under de år som pandemin pågått och analys för detta gällande 2021
kommer att ske till delår april 2022. Stöd i studieteknik och aktivt arbete med att höja elevers valkompetens är ständigt pågående insatser inom Vuxnas lärande vilket syns i de enkätsvar som berör
dessa frågor i förvaltningens nöjdhetsenkät. Resultat av arbetet i form av färre avbrott eller färre betyg F går ännu inte att koppla till valkompetensarbetet.
Förvaltningens verksamheter har som helhet bidragit till att elever och deltagares position på arbetsmarknaden stärkts men analys och resultat som bärs
med in i 2022 synliggör processer som inte möter
individens behov. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt
hållbart Falköping, som godtagbar.
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NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Erbjuda förutsättningar för att stärka indivdens position på arbetsmarknaden med målet
att nå egen försörjning

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER
Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara
över 75
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal
ansökningar (%)

2018

2019

2020

2021

TREND

78,5

79,5

78,1

79,9



73%



95%



Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till
antal antagna elever (%)
16%

19%

20%



Andel betyg F i förhållande till totalt antal satta betyg (%)

7%

8%

6%



Snittid för deltagare AME, från inskrivning till avslut (antal
dagar)

150,5

182

157,5



16%

20%

27%



Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)

Andel deltagare AME som gått från försörjningsstöd till egen
försörjning (%)
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Kompetens- och arbetslivsnämnden har
inget delmål under mål 2. Genom att arbeta med de övriga tre målen bidrar
Kompetens- och arbetslivsnämnden till
ett attraktivare Falköping.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Delmål: Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Utbildnings- och aktivitetsutbud efter
arbetsmarknadens behov
Målsättningen för förvaltningen är att matcha till arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas och
arbetsmarknadens behov genom att ha relevant utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna arbetsmarknaden. Samverkan med näringslivet och
andra utbildningsaktörer är därför nödvändigt för att
identifiera kompetensbehov och för att kunna erbjuda de utbildningar och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som behövs. Under året har samverkan fördjupats mellan KAF och kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet. Strukturen för samverkan bottnar i uppdraget att gemensamt få fler i arbete och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Strukturen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och utbildningsutbud, En gemensam plattform samt Goda exempel. Som delårsrapporten per
augusti beskrev har alla områden planerade processer och ett stort arbete har skett internt för att vara
rustade inför 2022 då ett mer öppnat samhälle är att
förvänta. Flera av verksamheterna inom KAF är beroende av praktikplatser och för näringslivet är en
praktikant ett mjukt sätt att bidra till socialt ansvar,
stärka individens position på arbetsmarknaden och
lära känna en eventuell ny medarbetare. Med hjälp
av information och kommunikation dels mellan förvaltningarna men framför allt med näringslivet
stärks det gemensamma uppdraget än mer. Prioriterade områden inför 2022 är social hållbarhet, kompetensmäkleri samt orienteringskursen i service och
bemötande. Den sistnämnda har planerad start i april
2022 och är en tio veckor lång kurs som framför allt
vänder sig till deltagare inom AME.
Den behovskartläggning som genomfördes i början
av 2021 ska följas upp under kommande år med ytterligare en enkät till Falköpings företag. Näringslivsenhetens koppling till framför allt hotell- och restaurangbranschen har skapar synergieffekten att
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KAF nu har direktkontakt med fler av branschens arbetsgivare som har personalbrist i efterverkningarna
av pandemin. En målbedömning av samarbetet är att
det är framgångsrikt när det gäller relationsskapande
och processuppbyggande men att det kvarstår en utmaning i att tillsammans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter
att planerade aktiviteter kunnat genomföras under
2022 som analys av samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kommer att kunna presenteras.
En effekt av ovan nämnda samverkan har varit utökning av erbjudna uppdragsutbildningar som gynnat
såväl externa parter som kommunens egna verksamheter. Uppdragsutbildning erbjuds som ett flexibelt
och tillmötesgående sätt att ge arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal kompetensförstärkning.
Inom ramen för KOKOS (Kommunal kompetenssamordning) har förvaltningen anordnat kurser inom
ledarskap, Excel samt projektledning. Här har platser även erbjudits näringslivet. Arbetet med uppdragsutbildning har till viss del bromsats in av pandemin under såväl 2021 som 2020. Interna uppdragsutbildningar riktade till socialförvaltningen har
anordnats inom ramen för den statliga satsningen
Äldreomsorgslyftet. Samtliga utbildningsinsatser har
utvärderats och alla har nått goda resultat.
I de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen
beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella
och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan
på utbildningsplatser inom alla områden som söker
kompetens utan är beroende av samverkan gällande
yrkesutbildning på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 1 juli trädde nya prioriterings- och urvalsregler ikraft gällande Komvux på gymnasial nivå
samt Komvux som särskild utbildning. De nya reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper
av sökande som alla har ett stort behov av utbildning
ska prioriteras. Den gemensamma prioriteringsmatris som tagits fram i Skaraborgssamverkan började
användas i slutet av året. Antagningsfrågan är en av
delarna inom KomX där en gemensam funktion syftar till ökad effektivitet, större rättssäkerhet och en
gemensam kvalitetsnivå hos de 15 samverkande
kommunerna. Matrisen har tillsammans med sam-
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verkansgrupperna skapat en större tydlighet i antagningsprocessen och ökat kompetensen inom såväl
Skaraborg som i respektive kommun.
Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i Skaraborg har tre pågående uppdrag där redan nämnda
KomX är ett. De andra två uppdragen handlar om
kombinationsutbildningar samt att utreda och formalisera regional samverkan utifrån Lärcenter-tanken.
Gällande kombinationsutbildningar har en projektledare, anställd av Vux Skaraborg och finansierad via
ESF, startat upp arbetet där yrkesutbildning kombineras med språkstudier för att få fler nyanlända i arbete. Ett kartläggande arbete med regioner i samverkan har startats och under hösten har spridning av
goda exempel inspirerat till nätverkande och fortsatt
dialog kring möjliga kombinationsutbildningar. Under mål 1 beskrivs yrkesintroduktionskurser inom
vård och omsorg samt restaurang som ska starta januari 2022. Introduktionskurserna blir en del i förvaltningens arbete med kombinationsutbildningar
för att stärka såväl svenska språket, valkompetens
samt motivation att fortsätta på tänkt yrkesbana.
Genom att kommunerna gemensamt använder Lärcentran som utbildningsnoder syns exempel på hur
den digitala omställningen till delvis fjärr- och distansundervisning kan ge resurseffektiviseringar
som samtidigt breddar utbildningsutbudet i Skaraborg. Ett fortsatt samarbete sker med en
gemensam kurskatalog för fem kommuner som då
fungerar som en av tre utbildningsnoder i Skaraborg.
En ny ansökan om statsbidrag kopplat till Lärcentertanken är inlämnad med syfte är att fortsätta stärka
en delregional mötesplats för vuxenstuderande som
erbjuds en likvärdig tillgång till kommunal vuxenutbildning.
Förvaltningen är en viktig aktör i Skaraborgssamverkan och är både delaktig och drivande i flera av de
utvecklande processerna.
I augusti startade förvaltningen en ny yrkeshögskoleutbildning (YH), Tekniker för spårbundna fordon.
YH Guldsmed är också en utbildning som förvaltningen driver i egen regi. Under årets antagningsprocess till Tekniker för spårbundna fordon syntes ett
behov av behörighetsgivande förutbildning. Det kan
behöva utredas hur branschen och förvaltningen ska
möta upp det behovet framöver. Förvaltningen har
inte lämnat in några nya ansökningar om YH-utbildning till Myndigheten för yrkesutbildningar inför
2022.
Som indikator under mål 3 mäts Andel inskrivna på
förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhållande
till antalet platser.

Vid höstens antagning erbjöd YRK 91 egna
utbildningsplatser varav 80 fylldes. Andel startande
elever i förhållande till antal platser var 88 %.
Motsvarande siffror för antagningomgången till
januari 2022 är 79 egna platser varav 62 platser har
fyllts. Under hela 2021 har YRK erbjudit 210
utbildningsplatser varav 189 har fyllts. Andel
startande elever totalt sett under hela 2021 för de
gymnasiala yrkesutbildningarna var 90 %.

En utmaning inom YRK som har följt i pandemins
spår har varit svårigheten att hitta APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande), främst till CNC-utbildningen. Här kan samverkan med KLF näringslivsenhet spela roll framöver där arbete fortgår för att
knyta upp praktikplatser inom näringslivet. Det finns
också en APL–grupp inom ramen för Skaraborgssamverkan som syftar till att rutiner och lägesrapporter för platsutbud är uppdaterade. Gällande Falköpings behov inför 2022 bedöms det att antalet platser
kommer att vara tillräckligt, bland annat därför att
elevantalet är lägre utifrån att ingen enskild språkförstärkt utbildningsgrupp kommer starta. Elever
som har behov av språkstöd får framgent detta genom att kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller
undervisning i svenska som andraspråk.
Utöver APL-platser finns behov av lärlingsplatser,
en utbildningsform som är mer resurskrävande för
branschen. Detta är en fortsatt utmaning för YRK att
öka antalet platser för lärling, oavsett bransch.
Särvux har under 2021 utökat verksamheten med tre
nya kurser, musik, svensk drama-teater och geografi
Sverige. Elevantalet på Särvux har ökat under hösten
och det är framför allt till de praktiska kurserna som
elever söker sig till som exempelvis hem- och konsumentkunskap
Utveckla matchningsprocessen
Det är av stor vikt att matchningsperspektivet mot
den lokala och regionala arbetsmarknaden genomsyrar utbildningsutbud och aktiviteter. Utifrån rådande
situation på arbetsmarknaden och den strukturella
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förändringen för kompetensbehov är det idag svårt
att säga om förvaltningens utbud av utbildning och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att möta
framtidens kompetensförsörjning. Frågan bedöms
vara en av de största utmaningarna för förvaltningen
under kommande planperiod och beskrivs i verksamhetsplanen för 2022-2024. Genom att följa upp
elever/deltagare sex månader efter avslutad utbildning/insats har förvaltningen en möjlighet att utvärdera utbud och matchning. Sexmånadersuppföljningarna är en indikator under mål 3 och genomförs
inom yrkesutbildningar och AME.
Under 2021 har 123 personer som avslutats från
AME ringts upp varav 87 har svarat, det ger en
svarsfrekvens på 71 %.

16 % av respondenterna uppger att har någon form
av anställning, 21 % att de är i studier samt 50 % att
de är arbetssökande. Motsvarande siffror för helår
2020 är 20 % i arbete, 24 % i studier samt 42 % arbetssökande. Det är en försämring inom alla parametrar och mest oroande är att andelen som står till
arbetsmarknadens förfogande fortsätter öka. Pandemins påverkan på konjunkturen samt tidigare beskriven målgrupp som står i behov av mer stöd syns i
statistiken. Den totala andelen som gått vidare till arbete/studier inom sex månader efter avslutad insats
(AME) visar på 37 % vilket är lägre än tidigare års
mätningar.

ekonomiskt bistånd. Ett viktigt arbete är att stötta näringslivet i att ta ett större socialt ansvar, bland annat
genom att skapa förståelse för målgruppen som står
utanför arbetsmarknaden. Ett absolut fokus är att
skapa hållbarhet i alla dessa processer. Arbetsmarknadens utveckling är avgörande för en fortsatt samhällsutveckling och välfärd.
Som kompletterande indikator följs också Andel av
arbetsmarknadsenhetens deltagare som går till arbete/studier/praktik. Betydligt färre har gått ut i arbete och studier men framför allt i praktik. Eftersom
praktikanter fortfarande befinner sig i verksamheten
och andel personer som gått till arbete/studier ställs i
relation till antal avslutade kan indikatorn inte presenteras som ett enda mått. Av 253 inskrivna deltagare har 18 personer gått till praktik, det motsvarar
7 %.

Som jämförelse hade 20 % kommit i praktik under
2020 och 33 % under 2019. Kommunens verksamheter har varit sparsamma med att ta emot praktikanter under pandemin vilket syns i statistiken. I analys
framkommer att en ökning har skett gällande andel i
arbetsträning, se diagram.

21 % av inskrivna deltagare har befunnit sig i arbetsträning under året i jämförelse med 14 % under
2020.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategin
vilar främst på KAN och dess förvaltning men alla
kommunens verksamheter ska stötta och vara aktiva
i att få fler i arbete och därmed minska behovet av
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föranleder en senare analys som kan presenteras till
delår per april 2022.

Av de 148 deltagare som avslutats har 42 avslutats
till arbete eller studier, det motsvarar 28 %.
Förutom aktiviteter och deltagare hanterar AMC
även alla kommunens subventionerade anställningar.
Under året har 210 bidragsanställningar registrerats.

Den vanligaste placeringen är inom KAF (56) tätt
följt av Barn- och utbildningsförvaltningen (35).
Flera av anställningarna ligger inom ramen för Connect som i sin analys lyfter fram kravprofilering som
en framgångsfaktor men också utmaningar såsom
språkförbistring och kulturskillnader. Genom en
subventionerad anställning erhåller individen exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk
vilket förbättrar utsikterna för etablering på den
öppna arbetsmarknaden. Arbetsplatsen i sin tur berikas med mångfald och bidrar till ett stärkt socialt ansvar. Under kommande planperiod ska förvaltningen
fortsätta utveckla arbetet för olika former av subventionerade anställningar för att bidra till ett erfarenhetsbaserat lärande och minskat socialt utanförskap. Från och med 2022 ska även subventionerade
anställningar följas upp sex månader efter avslut och
tillkommer som ny indikator. Det föranleder djupare
analyser gällande anställningsformen och vad den
leder till framöver.
Höstens sexmånaders-uppföljning för yrkesutbildning på gymnasial nivå har genomförts inom ramen
för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i
KomX. Det ger möjlighet att få information om andel Falköpingsbor som befinner sig i arbete/studier
efter studier i någon av Skaraborgs övriga kommuner. Resultatet är vid årsskifte inte komplett vilket

Senaste uppföljningen inom YRK, per delår augusti
visade att färre befann sig i arbete sex månader efter
avslut än tidigare år. En trolig anledning var pandemin då det framför allt var restaurangelever som var
arbetssökande. Även inom vård och omsorg var det
färre än tidigare vilket förklarades med att många
verksamheter inte kunnat erbjuda vikariat eller kortare anställningar på grund av smittspridningsrestriktioner. Tidigare delårsrapporter har också tagit
upp förskjutningen av utfärdade diplom som anledning till variation som påvisats mellan tillsvidareanställning och timanställning. Diplom är en förutsättning för att erbjudas en tillsvidareanställning i Falköpings kommun men många som studerat språkförstärkt utbildning har prioriterat yrkeskurserna och
avslutar sina svenskstudier efter att utbildningen är
klar vilket leder till ett diplom i efterskott. Att diplom kan utfärdas är viktigt inte bara för individens
hållbarhet på arbetsmarknaden utan också för att
språket är identifierat som en barriär för anställning,
oavsett bransch.
Under 2021 har det skett en nationell översyn av ämnes- och kursplaner inom vård och omsorg med
syfte att skapa förutsättningar för en nationell sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de
kompetenskrav för undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit. Detta förstärker matchningsprocessen
för de elever som framöver examineras från vårdoch omsorgsutbildningen men ställer också högre
krav på elevernas grundläggande språknivå vilket i
sin tur påverkar förvaltningens övriga pedagogiska
verksamheter. Språkombud ute på arbetsplatser kan
vara en god resurs för de elever och medarbetare
som behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen
språkutvecklande och gynna en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Under
2022 kommer flera verksamheter inom kommunen
att delta i en pilotomgång för språkombud och en introduktionskurs startar redan efter årsskiftet. Konceptet språkombud ligger i linje med kommunens
mål om stärkt kompetensförsörjning samt förvaltningens mål att stärka individens position på arbetsmarknaden och därmed bidra till ett näringsliv som
utvecklas.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Även under mål 3 har pandemin påverkat många av
de processer som förvaltningen driver eller deltar i
för att erbjuda matchning och ett utbildningsutbud
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som arbetsmarknaden efterfrågar. Samverkan med
KLF näringsliv har en god beredskap att stärka såväl
näringsliv som den enskilde när samhällets restriktioner lättar. Med framtida fokus på social hållbarhet
är förhoppningen att samverkan inom kommunen
och med näringslivet ska gynna såväl målarbetet
inom mål 1 som syftet med arbetsmarknadsstrategin.
Andelen deltagare från AME som avslutats till arbete/studier samt gått till praktik är färre under 2021
än tidigare år. Indikatorn för andel deltagare som sex
månader efter avslut befinner sig i arbete/studier är
också lägre vilket sammantaget ger en låg måluppfyllelse för matchning och hållbarhet gällande AME.
För YRK slutförs analys av sexmånadersuppföljningen till delår april 2022. Tidigare uppföljning
som utförts under året visade även här på en försämring av andelen som befann sig i arbete/studier sex
månader efter avslutad utbildning. Inom Vård och

omsorg hade majoriteten en anställning efter avslut
men i andra branscher såsom restaurang har det varit
en större utmaning för elever att etablera sig. I analysen blir det svårt att säga om förvaltningens utbud
motsvarar det kompetensbehov som arbetsmarknaden har. Även om kommunens interna samverkan
fortgår enligt plan finns inte underlag för analys som
kan påvisa stärkta förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas. Indikatorerna för mål 3 visar att ett
fortsatt arbete behövs gällande framtida behovsanalys tillsammans med näringsliv och samverkansformer som exempelvis Vux Skaraborg.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 3,
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, som godtagbar.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

TREND

Andel deltagare AME som gått till arbete/studier/ (%)

51%

31%

30%

28%



44%

33%

20%

7%



72%

58%

44%

26%



100%

88%

80%

71%



90%



Andel deltagare som gått till praktik (av inskrivna deltagare
AME) %
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6
månader efter avlutad insats (AME)
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6
månader efter avlutad insats (YRK)
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal
utbildningsplatser (%)

24 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

NÄMNDSBERÄTTELSE

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

Delmål: Förvaltningens organisation ska
vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

Nästa digitala steg
Digitalisering möjliggör en högre grad av flexibilitet
och effektivitet för förvaltningen, både inom organisationen och gentemot målgruppen. Pandemin har
forcerat nya digitala arbetssätt och skyndat på processer när det gäller mötesformer och undervisningsmöjligheter. En av de största utmaningarna för förvaltningen är elever och deltagares tillgång till digitala medel i hemmet, här behöver förvaltningen även
fortsatt vara lyhörd och erbjuda möjligheter för att
motverka ett digitalt utanförskap. Elever inom SFI
har haft möjlighet att låna tekniska hjälpmedel vilket
har bidragit till att de klarat sina studier och kunnat
gå vidare till nästa kurs. Digitala kunskaper förstärker elevernas motivation och studieteknik vilka båda
är viktiga faktorer för fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden. Fjärr- och distansstudier
har varit den vanligaste undervisningsformen under
såväl 2020 som 2021 men förväntas användas delvis
även framledes. Det är därför viktigt att fortsätta
stärka både strukturerna och kompetensen kring digitala frågor och områden eftersom digitaliseringstakten fortsätter vara hög rent generellt i samhället.
Det är troligt att den digitala utvecklingen har gjort
att efterfrågan på digitala utbildningstjänster kommer att kvarstå och förvaltningen behöver vara i
framkant gällande system och varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov. Detta kommer
även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetarna. Med högre personell digital kompetens höjs kvalitén inom undervisning och
andra erbjudna tjänster men framförallt kan effektiviteten öka i administrativa processer med hjälp av
tekniska resurser och kunskap om dessa. De erfarenheter och kunskaper som förvaltningen erhållit under
pandemins omställningskrav kommer att vara utgångspunkten för nästa digitala utvecklingssteg. Här

blir kollegial samverkan viktig vilket beskrivs vidare
under rubriken Hållbart medarbetarskap.
Det digitala arbetet inom AME har inte kommit lika
långt som inom Vuxnas lärande. Aktiviteter och insatser har inte kunnat ersättas med digitala forum så
som undervisning har kunnat göra. De digitala strukturerna inom AME är ett fortsatt utvecklingsområde.
Inom Stöd- och försörjningsenheten har ett omfattande arbete med digitalisering av kvalitets- och ledningssystem pågått under hösten och beräknas vara
slutfört under början av 2022.
Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi.
Hållbart medarbetarskap
Distansarbete, fjärr- och distansstudier, fysiskt
stängda lokaler och en stor del digitala möten istället
för att ses fysiskt har fortsatt utmana vardagen och
arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare. Dessa
faktorer spelar alla in i den psykosociala arbetsmiljön. Den digitala vardagen har öppnat möjligheter
såsom att arbeta hemifrån men också varit en stressande faktor som utmanat såväl medarbetare som
chef. Det nära ledarskap som förvaltningen strävar
efter har utmanats av den digitala distans som skapats under delar av året. Förvaltningen vill stärka tilliten genom hela styrkedjan, mellan politik och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetar, mellan
medarbetare och mellan medarbetare och medborgare. Kommunikation på alla styrkedjans nivåer, öppenhet och faktabaserade underlag för beslutsfattande stärker och skapar tillit. I den digitala vardagen är det svårt att skapa relationer vilket också påverkar den psykosociala arbetsmiljön och till den
tillitsbaserade styrningen.
Under våren genomfördes kommunens medarbetarenkät och förvaltningen har både en hög svarsfrekvens (87 %) och ett högt NMI (Nöjd medarbetarindex). Årets NMI uppgår till 76 vilket är högre än
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förra mätningen, 2019 då NMI var 75. Medarbetarenkätens syfte är att ge indikation på hur medarbetare inom Falköpings kommun upplever kommunen/förvaltningen som arbetsgivare. Förvaltningen
har goda resultat inom områden som engagemang
och medarbetarskap, ledarskap, mål och resultatstyrning. Förbättringar finns att göra inom området utvecklingssamtal och lönesamtal där resultatet avviker något från 2019. Vidare ser ansvariga för respektive verksamhet att frågan gällande arbetsplatsträffens relevans/meningsfullhet haft lägre resultat och
därmed också är ett utvecklingsområde. Under senare år har förvaltningen förändrat genomförande av
APT och har genom APT i mindre grupper också
möjliggjort ett förbättrat dialogforum för medarbetare och chef. Förvaltningen har ett högt förtroende
till medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och
erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv verksamhet med god kvalitet.
God kvalitet säkerställs genom att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som verksamheterna och uppdragen kräver. Som indikator för mål 4
mäter förvaltningen andel lärare som undervisar i sin
behörighet samt andel lärare med legitimation.

aktiviteter, Aktivt arbete med att höja elevernas valkompetens samt Nästa digitala steg. Framöver förväntas detta ge goda effekter på processerna som ska
minska avbrott och ge högre andel godkända betyg.
Det senaste digitala arbetsåret har i flera aspekter
synliggjort vikten av kollegial samverkan och stöttning, bland annat i bedömningssituationer som varit
försvårande utan fysiska möten med eleverna.
Processbaserade arbetssätt
Verksamhetsflytten av Stöd- och försörjningsenheten har påverkat förvaltningens arbetsprocesser såväl strategiskt som operativt under större delen av
året. Det kommer att fortsätta krävas ett omfattande
arbete gällande processutveckling och kartläggning
av målgrupp och arbetsmetoder under en lång tid
framöver. Utmaningarna som förvaltningen står inför kräver samarbete, samverkan och medarbetarnas
delaktighet och det är av stor vikt att visa förståelse
för komplexiteten hos såväl målgruppen som i arbetsmarknadsstrategins förväntningar.
Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt
för att förbättra de övergripande processerna som
gäller verksamhets- och ekonomistyrning.
Struktur, systematik och processbaserade arbetssätt
är alla nödvändiga för att kunna möta omvärldens
förändrade krav och fungerar dessutom som grundstenar i det ständiga förbättringsarbetet.

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvaltningen har under flera år haft en stabil andel som
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 87 % och
det gör även andelen lärare med legitimation. Andel
lärare som både har legitimation och undervisar i sin
behörighet uppgår till 82 %. Behöriga lärare säkerställer en hög kvalitet i de pedagogiska verksamheterna.
Kollegial samverkan och kollegialt lärande är en
viktig del i att stärka samverkansstrukturer och förvaltningens kompetenskapital. Det är en av förutsättningarna för att tillsammans lösa uppdragen i arbetsmarknadsstrategin och förvaltningens övergripande
mål gällande verksamhets- och ekonomistyrning.
Inom de pedagogiska verksamheterna kopplar förstelärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegialt lärande och förvaltningens mål
för att gynna fokusområdena Fullföljda studier och
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Under hösten implementerades en ny kvalitetsstruktur som ska skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom de
två stora verksamheterna AME och Vuxnas lärande.
Den nya strukturen bygger på dialogbaserad uppföljning och kommer att gynna kommunikation, tillit
och de förvaltningsövergripande processerna. Den
största skillnaden blir att utvecklingsplaner tas fram
för AME respektive Vuxnas lärande istället för att
arbetet sker på arbetslagsnivå. Detta effektiviserar
inte bara det administrativa arbetet utan ger också en
mer sammanhållen koppling till förvaltningens verksamhetsplan. Den nya strukturen kommer tillämpas
fullt ut under kommande planperiod 2022-2024.
Uppföljning och analys är bland de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt beroende av medarbetarens kännedom om, förståelse
för och delaktighet i arbetet. Ett omfattande arbete
har genomförts inom förvaltningen gällande statistik, avbrott och definitioner för att säkerställa kvaliteten på analysunderlag. Under året har en översyn
av antagningsprocessen gjorts parallellt med fortsatt

NÄMNDSBERÄTTELSE

fokus på hanteringen av avbrott. Gällande antagningsprocessen är målet att alla ansökningar ska vara
digitala. Målet är ännu inte uppfyllt då ansökningar
till kurser via externa utbildare fortfarande kan
komma på papper. Digitala ansökningar är kompletta och det saknas ingen information vilket kan
bromsa upp arbetsflödet. Arbetet med att ytterligare
utveckla hemsidan förväntas leda till ökad valkompetens hos medborgarna. Förhoppningen är att
minska antalet obehöriga sökande. Det effektiviserar
antagningsarbetet och frigör tid som SYV istället
kan lägga på vägledningssamtal med individer vilket
ger högre valkompetens hos denne.
Fortsatt processutvecklingsarbete som också rimmar
med digitaliseringsstrategin är att utforska möjligheterna till e-tjänster samt undersöka hur automatisering kan effektivisera och kvalitetssäkra delar av
administrativa processer. En process att se över gällande automatisering är bland annat handläggning av
ekonomiskt bistånd. Med automatisering av delar av
processen finns potential att frigöra resurser för fler
personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt på individens matchningsprocess.
Under året har 83 beslut inom Stöd- och försörjningsenheten, överklagats till förvaltningsrätten.
Detta är ett kvalitetsmått som tidigare följts inom enheten då den organisatoriskt låg under socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Under kommande år ska kvalitetsmått och hantering av dessa
ses över.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Förvaltningens processer har utmanats ur flera perspektiv även under det gångna året. Pandemin är inte
längre en plötslig faktor att förhålla sig till utan nu-

mera en del av det vardagliga livet även om restriktioner fortfarande bromsar eller förändrar många arbetssätt. Det är tack vare digitala resurser och en utökad digital kompetens som förvaltningens pedagogiska verksamheter kunnat bedriva utbildning med
fortsatt god kvalitet. Tillsammans med kollegial
samverkan kring bland annat strukturering av lärplattformen Fronter och utveckling av såväl undervisning som kunskapsbedömning har elevernas lärprocess kunnat fortsätta trots årets delvisa fjärr- och
distansundervisning.
Inom Stöd- och försörjningsenheten har arbetet med
revidering av rutiner samt digitalisering av kvalitetsoch ledningssystem lett till högre kvalitetssäkring i
de beslutande processerna.
Årets medarbetarenkät visar på goda resultat med ett
högre NMI än tidigare år vilket indikerar att förvaltningen och kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Även den höga andelen lärare som undervisar i sin behörighet stärker denna uppfattning.
Det är av stor vikt att rekrytera, behålla och utveckla
kompetensen som behövs för att verksamheten ska
drivas och utvecklas med god kvalitet. Förvaltningen
har verkat för att stötta och värna hållbarheten i det
nära ledarskapet trots den distans som digitala arbetssätt kan ha medfört.
Verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten har påverkat både det dagliga och det strategiska arbetet inom flera delar av förvaltningen, både
före och efter flytten. Som följd av förvaltningens
större organisation har många processer och strukturer behövt en översyn. Arbetet fortsätter in i nästa
planperiod.
Måluppfyllelsen för mål 4, Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning, bedöms som god.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad
styrning

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2021

TREND

76



87%



87%



2018

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med
föregående mätning
Andel lärare som undervisar i sin behörighet
Andel lärare med legitimitet

2019

2020

75
78%

80%

83%
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Förväntad utveckling
Verksamhetsövergång Stöd- och
försörjningsenheten till AME
Under året har en ny arbetsmarknadsstrategi beslutats och en verksamhetsflytt har skett för Stöd- och
försörjningsenheten till KAF. Detta är två viktiga
delar i Falköpings arbetsmarknadspolitik vars syfte
och förväntan är att få fler i arbete samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Den nya organisationen förväntas utveckla metoder
och effektivisera processer som på sikt kommer att
synas i statistik och ekonomiskt resultat.
Hållbar matchning
Förvaltningens förutsättningar att matcha utbud med
efterfrågan av kompetens är till stor del beroende av
samverkan och nätverk. Strukturförvandlingen på arbetsmarknaden gör behoven svårprognosticerade
och matchningsproblematiken än större. Trots en
lägre arbetslöshet är det färre som avslutas till arbete/studier och det är en högre andel kursdeltagare
som gör avbrott inom sin utbildning. Genom fortsatt
arbete med stärkt valkompetens, motiverande samtal
och kartläggning förväntas fler komma vidare med
fullföljda studier, hamna i rätt typ av insats för att
genomgå stegförflyttning samt närma sig egen försörjning. Utöver detta förväntas samverkan med
både kommun och näringsliv stärka det sociala ansvaret. Vuxenutbildning och fullföljda studier är
verktyg för en hållbar matchningsprocess och för individens etablering på den reguljära arbetsmarknaden.
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Verksamhetsredovisning
Verksamhetsredovisning
Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de pedagogiska verksamheterna. I samhället råder det
fortfarande en stor osäkerhet kring framtiden vilket
gjort det svårt att per delår augusti prognosticera
mängden ansökningar och hur elever klarar att fullfölja sina studier. Under hösten har mer undervisning skett på plats. Fjärr- och distansundervisningen
som bedrivits under delar av pandemin är inte en optimal studieform. En effekt av detta kan bli en förlängning av studieprocessen för många av de studerande, vilket i sin tur påverkar genomströmningstakten. Förvaltningens målgrupp har förändrats och
fler behöver längre tid på sig för att bli redo för nästa
steg.
Inom AME påverkas deltagarantalet av vad som sker
i omvärlden och även det är svårprognosticerat.
Verksamheterna är beroende av externa aktörer
framförallt AF. Den situation som myndigheten fortfarande befinner sig i drabbar alla de beröringspunkter som förvaltningen har med AF.

Inför budget 2021 skulle verksamheterna genomföra
en omställning med 1,5 mkr. I konsekvensbeskrivningen framkom att det är inom icke lagstadgade
verksamheter som en förändring kan ske och har så
gjorts. YH Signalteknik har under 2021 avvecklats.
Dock har en ny YH-utbildning startat, Teknik för
spårbundna fordon, efter politiska beslut.
Jämförelser & Nyckeltal

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Utbildni ng av vuxna

Bruttokostnad

64 199

65 813

62 626

Nettokostnad

38 760

42 461

42 375

5 501

5 467

5 470

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

7,0

7,8

7,7

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

1,2

1,3

1,3

Antal deltagare

Arbetsmarknad

Bruttokostnad

25 390

30 811

36 174

Nettokostnad

12 060

15 007

17 806

Antal deltagare

649

706

679

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

18,6

21,3

26,2

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,4

0,5

0,5

Stöd- och försörjning

Bruttokostnad

37 157

Nettokostnad

36 256

Antal hushåll

468

Nettokostnad (tkr)/ hushåll

77,5

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

1,1

Gemensamt

I de beräkningarna av nyckeltal har hänsyn tagits till
deltagare inom uppdragsutbildningen. Inom ramen
för AME görs för första gången två olika beräkningar, dels för stöd och försörjning kopplat till ekonomiskt bistånd och antal hushåll, dels till de verksamheter där olika insatser genomförs med deltagare.
Ekonomiska förändring jämfört med
verksamhetsplaneringen
Den största ekonomiska förändringen jämfört med
Verksamhetsplan 2021-2023 är kopplad till verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten. Per 1 maj flyttades budgeterade medel från
socialnämnden till KAN. Sedan några år tillbaka kan
konstateras att budgeterade medel inte täcker behovet av ekonomiskt bistånd, vilket också är fallet per
helår 2021.

Bruttokostnad

3 256

4 057

3 927

Nettokostnad

3 256

4 057

3 927

Antal deltagare

6 150

6 173

6 149

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

0,5

0,7

0,6

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,1

0,1

0,1

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

PROG
AUG 2020

Antal elever

1 763

1 508

1 750

Antal kursdeltagare

5 558

4 725

5 500

317

253

250

VERKSAMHETSREDOVISNING

Utbildning av vuxna
(yrk,sfi,allmänna ämnen)

Arbetsmark nadsenheten
Antal deltagare

Liksom tidigare år är nämnden beroende av externa
intäkter. Det är utmanande att budgetera och prognosticera de externa intäkterna och de är en osäkerhetsfaktor i budgetarbetet. Intäkterna kan ändras i prognosarbetet, men med mycket stor försiktighet.
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VISION, MÅL OCH STYRNING

Personalredovisning
Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har 218 anställda. 143 av dem har
tillsvidaretjänst och 64 visstidstjänster. Utöver
dessa finns också ett antal timanställda. Per 1 maj
2021 utökades antalet medarbetare i och med verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten. Det togs ingen hänsyn till detta i verksamhetsplanen 2021-2023 men förklarar ökningen.

Förvaltningen har en hög andel behöriga lärare. Per
31 augusti är 87 % av undervisande lärare behöriga
i de ämnen de undervisar i, lika stor andel 87 %, har
lärarlegitimation.

Chefer i verksamheten följer upp frånvaron löpande
och följer kommunens rutiner för detta.

Vid eventuella vakanser sker noggranna överväganden utifrån befintliga resurser inför eventuell rekrytering.

Personalmässiga förändringar jämfört med
personalplaneringen

2021 var ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken på
grund av pandemin och de förändrade sjukskrivningsregler som varit gällande under året.

PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Kompetens- och arbetslivsnämnden

132

143

131

12

146

42

64

45

19

42

Timanställda

6

11

6

5

8

Pensionsavgångar

2

1

3

-2

3

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

Rekryteringar tillsvidareanställda
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EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Avgifter mm

3 122

2 713

4 113

-1 400

3 541

Statsbidrag

30 410

34 613

29 325

5 288

27 719

Övriga intäkter

4 365

5 229

4 561

668

4 387

Interna intäkter

115

861

200

661

400

Summa intäkter

38 012

43 416

38 199

5 217

36 047

-81 259

-92 905

-92 343

-562

-90 668

-9 396

-39 810

-27 632

-12 178

-37 125

-655

-529

-633

104

-633

-8 289

-9 643

-8 546

-1 097

-8 546

Summa kostnader

-99 599

-142 887

-129 154

-13 733

-136 972

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-61 587

-99 471

-90 955

-8 516

-100 925

RESULTATRÄKNING (TKR)

BUDGET
2021

Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Kapitalkostnader
Interna kostnader (inkl. internhyra)

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE
RESULTATRÄKNING

stor medvetenhet om att resursplanera personalen
väl utifrån den ekonomiska situationen.

Nämndens preliminära resultat per helår är 8 516 tkr
sämre än budget, men något bättre än prognosen per
delår augusti.

Utfallet inom verksamhetskostnaderna är högre än
budget vilket prognosen i delår augusti också visade.
Den största delen förklaras av ekonomiskt bistånd.
Även inom övriga verksamhetskostnader är utfallet
högre än budget och prognos. Det mesta av kostnaderna går till serviceavgifter, medlemskap, licenser
och förbrukningsmaterial. Nästan hälften av de budgeterade medlen avser köp av kurser från externa utbildningsanordnare. Utfallet per helår blev dock något högre än budget.

På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen blev lägre än budget, men i nivå med prognosen. Lönebidragen blev högre än både budget och
prognos utifrån utökat antal subventionerade anställningar, främst extratjänster. Utfallet för statsbidragen kopplade till yrkesutbildningar blev högre än
både budget och prognos. Mer medel än budgeterat
erhölls i bidrag för YH Guldsmed. Arbetsförmedlingen tilldelade medel kopplat till ersättning för
handledare inom feriepraktiken samt satsningen
Jobb för unga.
Dessa faktorer bidrar till att intäkterna är högre än
både budget och prognos även om andra mindre intäktsposter blev lägre än budget till följd av pandemin.
Utfallet för personalkostnaderna är mer eller mindre
i nivå med budget. Det förklaras med satsningen på
subventionerade anställningar. Det finns fortsatt en

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS
I och med verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott
kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har
för avsikt att arbeta vidare med det politiska uppdraget inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. Effekterna av arbetet behöver ses över tid.
Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt
framöver både utifrån ett konstaterat underskott men
även utifrån vissa osäkerheter i övriga verksamheter.
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Verksamhetsredovisning
RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Utbildning av vuxna

-30 689

-29 873

-31 111

1 238

-31 297

Arbetsmarknad

-13 890

-52 628

-42 453

-10 175

-52 666

Gemensamt

-17 008

-16 970

-17 391

421

-16 962

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-61 587

-99 471

-90 955

-8 516

-100 925

UTBILDNING AV VUXNA

GEMENSAMT

Utfallet för utbildning av vuxna är bättre än budget.
Schablonersättningen blev lägre än budget men i
nivå med prognosen. Statsbidragen kopplade till yrkesutbildningarna är svåra att prognosticera och per
delår augusti presenterades en prognos i nivå med
budget. Utfallet blev högre och det förklaras till
största delen med mer bidrag inom ramen för kombinationsutbildningar.

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns
förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagog och SYV. Här ingår också bibliotek, kundservice samt ett café som är mer riktade till verksamheterna lokaliserade på Lärcenter.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Vid eventuella sjukskrivningar och vakanser så resursplaneras noga innan personal ersätts.
Verksamhetskostnaderna är högre än budget vilket
till viss del förklaras av högre kostnader för kurser
som köps av externa utbildningsanordnare. Till det
kommer att den kostnadstunga YH-utbildningen
Tågteknik för spårbundna fordon startat under året.
ARBETSMARKNADSENHETEN
Utfallet för AME är sämre än budget. Per helår kan
konstateras ett underskott med 8,6 mkr för 8 månader kopplat till ekonomiskt bistånd.
Personalkostnader är högre än budget vilket förklaras av ett ökat antal subventionerade anställningar
inom främst Connect 2.0 men även en satsning från
regeringen om att skapa möjligheter till jobb för
ungdomar. Kopplat till dessa ökade kostnader finns
ökade intäkter i form av lönebidrag och riktade medel från Arbetsförmedlingen. Den nettokostnad som
uppstår påverkar resultatet och är inte budgeterad.
Övriga verksamhetskostnader är högre än budgeterat vilket till viss del kan förklaras med oväntade
kostnader kopplat till verksamhetsövergången.
Även inom de andra verksamheterna är övriga kostnader något högre än budget
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En del intäkter har uteblivit inom caféverksamheten
då den delvis varit stängd under året. Personalkostnader är något lägre än budget. Verksamhetskostnaderna är i nivå med budget.

EKONOMISK REDOVISNING

Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

286

0

286

PROG
AUG 2021

Investeringar
Bilar, bussar, lastbilar
Möbler

144

164

150

14

150

Teknikst utrustning

516

374

400

-26

400

150

-150

150

Summa investeringar

660

824

700

124

700

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

660

824

700

124

700

Övriga investeringar

RE/LÖPANDE INVESTERINGAR
Inköpen för att kunna byta ut personalens bärbara
datorer enligt plan har genomförts enligt budget. Under hösten har en lastbil köpts in till verksamheterna
inom AME. Det som tillkommit och leder till att
budgeterade medel inte räcker är inköp av möbler
till Stöd- och försörjningsenheten och då främst till
receptionen. Då det krävs anpassade möbler till besöksrummen där har det inte varit möjligt att använda sig av utbudet i möbellagret.
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Politiska uppdrag under år 2021

Kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, kompetens- och
arbetslivsnämnden
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Den pågående samverkan mellan med berörda rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och
Vuxnas lärande har under året delvis handlat om informationsutbyte och ökad kännedom kring respektive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en
plan för fortsatt samverkan skapats, där fullföljda
studier och hur medborgarna i Falköpings kommun
ska stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret och
riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet.
Framåt ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings
kommun är det av vikt att styrdokument stämmer
överens. Inför kommande planperioder gäller det
såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utvecklingsplaner för respektive verksamhet.
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Dnr 2022/00123

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till
år 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering av investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021
till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna
att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges
beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022.
Sammanfattning
Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor
utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt
pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras
mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande
tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om justeringar av
nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna har i sitt
beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina behov av
ombudgeteringar till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ombudgeteringar av
investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021 till år 2022
enligt bifogat beslutsunderlag.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande
Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022
Tekniska nämnden § 13/2022
Kommunstyrelsen § 48/2022
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år
2022
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ombudgetering av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år
2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna
att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges
beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022.
Sammanfattning
Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor
utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt
pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras
mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande
tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och
ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om
justeringar av nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna
har i sitt beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina
behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år
2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.
Bakgrund
Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som
kommunfullmäktige beslutat om för år 2021, men där projekten inte följt den
tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte
längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om
för år 2022 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2021
genomföras.

Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Christoffer Eriksson bitr. ekonomichef 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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Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina
behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige
att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel.
Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade
till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från
ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel
till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år
2021 innebär att investeringsramen för år 2022 ökar.
Ombudgetering avseende kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har i sitt beslut § 48/2022 begärt att ombudgetera
investeringsmedel om 30 500 000 kronor av 2021 års investeringsbudget till
år 2022 avseende projekt inom mark och exploatering samt löpande
investeringar inom kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsens löpande
investeringar ansöker nämnden om att ombudgetera 2 000 000 kronor
kopplat till digitala infartsskyltar. Kommunstyrelsen begär även att
ombudgetera investeringsmedel inom fleråriga mark- och
exploateringsprojekt om totalt 28 500 000 kr fördelat på 15 projekt.
Ombudgetering avseende nämnden samhällsskydd mellersta Skaraborg
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i sitt beslut § 7/2022
begärt att ombudgetera 400 000 kronor av 2021 års investeringsmedel till år
2022 avseende löpande inventarier.
Ombudgetering avseende tekniska nämnden
Tekniska nämnden har i sitt beslut § 13/2022 begärt att ombudgetera
investeringsmedel om 31 600 000 kronor av 2021 års investeringsbudget till
år 2022 avseende fleråriga investeringsprojekt och löpande investeringar
inom den skattefinansierade verksamheten stam den taxefinansierade VAverksamheten. Gällande de löpande investeringarna rör det sig främst om
investeringsmedel kopplade till park/gatas maskinpark och offentlig
belysning om totalt 9 420 000 kronor samt löpande- och reinvesteringar
inom fastighetsavdelningen om totalt 4 360 000 kronor. För fleråriga projekt
begär nämnden att 9 800 000 kronor ombudgeteras från år 2021 till år 2022
för att stämma med projektkalkyler utifrån flerårsplan för år 2022-2024. När
det gäller den taxefinansierade VA-verksamheten begär nämnden att
8 030 000 kronor ombudgeteras från år 2021 till år 2022 avseende fleråriga
projekt för att stämma med projektkalkyler utifrån flerårsplan för år 20222024.
Efter tekniska nämndens beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen slutfört
detaljbudgetarbete för år 2022 där det framkom att behovet att ombudgetera
investeringsmedel inom projektet Platåskolan avser år 2023 och inte år 2022.
Efter dialog mellan ekonomer inom samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen presenterades följande förslag. Tekniska
nämndens begäran av ombudgetering avseende investeringsbudget kopplat
till Platåskolan stryks, vilket betyder en minskad ombudgetering från
nämnden på 580 000 kronor för år 2022. Angående avvikelsen i Platåskolan
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investeringsprojektbudget kommer att istället lyftas in i kommande
budgetprocess inför flerårsplan för år 2023-2025.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas
yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022.
Dessa sammanfattas i bifogad excelfil tillsammans med ombudgeteringar,
budget och utfall för år 2021, samt kommunledningsförvaltningens förslag
till ombudgetering och ny investeringsram för år 2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en avrundning av nämndernas
begäran av ombudgeteringar till hela hundratusen kronor.
Finansiering
Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader,
bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det
gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon
ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya
investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade
projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den
verkliga tidslinjen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande
Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022
Tekniska nämnden § 13/2022
Kommunstyrelsen § 48/2022
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Tekniska nämnden
Tina Gustavsson, ekonom
Marianne Hjort, ekonom
Susanne Beijbom, ekonom
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

Investeringbudget (tkr)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen

Ombudget
till år 2021

Budget inkl.
ombudget
år 2021

Utfall
år 2021

1 800
0
-18 300

-7 300
0
-63 600

-9 200
0
-2 661

-3 000

-7 900

-4 961

-15 300

-55 700

2 300

-

-

-

0
0
-4 500
0
-46 700

-700
-1 588
-6 700
-4 100
-374 512

-800
-1 595
-6 300
-2 200
-127 989

Re-/löpande investering

-14 200

-60 912

-43 440

Projekt investering

-32 500

-313 600

-84 549

0
0

0
0

0
0

-67 700

-458 500

-150 745

-7 700

-46 800

-30 839

0

-26 136

-23 861

-7 700

-20 664

-6 978

-2 500

-2 500

-3 300

Summa taxefinansierade verksamheter

-10 200

-49 300

-34 139

Total investeringsbudget

-77 900

-507 800

-184 884

Mark och exploatering
Investeringspott för oförutsätt

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämndenn
Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Kommunrevisionen
Valnämnden
Summa nämnder
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Re-/löpande investering
Projekt investering

Biogas

Budget
år 2022

Nämndsbeslut
ombudget
till år 2022

KLF förslag
ombudget
till år 2022

Förslag till ny
Budget
år 2022

-4 200
0
-63 900

0
0
-30 500

0
0
-30 500

-4 200
0
-94 400

-5 000

-2 000

-2 000

-7 000

-56 900

-28 500

-28 500

-85 400

-2 000

0

0

-2 000

-700
-1 600
-6 200
-4 200
-157 600

0
0
-400
0
-23 580

0
0
-400
0
-23 000

-700
-1 600
-6 600
-4 200
-180 600

-48 200

-13 780

-13 800

-62 000

-109 400

-9 800

-9 200

-118 600

0
0

0
0

0
0

0
0

-238 400

-54 480

-53 900

-292 300

-36 300

-8 030

-8 000

-44 300

-28 500

0

0

-28 500

-7 800

-8 030

-8 000

-15 800

0

0

0

0

-36 300

-8 030

-8 000

-44 300

-274 700

-62 510

-61 900

-336 600

Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt

Mnkr

Objekts nr

Marjarp etapp 3 Gata

-

1,5

3008

Fåraberget etapp 2A Gata

-

1,4

3010

Nordmannagatan, Fåraberget Gata

-

0,3

3013

Västerängsgatan, Vårbruksgatan Gata
Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1, Megaliten
Gata
Höstbruksgatan Gata

-

1,0

3016

-

2,5

3039

-

0,3

3048

Nordmannagatan, Fåraberget Gata

-

3,0

3312

Bredängsgatan, Stenstorp Gata

-

0,7

3316

Fåraberget etapp 2B Gata

-

5,0

3321

Överlämningsbangård Marjarp Gata

-

3,0

3326

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata

-

5,0

3328

Nordmannagatan, Fåraberget VA

-

0,3

3313

Bredängsgatan, Stenstorp VA

-

1,0

3317

Fåraberget etapp 2B VA

-

1,5

3322

Nordmannagatan VA

-

2,0

3329

Summa investeringar att ombudgetera

-

28,5

Projektnamn, Kommunstyrelsens investeringsprojekt

Mnkr

Infartsskyltar

-

2,0

3008

Summa investeringar att ombudgetera

-

2,0

3973

Ombudgetering av fleråriga projekt, budget från 2021 till 2022
Skattefinansierat
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Fastighet skolor

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN 2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

-489 700

-56 400

-546 100

Platåskolan - Fastighet

-338 000

-50 700

-388 700

Vindängen

-100 000

Mössebergsskolan ventilation

-4 700

Odensbergsskolan - förskola/kök

-32 000

Odensbergsskolan - moduler skola

-15 000

Fastighet vård och omsorg

-100 000
-4 700
-5 700

-37 700
-15 000

-136 100

-6 800

-142 900

Frökindsgården, ombyggnad

-23 100

-2 600

-25 700

Nytt korttidsboende

-27 800

-4 200

-32 000

Fridhem
Ranliden, ombyggnad till kontor
Fastighet övrigt
Ventilation Stadshuset

-4 200

-4 200

-81 000
-14 406

-81 000
-30 400

-5 000

-5 000

Stadshuset konferensrum
Stenstorps vårdcentral
Reservkraft Floby

-44 806
0

-4 000

-1 800

-970

-5 800
-970

Ishallen

-1 000

Falköpings energisparprojekt (FEP)

-1 286

-1 286

-900

-900

Näridrottsplatser (sista året)
Ekehagen Forntidsgården - restaurering
Park/Gata

-28 600

-1 250

-29 600

-1 250

-64 200

-3 450

-67 650

Platåskolan - Gata

-23 000

-3 450

-26 450

Plantisparken

-11 700

El-ljusspår (Vartofta kvar)
Utveckling stadskärna
Övrigt - Avfall
Verksamhetsyta för ÅVC
Fleråriga investeringar

-11 700

-4 500

-4 500

-25 000

-25 000

-3 200

0

-3 200

-707 606

-97 050

-804 656

PROJEKTKALKYL
T.O.M. PLAN 2021

BESLUTAT
TILLÄGG ENL
KF FROM 2022

TOTAL
PROJEKT
KALKYL

-57 500

0

-57 500

-3 200

-3 200

VA
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)
Vatten och avlopp
Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp

-32 500

-32 500

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp

-4 000

-4 000

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

-17 000

-17 000

Danska vägen etapp 2 2022
Fleråriga investeringar

-4 000
-57 500

-4 000
0

-57 500

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

Ombudgetera
-158 999

-557 650

-46 270

-388 700

-11 550
0

-98 720

-98 750

1 250

-3 730

-3 685

-4 700

0

790

-1 540

-45 500

-7 800

-160

-8 784

-20 000

-5 000

-1 220

-90 710

-144 403

-1 503

-5 859

-25 700

0

-1 440

-2 148

-35 000

-3 000

250

-4 193

-4 193

7

-78 510

-79 510

1 490

-5 410

-39 485

5 321

0

0

5 000

-35

-1 000
-500

0

40

-2 353

-5 800

0

-450

-1 024

-1 024

-54

-79

-29 600

0

-851

-851

435

-960

-960

-60

80

-108

-1 250

0

-17 361

-67 650

0

-1 140

-3 147

-26 450

0

3 150

-9 557

-11 700

0

-2 330

-2 358

-4 500

0

-2 140

-2 299

-25 000

0

0

-5

-3 200

0

-5

-3 200

0

-272 485

-812 388

-7 732

ACK UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIK
PROJEKT

-32 778

-57 500

0

-27 474

-32 500

0

-2 230

-2 243

-4 000

0

-1 760

-3 056

-17 000

0

-40

-5

-4 000

0

-4 000

-32 778

-57 500

0

-8 030

-9 800

Ombudgetera

Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022
Skattefinansierat
BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

-9 654

-2 030

-11 312

9 282

-8 948

-745

-9 812

9 067

-516

-1 196

-1 000

-196

Städ

0

-88

-100

12

Kost

0

0

-100

100

-190

0

-300

300

-13 553

-16 930

-20 500

3 570

-3 387

-2 019

-4 900

2 881

0

0

-500

500

Trafiksäkerhetsåtgärder

-2 815

-4 348

-4 700

352

Asfaltsunderhåll

-6 563

-7 680

-7 200

-480

0

-214

-500

286

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

Maskiner och inventarier
Park/Gata
Fastighet

Övrigt
Park/Gata
Offentlig belysning
Reinvestering broar

Reinvesteringar Marjarp
Reinvestering parker

-312

-544

-1 500

956

Reinvestering gatukropp

-476

-2 126

-1 200

-926

-25 024

-24 480

-29 100

4 620

-1 936

-1 870

-2 000

130

-372

-274

-600

326

-19 350

-19 342

-22 800

3 458

Fastighet
Passage, larm
Skolgårdar/Belysning skolgårdar
Reinvesteringar
Lokalförändringar utanför ram

-3 366

-2 995

-3 700

706

-48 231

-43 440

-60 912

17 472

-126 800

-84 549

-313 600

229 051

Summa fleråriga investeringar

-126 800

-84 549

-313 600

229 051

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT

-175 031

-127 989

-374 512

246 523

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

4 154

2 953

3 900

-947

5 702

4 202

5 400

-1 198

Re-/löpande investeringar

Fleråriga investeringar
Se flik TN fleråriga projekt

VA
VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

Anslutningar
Anslutningsavgifter

Nyanslutningar (serviser)

-1 548

-1 249

-1 500

251

Åtgärder på ledningsnätet

-19 865

-16 977

-19 436

2 459

-6 372

-4 890

-6 536

1 646

-12 078

-11 865

-11 400

-465

-222

-1 000

778

0

-500

500

-1 140

-2 600

1 460

-7 781

-6 500

-1 281

-796

-1 000

Reliningar
Reinvesteringar på ledningsnät
Kinnarp inkommande vattenledning
Stora torget
Marka Odensberg dricksvattenledning

-1 415

Hollendergatan Platåskolan
Åtgärder på anläggningar

-2 788

Reinvestering el/styr
Reinvestering maskin/utrustning

-795

Stenstorp VC pumpstation-brädd
Falköping-Torbjörntorp renovering

-500

-724

-3 997

-4 200

203

-984

-700

-284

-187

-100

-87

-3 175

-916

-1 500

584

-964

-916

-1 000

84

-1 044
-949

Paxtankar
Övriga inventarier
Vattenmätare
Övriga inventarier
Re-/löpande investeringar

204
-593

-1 224

Hulesjön - åtgärder
Hulesjön - byte ledningar

-593

0

-2 211

0

-500

500

-21 674

-23 861

-26 136

2 275

-16 254

-6 978

-20 664

13 686

-37 928

-30 839

-46 800

15 961

Fleråriga investeringar VA
Se flik TN fleråriga projekt
ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA

ån 2021 till 2022

PROG
AUG 2021

Ombudgetering

-4 000
-2 500

-6 500

-1 100
-100
0
-300
-18 700
-3 800

-2 920

-500
-4 700
-7 500
-300
-900
-1 000
-29 100
-2 000
-600

-330

-22 800

-3 320

-3 700

-710

-51 800

-13 780

-88 300

-9 800

-88 300

-140 100

PROG
AUG 2021
3 500
4 500

-23 580

Ombudgetering
VA

-1 000
-20 273
-7 773
-11 500
-1 000
0
-700
-8 000
-1 000
-600
-1 100
-4 000
-1 000
-300
-662
-562
-100
-26 135

0

-11 000

-8 030

-37 135

-8 030
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Kommunstyrelsen

§ 48
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Dnr 2022/00072

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år
2021 och ombudgetering av investeringsmedel
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning
år 2021.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera
investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera markoch 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.
2.
3.
4.

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
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.
Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några
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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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07
Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021
Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Per Larsson, utvecklingsledare
Edvin Ekholm, chef utveckling, processledning och kommunikation
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00034

Avtal om sponsring med Johanna Hagström
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Johanna
Hagström för säsongerna 2021/2022 och 2022/23 med ett belopp om
35 000 kronor per säsong.
Bakgrund
Johanna Hagström gör en elitsatsning inom längdskidåkning. Johanna har
inkommit med en förfrågan om sponsorsamverkan. Johanna har tillsammans
med näringslivsenheten tagit fram ett förslag till sponsoravtal. I avtalet finns
former för hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet
omfattar säsongerna 2021/22 och 2022/23 där Falköpings kommun ersätter
Johanna med ett belopp om 35 000 kronor per säsong.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat
ett sponsoravtal med Johanna Hagström. Näringslivsavdelningen anser att
sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy för
sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med
Johanna Hagström för säsongerna 2021/22 och 2022/23.
Finansiering
Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor per säsong som ett engångsbelopp för säsongerna 2021/22 och 2022/2023. Avtalet finansieras med
medel från kommunstyrelsens budget för år 2022 (anslaget för
marknadsföring) och år 2023 under förutsättning att näringslivsavdelningen
tilldelas motsvarande marknadsföringsmedel i budget 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25
Förslag till sponsoravtal

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-25
KS 2022/00034

1 (2)

Kommunstyrelsen

Avtal om sponsring med Johanna Hagström
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Johanna
Hagström för säsongerna 2021/2022 och 2022/23 med ett belopp om
35 000 kronor per säsong.
Bakgrund
Johanna Hagström gör en elitsatsning inom längdskidåkning. Johanna har
inkommit med en förfrågan om sponsorsamverkan. Johanna har tillsammans
med näringslivsenheten tagit fram ett förslag till sponsoravtal. I avtalet finns
former för hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet
omfattar säsongerna 2021/22 och 2022/23 där Falköpings kommun ersätter
Johanna med ett belopp om 35 000 kronor per säsong.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat
ett sponsoravtal med Johanna Hagström. Näringslivsavdelningen anser att
sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy för
sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med
Johanna Hagström för säsongerna 2021/22 och 2022/23.
Finansiering
Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor per säsong som ett engångsbelopp för säsongerna 2021/22 och 2022/2023. Avtalet finansieras med
medel från kommunstyrelsens budget för år 2022 (anslaget för
marknadsföring) och år 2023 under förutsättning att näringslivsavdelningen
tilldelas motsvarande marknadsföringsmedel i budget 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25
Förslag till sponsoravtal

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Magnus Sundén Näringslivschef magnus.sunden@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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Beslutet ska skickas till
Johanna Hagström
Magnus Sundén, näringslivschef
Ekonomiavdelningen

Magnus Sundén
Näringslivschef

AVTAL OM SPONSRING
1 Avtalsparter
Falköpings kommun, 212000-1744, nedan kallad kommunen
Kommunledningförvaltningen
521 81 Falköping
Kontaktperson: Magnus Sundén
Sponsormottagare, 19980327-8549, nedan kallad Johanna Hagström
Johanna Hagström
Jakobsbergsgatan 31
52130 Falköping
Kontaktperson: Caroline Hagström 0706588518/ Jonas Hagström 0703140295

2 Bakgrund
Falköpings kommun och elitskidåkaren Johanna Hagström kommer under säsong 2021/22 22/23 ha ett samarbete.

3 Målsättning
Samarbetet för Johanna Hagströms del, hjälper henne att ge förutsättningar för hennes
elitsatsning. Johanna Hagström är en stark förebild för andra ungdomar i Falköpings kommun
och har senaste säsongerna nått en stor framgång nationellt/ internationellt inom skidsporten.
För Falköpings kommun innebär samarbetet en koppling till målen ”ett attraktivare Falköping
och social hållbarhet”, då Johanna Hagström kommer att göra Falköpings varumärke synligt i
media och på större eventarenor.

4 Avtalsperiod
Avtalet löper under perioden 2021-08-20--2023-05-31 därefter upphör därefter automatiskt
utan möjlighet till förlängning. Det förutsätter att näringslivsenheten får budgeterade
marknadsföringsmedel.

5 Sponsormottagarens åtagande
Johanna Hagström åtar sig att inneha dekal på sponsorbil ca 20*50 cm i enligt med Falköpings
grafiska profil.
Johanna Hagström åtar sig vidare att vara kommunen behjälplig med föredrag samt att medverka i
offentliga sammanhang enligt överenskommelse.

6 Kommunens åtagande
Falköpings kommun ersätter Johanna Hagström med 35000 kr per säsong som motprestation.
Ersättningen för 2021/22 faktureras under mars månad i sin helhet, 35 000 kr. Ersättningen för 22/23
faktureras i 2 delar, 17 500 kr faktureras i oktober 2022 och 17 500 kr faktureras i mars 2023. På
fakturan ska referenskod YY1017 anges.

10 Ansvar
Sponsormottagaren ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsormottagaren till last
vid åtagandets utförande och ska ersätta kommunen för de direkta skador som kommunen orsakas.

11 Uppsägning av avtalet
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter villkor i
avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.
Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
1. sponsormottagaren kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts
i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha
kommit på obestånd, eller
2. det på grund av sponsormottagarens agerande finns en risk för att kommunen anseende skadas.

12 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara gällande
undertecknas av båda parter.

13 Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd
mellan parterna. Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal ska avgöras av
allmän domstol.
____________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Falköpings kommun,
Falköping-2022-

För sponsormottagaren
(Ort och datum)

_______________________
Pia Alhäll
Kommundirektör

_______________________
Johanna Hagström
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Dnr 2022/00035

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Floby
Volleybollklubb för säsongen 2021/2022 med ett engångsbelopp om
35 000 kronor.
Bakgrund
Floby Volleybollklubb spelar i elitserien. Klubben har inkommit med en
förfrågan om sponsorsamverkan. Klubben har tillsammans med näringslivsavdelningen tagit fram ett förslag till sponsoravtal. Avtalet är utformat utifrån
hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar
säsongen 2021/22 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb
med ett engångsbelopp om 35 000 kr.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat
ett sponsoravtal med Floby Volleybollklubb. Näringslivsavdelningen anser
att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy
för sponsring och anser ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med
Floby Volleybollklubb för säsongen 2021/22.
Finansiering
Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor som ett engångsbelopp för
säsongen 2021/22. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens
budget för år 2022 (anslaget för marknadsföring).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25
Förslag till avtal om sponsring

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Floby
Volleybollklubb för säsongen 2021/2022 med ett engångsbelopp om
35 000 kronor.
Bakgrund
Floby Volleybollklubb spelar i elitserien. Klubben har inkommit med en
förfrågan om sponsorsamverkan. Klubben har tillsammans med näringslivsavdelningen tagit fram ett förslag till sponsoravtal. Avtalet är utformat utifrån
hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar
säsongen 2021/22 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb
med ett engångsbelopp om 35 000 kr.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat
ett sponsoravtal med Floby Volleybollklubb. Näringslivsavdelningen anser
att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy
för sponsring och anser ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med
Floby Volleybollklubb för säsongen 2021/22.
Finansiering
Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor som ett engångsbelopp för
säsongen 2021/22. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens
budget för år 2022 (anslaget för marknadsföring).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25
Förslag till avtal om sponsring

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Magnus Sundén Näringslivschef magnus.sunden@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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Beslutet ska skickas till
Floby Volleybollklubb
Magnus Sundén, näringslivschef
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén
Näringslivschef

AVTAL OM SPONSRING
1 Avtalsparter
Falköpings kommun, 212000-1744, nedan kallad kommunen
Kommunledningförvaltningen
521 81 Falköping
Kontaktperson: Magnus Sundén
Sponsormottagare, Floby VK
Denny Walthersson
Villagatan 34
521 52 Floby
Kontaktperson: Denny Walthersson
2 Bakgrund
Falköpings kommun och Elitserieklubben i Volleyboll, Floby VK kommer under säsong
2022/21 ha ett samarbete.
3 Målsättning
Samarbetet för Floby VK del, hjälper klubben att ge förutsättningar för elitseriespel. Floby
VBK är ett föredöme för idrottsklubbar i Falköpings Kommun med sin målmedvetna satsning
och har de senaste säsongerna nått stor framgång på nationell nivå inom volleyboll sporten.
För Falköpings kommun innebär samarbetet en koppling till målen ”ett attraktivare Falköping
och social hållbarhet”, då Floby VK kommer att göra Falköpings varumärke synligt i media
och i hemmaarenan.
4 Avtalsperiod
Avtalet löper under perioden 2021-09-01-2022-04-30 och upphör därefter automatiskt utan
möjlighet till förlängning.
5 Sponsormottagarens åtagande
Floby VK åtar sig att trycka dräkt reklam på matchdräkt och inordning ställa en skylt i
enlighet med Falköpings grafiska profil, vilken placeras i arenan under hemmamatcher väl
synlig för exponering.
Floby VK åtar sig vidare att vara kommunen behjälplig med föredrag samt att medverka i
offentliga sammanhang enligt överenskommelse.
6 Kommunens åtagande
Falköpings kommun ersätter Floby VK med 35 000 kr som motprestation. Utbetalning
kommer att ske genom att kommunen faktureras under säsongen 2021/ 2022. På fakturan ska
referenskod YY1017 anges.
10 Ansvar
Sponsormottagaren ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsormottagaren till
last vid åtagandets utförande och ska ersätta kommunen för de direkta skador som kommunen
orsakas.

11 Uppsägning av avtalet
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter villkor i
avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.

Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
1. sponsormottagaren kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten,
försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan
antas ha kommit på obestånd, eller
2. det på grund av sponsormottagarens agerande finns en risk för att kommunen anseende
skadas.
12 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara gällande
undertecknas av båda parter.
13 Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i
samförstånd mellan parterna. Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal ska
avgöras av allmän domstol.
____________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
2022-01-

2022-01-

Falköpings Kommun

Floby VK

Pia Alhäll
Kommundirektör

Denny Walthersson
Ordförande
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Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla
Stan 2:26 med flera (Skola vid gamla kalkbrottet)
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).
Sammanfattning
Detaljplanen för en ny skola vid det gamla kalkbrottet är en del av den nya
skolorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars
2017, § 33. Under våren 2017 gjordes en lokaliseringsstudie som
rekommenderade den aktuella platsen för planläggning. Efter genomförd
planprocess beslutade kommunfullmäktige den 24 juni 2019, § 65, att anta
detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).
Beslutet överklagades och upphävdes i Mark- och miljööverdomstolen på
grund av att detaljplanens konsekvenser för den fridlysta arten mindre
vattensalamander inte utretts.
Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen beslutade under första halvan av år
2021 om fortsatt planläggning av området. Med anledning av den skyddade
arten inledde kommunen samråd enligt miljöbalken med Länsstyrelsen i
Västra Götaland vari det framkom att en dispensansökan krävdes. Ansökan
om dispens för flytt av arten mindre vattensalamander lämnades in den 25
november 2021. Dispens beviljades av Länsstyrelsen i Västra Götaland den
17 februari 2022. Flytten av arten enligt dispensen innebär att ett antagande
av detaljplanen och dess genomförande inte medför någon negativ påverkan
på arten.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med
friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande
trafiklösningar. Därutöver ska skyddsvärda träd och alléer bevaras.
Byggnadsnämnden beslutade den 30 mars 2022, § 35, att godkänna
granskningsutlåtandet samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen
Josef Ydeskog Planarkitekt
josef.ydeskog@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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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
detaljplanen för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet).
Bakgrund
Detaljplanen för en ny skola vid det gamla kalkbrottet är en del av den nya
skolorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars
2017, § 33. Under våren 2017 gjordes en lokaliseringsstudie som visade på
den nu aktuella platsens strategiska läge i Falköpings tätort för en ny skola.
Värden som vägdes in i lokaliseringen var bland annat trafiklösningar,
pågående markanvändning, centrumutveckling och förtätning, kultur- och
naturvärden samt närhet till gymnasiet och idrottsanläggningar. Genom
detaljplanering av platsen utredes lämpligheten av en skola på den av
kommunfullmäktige utpekade platsen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 65, att anta detaljplan för
del av Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Detaljplanen
syftade till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som
främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar.
Därutöver skulle skyddsvärda träd och alléer bevaras. Beslutet överklagades
och handlingarna sändes till Mark- och miljödomstolen som avslog
överklagandena. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen
som beviljade anstånd och upphävde kommunfullmäktiges beslut om
antagande den 29 april 2021. Antagandebeslutet upphävdes eftersom
detaljplanens konsekvenser för den fridlysta arten mindre vattensalamander
inte utretts.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86, att fortsätta
detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81, beslutade även byggnadsnämnden att
fortsätta planläggningen. Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inleddes
med Länsstyrelsen i Västra Götaland under hösten 2021. Under samrådet
framgick att en dispensansökan krävs för att hantera förekomsten av mindre
vattensalamander. Byggnadsnämnden beslutade via ett ordförandebeslut
daterat den 25 november 2021att ansöka om dispens från
artskyddsförordningen för att flytta arten från området. Dispens beviljades av
Länsstyrelsen i Västra Götaland den 17 februari. Eftersom dispens erhållits
kan detaljplanen antas.
Eftersom Mark- och miljööverdomstolen upphävde kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplanen krävs ett nytt beslut om antagande. Detta nya
beslut om antagande har föregåtts av en ny granskning av planförslaget.
Under granskningen inkom yttranden från statliga myndigheter, regionen,
kommunalförbund, ledningsägare, Falbygdens naturskyddsförening samt
från nio privatpersoner. Synpunkterna berörde främst platsens lämplighet
utifrån olika parametrar så som parkering, naturvärden och buller, men även
planprocessen. De inkommande yttrandena tillsammans med kommentarer
har sammanställts i granskningsutlåtande 2. Synpunkterna som inkom har
inte resulterat i några ändringar i planförslaget.
Byggnadsnämnden beslutade den 30 mars 2022, § 35, att godkänna
granskningsutlåtandet samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
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Förvaltningens bedömning
Under detaljplaneprocessens gång har flera utredningar tagits fram som
sammantaget, i det framtagna planförslaget, visar på att platsen lämpar sig
för en ny skola. Flera avvägningar mellan olika allmänna och enskilda
intressen har behövt göras för att platsen både ska fungera som en god skoloch lärmiljö samtidigt som omgivningspåverkan och påverkan på befintliga
värden på platsen begränsas. För att den fridlysta arten mindre
vattensalamander inte ska riskeras påverkas negativt har dispens beviljats för
att flytta arten till en mer gynnsam lokal. Det innebär att detaljplanen och
dess genomförande inte innebär någon negativ påverkan på arten.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan 2017–2030, antagen av
kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av fastigheten Gamla stan
2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).
Finansiering
Antagandebeslutet innebär inte några kostnader för kommunen. Kommunala
kostnader uppstår först vid ett genomförande av detaljplanen och hanteras i
framtida separata beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31
Byggnadsnämnden § 35/2022
Plankarta Antagande, 2022-03-29
Planbeskrivning Antagande, 2022-03-29
Granskningsutlåtande 2, 2022-03-29
Beslut om dispens från artskyddsförordningen, 2022-02-17
Komplettering angående dispensärende, 2022-02-07
Komplettering till ansökan om artskyddsdispens, 2021-12-10
Ansökan om dispens från artskyddsförordningen, 2021-11-25
Artskyddsutredning för mindre vattensalamander, 2021-09-09
PM Utlåtande angående övervintringslokaler för mindre vattensalamander,
2020-10-18
PM Uttalande angående vattensalamander, 2020-09-07
Granskningsutlåtande, 2019-03-26
Samrådsredogörelse, 2019-01-25
Illustrationer, 2019-01-22
Skuggstudie, 2019-01-21
Trafikbullerutredning, 2018-08-30
Trafikanalys, 2018-08-30
PM Påverkan på naturvärden, 2018-08-24
Dagvattenanalys, 2018-08-23
Geoteknisk utredning, 2018-05-04
Beläggningsstudie av Odenområdet, 2018-01-30
Länsstyrelsen yttrande angående behovsbedömning, 2017-11-21
Behovsbedömning, 2017-11-02
Miljöteknisk undersökning, 2017-09-04
Naturvärdesinventering, 2017-06-30
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Antagandehandling
Detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalkbrottet

Om detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande instrument som styr mark- och
vattenanvändningen inom ett geografiskt område. En detaljplan reglerar vad
en fastighet ska användas till, så som industri eller bostäder. Beroende på
platsens förutsättningar och möjligheter görs även regleringar på mer
detaljerad nivå, exempelvis gällande hur hög och stor bebyggelsen kan tillåtas
vara. Däremot får inte planen reglera mer än nödvändigt. Genom
detaljplaneprocessen prövas platsens lämplighet för ändamålet genom olika
avvägningar. Samtidigt är det en demokratisk process där berörda ges tillfälle
att yttra sig. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande
planbeskrivning.
Handlingar som ingår i detaljplanen:


























Plankarta
Planbeskrivning
Behovsbedömning, 2017-11-02
Länsstyrelsen yttrande angående behovsbedömning, 2017-11-21
Naturvärdesinventering, 2017-06-30
Miljöteknisk undersökning, 2017-09-04
Beläggningsstudie av Odenområdet, 2018-01-30
Dagvattenanalys, 2018-08-23
Trafikbullerutredning, 2018-08-30
Geoteknisk utredning, 2018-05-04
Trafikanalys, 2018-06-29
PM påverkan på naturvärden, 2018-08-24
Illustrationer, 2019-01-22
Skuggstudie, 2019-01-21
Samrådsredogörelse, 2019-01-23
Granskningsutlåtande, 2019-03-26
PM Uttalande angående vattensalamander, 2020-09-07
PM Övervintringslokaler för mindre vattensalamander, 2020-10-18
Artskyddsutredning för mindre vattensalamander, 2021-09-09
Ansökan om dispens från artskyddsförordningen, 2021-11-25
Kompletterande underlag till artskyddsutredning, 2021-12-10
Komplettering angående dispensärende, 2022-02-07
Dispens från artskyddsförordningen, 2022-02-17
Granskningsutlåtande 2, 2022-03-29
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Justeringar efter samrådet
Plankarta
-

Nockhöjden ändras från + 256,5 meter över angivet nollplan till + 252,5 meter över angivet
nollplan förutom 150 kvadratmeter som får uppföras med en nockhöjd om + 256,5 meter över
angivet nollplan och ska placeras minst 4 meter från fasadliv.

-

Exploateringsgraden ändras från 25 % av fastigheten, ca 6 900 kvadratmeter, till högst 6 400
kvadratmeter per användningsområde, fortsatt inklusive mindre byggnader som förråd.

-

Kompletteras med bestämmelse om att huggna stenväggar i kalkbrottet ska bevaras och inte får
fyllas igen.

-

Gräns för x-område (område som ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik) norr om
Trädgårdsgatan ändras i enlighet med gällande grundkarta.

-

Kompletteras med en upplysningstext om att bullerkraven ska uppfyllas på skolgården.

-

Exploateringsgrad för E-område (område för tekniska anläggningar) tas bort.

-

Prickad mark kring E-området ändras till prickad mark inom användningsområde skola.

-

E-området har fått en något ändrad placering.

-

Område väster om gång- och cykelvägen längs Hollendergatan ändras från prickmark till
kryssmark.

-

Bestämmelsen om att allé ska finnas ändras till allé ska bevaras.

-

Största bebyggelse som får uppföras på kryssmark ändras från 20 till 60 kvadratmeter. Även
byggnadsdelar tillåts uppföras och får därför byggas samman med skolbyggnaden.
Planbeskrivningen:

-

Kompletteras med en beskrivning av dagvattenhanteringen med avseende på vattenkvalitet.

-

Kompletteras med en redovisning av Miljösamverkan Östra Skaraborgs krav på åtgärder
gällande rensning av avfallsmassor.

-

Kompletteras med beskrivning om hur verkställningen av skrotning av lösa block säkerställs.

-

Kompletteras med ett förtydligande om att exploateringsavtal inte ska tecknas.

-

Kompletteras med en mer ingående beskrivning om påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten.

-

Kompletteras med ett förslag om att korsningen Fogdegatan – Trädgårdsgatan bör förändras för
att underlätta för samtliga trafikanter. Konsekvenser för trafikflödet på resterande gator bör
utredas innan några ytterligare åtgärder görs på Fogdegatan.

-

Kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av den befintliga bebyggelsen.

-

Kompletteras med information om skuggning på vår- och höstdagjämning.

-

Kompletteras med förklaring av ekvivalenta och maximala bullernivåer.
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Justeringar efter granskning
Planbeskrivningen:
-

Kompletteras med en beskrivning av en eventuell positiv inverkan på grundvattenförekomsten
av borttagande av fyllnadsmassor.

-

Ändras så att beskrivningen av grundvattenförekomsterna stämmer.

-

Förtydligas så att det framgår att avstyckning sker för bildande av ny fastighet.

-

Förtydligas med information om att gång- och cykelvägen som går längs Hollendergatan ingår i
kvartersmarken men regleras med x-område i plankartan så att allmänheten har tillgång till den,
likaså en del av den nya gång- och cykelvägen längs Trädgårdsgatans norra sida.

-

Förtydligas med information om att kommunen initierar fastighetsbildningen.

Justeringar efter beslut om fortsatt planläggning
Plankartan
-

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik utökas inom kvartersmarkens sydöstra del.
Planbeskrivningen

-

Kapitel 2.6 har kompletterats med beskrivning av förekomsten av arten mindre
vattensalamander samt beskrivning av erhållen dispens för flytt av arten till annan plats.

-

Kapitel 4.2 har kompletterats med en illustration som visar att servitut för allmännyttig gångoch cykeltrafik kan bildas inom markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik samt att
ledningsrätt kan bildas inom markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Justeringar efter granskning 2
-

Inga justeringar har genomförts i planförslaget.
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1. Bakgrund, syfte & huvuddrag
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 27 mars 2017 § 33 beslut om en ny skolorganisation i
Falköpings kommun. Den nya skolorganisationen innebär att kommunen i framtiden kommer
omfatta tre högstadieskolor och elva F-6-skolor med fritidshem.
En rapport om högstadieskolans placering inom Falköpings centralort togs fram under våren
2017 som undersökte lämpliga platser för högstadieskolan utifrån ett antal kriterier.
Den 25 september 2017, § 96, gav kommunfullmäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att låta
stadsbyggnadsavdelningen ta fram en ny detaljplan för en del av Gamla Stan 2:26 m.fl.
Ett detaljplaneförslag ställdes ut för samråd från den 2 oktober till den 30 oktober 2018, och
under perioden kunde synpunkter lämnas på förslaget. Ett reviderat förslag ställdes ut för
granskning från den 4 mars till den 24 mars 2019, och under perioden kunde synpunkter lämnas
på förslaget.
Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige den 24 juni 2019 men beslutet överklagades till
Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Domen överklagades till Mark- och
miljööverdomstolen som beviljade anstånd och upphävde antagandebeslutet på grund av
förekomsten av den skyddade arten mindre vattensalamander.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86, att fortsätta detaljplanering för del av
fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81,
beslutade även byggnadsnämnden att fortsätta planläggningen. Samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken inleddes med Länsstyrelsen i Västra Götaland under hösten 2021. Under samrådet
framgick att en dispensansökan krävs för att hantera förekomsten av mindre vattensalamander.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 november 2021 att ansöka om dispens från
artskyddsförordningen för att flytta arten från området. Dispens beviljades av Länsstyrelsen i
Västra Götaland den 17 februari 2022.
Ett planförslag var utställt på granskning från den 24 februari till och med den 17 mars 2022 och
under perioden kunde synpunkter lämnas på förslaget.
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Figur 1. Översiktsbild med detaljplanens placering markerad.
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1.2 Syfte & huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar
elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer ska
bevaras.
Huvuddraget är att området vid det gamla kalkbrottet blir plats för en ny skola. Väster om den
blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet med
naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt så att det blir användbart för såväl skolans
elever som för allmänheten. Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen
föreslås en ny trafiklösning skapas i anslutningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan, och av denna
anledning måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut. För att inte bullernivåerna
ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.

1.3 Planförfarande
Arbetet med detaljplanen följer processen för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen
(SFS 2010:900). Detta förfarande har valts eftersom detaljplanen anses vara av betydande
allmänt intresse.

1.4 Plandata
Läge
Planområdet ligger i stadsdelen Östertull i sydöstra Falköpings tätort. Området ligger ungefär
400 meter öster om Stora torget och cirka 300 meter söder om Odenområdet.

Areal
Planområdet omfattar ungefär 48 000 kvadratmeter, varav den nya skolfastigheten omfattar
cirka 27 500 kvadratmeter.

Markägoförhållanden
Planområdet består av fastigheten Gamla Stan 2:26 som ägs av Falköpings kommun samt södra
delen av fastigheten Tillskäraren 3 som är privatägd.

Befintlig plansituation
Översiktsplan
Översiktsplanen som antogs 2018 visar kommunens långsiktiga vision för hur marken och
vattnet ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. I översiktsplanen omfattas det aktuella
planområdet av markanvändningen ”tätort”. Begreppet tätort innefattar bostäder, samt de
markanvändningsslag som är förenliga med bostäder. Förslaget till ny detaljplan stämmer därför
överens med översiktsplanens intentioner.
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Detaljplan
Planområdet regleras idag av fyra detaljplaner, antagna år 1973, 1974, 1977 samt 1987.
Markanvändningen inom planen från 1973 anger fristående bostäder, park, och allmänt
ändamål. Med allmänt ändamål menas att området är avsett för verksamheter där stat, kommun
eller landsting är huvudman. Planerna från 1974 och 1977 omfattar gatumark med tillhörande
grönområden. Planen från 1987 reglerar småindustri och park med gång- och cykelväg.

Figur 2. Bilden visar den reglering av mark som gäller idag för planområdet (Rödmarkerat område).
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2. Förutsättningar, planförslag &
konsekvenser
2.1 Sammanfattning av planförslaget

Figur 3. Illustrationsplan som visar de övergripande intentionerna och ett möjligt scenario av
byggnation.

Planen tillåter som mest byggnation på 6 400 kvadratmeter på den blivande skolfastigheten.
Ytan som får bebyggas begränsas av så kallad ”prickmark”, detta begränsar bebyggelsen till
fastighetens östra och centrala delar, dels på grund av de naturvärden som finns på den västra
sidan och för att skapa en sammanhängande och tillgänglig kvalitativ friyta för eleverna.
Reglering av bebyggelsens höjd tillåter en nockhöjd på + 252,5 meter över angivet nollplan,
vilket motsvarar ungefär fyra våningsplan á fyra meter över omgivande mark, förutsatt ett platt
tak. Utöver detta får 150 kvadratmeter på taket byggas med en nockhöjd på 256,5 meter över
angivet nollplan, alltså fyra meter högre än resterande byggnad. Dessa 150 kvadratmeter ska
dock placeras minst 4 meter från fasadliv, alltså mot mitten av byggnaden för att minska dess
intryck och påverkan. Detta illustreras i både illustrationsplan och sektioner, se bilaga.
För att skapa en tillgänglig och kvalitativ friyta för eleverna föreslås skolgården innehålla tre
huvudzoner med olika karaktärer. Exakt utformning och vilket innehåll de olika zonerna får
avgörs i ett senare skede tillsammans med elever och personal. Zonerna kan bland annat
innehålla platser för umgänge, lek, spel, grönska samt ytor för utomhuspedagogik och kultur.
För att möjliggöra detta måste naturvärden som en torräng försvinna och områden med
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rödlistade träd kommer troligtvis påverkas. Ett så kallat jätteträd och den ensidiga allén längs
Hollendergatan bevaras och skyddas från fällning. Allén hjälper till att minska upplevelsen av
byggnationen från det perspektivet samt minskar upplevelsen av trafikbuller på skolfastigheten.
Parkeringsplatser för besökare samt ytor för att hämta och lämna ska uppföras på ett sätt som är
i linje med Falköpings kommuns Parkeringspolicy och parkeringsnorm. Det innebär att
parkeringsplatser kan ordnas inom fastigheten men för att elevernas friytor ska bli så stora som
möjligt rekommenderas att parkering för personal hänvisas till Odenområdets parkering där det
finns gott om parkeringsplatser under verksamhetstiderna. Ytor för transport till och från skolan
ska ordnas med elevernas säkerhet i åtanke.
För att skapa möjlighet till så stor friyta som möjligt samt trafiksäkra lösningar med god
kapacitet, ändras Hollendergatans dragning och möjlighet till att skapa en cirkulationsplats
finns. Hollendergatan placeras som närmast 15 meter från fastighetsgräns till villaområdet öster
om gatan. Hållplatser för bussar ska ordnas inom skolans fastighet om de endast är till för
upphandlade skolskjutsbussar, annars inom gatumark.
Ett bullerskydd som är minst 1,5 meter högre än gatan och minst 180 meter långt föreslås i
parkmarken öster om Hollendergatan för att minska effekterna av buller för bostadsbebyggelsen
öster om planområdet.
Mindre byggnader med area om högst 60 kvadratmeter och tre meters byggnadshöjd tillåts
uppföras inom tre områden, så kallad kryssmark, utanför byggrätten. Ett område i det sydvästra
hörnet av den blivande skolfastigheten, två i det nordvästra hörnet samt väster om gång- och
cykelvägen längs Hollendergatan. Byggnader som uppförs inom dessa områden ingår i de 6 400
kvadratmeter av skolfastigheten som får bebyggas.
En lägsta golvhöjd om 231 meter över angivet nollplan och ett förbud mot att skapa källare
regleras för att minska risken för skador på bebyggelse vid översvämning.
Gång- och cykelvägen som går längs Hollendergatan ingår i kvartersmarken men regleras med
x-område i plankartan så att allmänheten har tillgång till den, likaså en del av den nya gång- och
cykelvägen längs Trädgårdsgatans norra sida.
För att bevara det kulturvärde kalkbrottet innehar regleras att huggna stenväggar ska bevaras
och inte får fyllas igen i ett område inom föreslagen skolfastighet, främst längs Trädgårdsgatan.
Planen reglerar ett område för tekniska anläggningar i det nordöstra hörnet av delen av
planområdet. Den tekniska anläggningens höjd regleras till 3 meter i byggnadshöjd.
Ett så kallat u-område anger ett område med markreservat för underjordiska ledningar som i
detta fallet är en vattenledning under Hollendergatans nuvarande sträckning.
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2.2 Bebyggelse
Förutsättningar
Befintlig bebyggelse
Den byggnad som tidigare fanns inom planområdet revs år 2020.

Kulturmiljövärden
Det före detta kalkbrottet kan antas ha ett kulturmiljövärde då det ger en bild av platsens och
stadens historia. Det är dock inte skyddat eller klassat som ett kulturmiljövärde enligt
kulturmiljölagen.
Inom och i närheten av planområdet finns det inga registrerade byggnadsminnen.
Planområdet, i likhet med stora delar av Falköpings kommun, ingår i ett område av riksintresse
för kulturmiljövården. Riksintresseområdet beskrivs som en kulturhistorisk region kring de
västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i landets agrara och
förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets
agrara revolution, och där gynnsamma naturgeografiska förhållanden bidragit till en
landskapsutveckling av rent kontinentala mått, exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde
också basen för en medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling präglades av järnvägens
tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på Falbygden, har mycket höga pedagogiska och
vetenskapliga värden som genom landskapets öppenhet och speciella topografiska egenskaper
tydligt kan avläsas. För Falköpings stad är specifika uttryck för riksintresset de två
stadskärnorna, dels den medeltida staden med delvis bevarat gatunät och medeltida kyrka, dels
stationssamhället vid Ranten ett par kilometer norrut.

Stads- & landskapsbild
På fastigheten Tillskäraren 3 i norr finns bebyggelse från sent 60-tal. Husen på kvarteret
Vägmästaren öster om Hollendergatan är uppskattningsvis byggda på 70-talet. I söder på
kvarteret Venus finns flerbostadshus uppförda på 80-talet. Väster om planområdet finns ett
villaområde med bebyggelse från tidigt 1900-tal med inslag av något yngre byggnader.
Hollendergatan går genom området i nord-sydlig riktning och bildar en trevägskorsning med
Trädgårdsgatan som fortsätter västerut mot centrum. De båda präglas av ett brett gaturum med
körfält på ungefär 10 respektive 8 meter. Det är också generellt mycket brett mellan
bebyggelsen på båda sidorna av gatorna.
Höjden på bebyggelsen inom och runt planområdet varierar något. Villabebyggelsen öster om
området är så kallade 1,5-plans hus med en ungefärlig högsta höjd mellan 5 och 7 meter.
Flerbostadshusen söder om planområdet med två våningar och en högsta höjd på 8 meter.
Verksamheterna i norr har en blandad höjd på som högst 5,8 och lägst 4 meter. Slutligen har
villabebyggelsen väster om planområdet en högsta höjd mellan 6,5 och 7,1 meter.
Planområdet ligger i skärningspunkten mellan två olika skalor av byggnader. Villor och annan
mindre bostadsbebyggelse finns söder, öster och väster om planområdet som möter bebyggelse
av större skala i norr med diverse verksamheter.
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Skyddsrum
Det finns inget skyddsrum inom planområdet. Ett flertal skyddsrum finns dock i närheten.

Planförslag & konsekvenser
Placering
Byggnation får endast uppföras i den östra och mittersta delen av den nya skolfastigheten, inom
den yta i plankartan som inte är så kallad ”prickad mark”. Denna yta har valts för att
tillgängliggöra samtliga friytor för alla elever samtidigt som en tillräckligt stor byggnad kan
uppföras. Ytan har också valts med tanke på skuggningseffekten på omkringliggande
bostadsbebyggelse. Byggnation enligt detaljplanen kan förtydliga gaturummet mot främst
Hollendergatan.

Kulturmiljövärden
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen kan tillgängliggöra det före detta
kalkbrottet och dess historia för fler. För att skydda dessa kulturmiljövärden i kalkbrottet har
planbestämmelse föreslagits som reglerar att huggna stenväggar ska bevaras och inte får fyllas
igen. Bestämmelsen föreslås i delar av blivande skolfastighet längs Trädgårdsgatan, nere i
kalkbrottet och mark ovanför brottet.
Kommunen bedömer att riksintresse för kulturmiljövården påverkas i liten utsträckning. Den
påverkan som uppstår består främst i en något förändrad stadsbild i anslutning till centrum och
ändrad utsikt från vägarna i området på grund av byggnadens höjd. Denna påverkan har ansetts
acceptabel för att tillgodose en så stor friyta som möjligt för eleverna samtidigt som byggnaden
blir tillräckligt stor för verksamheten samt för att förtäta istället för att utvidga staden och
tydligare koppla befintlig omkringliggande bebyggelse med centrum.

Exploateringsgrad & volymer
För att skapa så mycket sammanhängande utomhusyta som möjligt inom fastigheten har det
ansetts viktigt att yteffektivisera och bygga den nya skolan på höjden. En låg byggnad skulle ta
större markytor i anspråk. I detaljplaneförslaget regleras därför bebyggelsens nockhöjd till
+252,5 meter över angivet nollplan förutom 150 kvadratmeter som får uppföras med en
nockhöjd om 256,5 meter över angivet nollplan och ska placeras som närmast fyra meter från
fasadlivet. Det motsvarar ungefär fyra våningsplan, där varje våningsplan är fyra meter högt och
taket är platt, de 150 kvadratmeterna överstiger den höjden med fyra meter. Eftersom de 150
kvadratmeterna ska placeras minst fyra meter från fasadliv blir den visuella påverkan liten.
Hur stor markyta som får tas i anspråk regleras med bestämmelsen utnyttjandegrad till som
mest 6 400 kvadratmeter, inklusive mindre byggnader på så kallad kryssmark. Sådana mindre
byggnader eller byggnadsdelar får ha en area om maximalt 60 kvadratmeter och regleras till tre
meter i byggnadshöjd. Den föreslagna fastigheten har en area på cirka 27 500 kvadratmeter,
vilket innebär att ungefär 23,3 % av den kan bebyggas.
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Figur 4. Förklaring av nockhöjd respektive byggnadshöjd.

Utformning
Den slutliga utformningen av skolbyggnaden är i detta skede inte bestämd. Utformningen
kommer avgöras inför bygglovsansökan.

Stads- & landskapsbild
Stadsbilden kommer påverkas av ett genomförande av planen främst eftersom högre höjd tillåts
än närmast omgivande bebyggelse. De breda gatorna och avstånden till befintlig bebyggelse
minskar dock upplevelsen av påverkan även om avståndet till bebyggelsen tillåts minska enligt
förslaget, se bilaga sektioner. Den förändrade stadsbilden accepteras för att möjliggöra för en
tillräckligt stor byggnad och skolgård. En bebyggelse enligt planen förtätar staden och knyter
samman omgivande bebyggelse med centrum. Området tillgängliggörs och har potential att bli
en plats för såväl skolverksamheten och närboende som resterande allmänhet. Eftersom det
finns byggnader med stor area i närheten är skalan på bebyggelsen som föreslås inte helt
främmande i området.
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Skuggning
Skuggstudien visar skuggningseffekten av en byggnad som upptar hela det område som får
bebyggas, alltså mer yta på marken än vad som är möjligt enligt förslaget. Detta har gjorts
eftersom byggnation kan placeras var som helst inom området, alltså är inte all skuggning
möjlig samtidigt.
Skuggstudien visar att delar av fastigheterna i villaområdet väster om planområdet kan påverkas
av skuggning under förmiddagarna medan villaområdet norr om planområdet, längs
Marknadsgatan och Vävgatan, delvis kan skuggas både på både för- och eftermiddagar förutom
i juni då nästan ingen skuggning kan ske. Del av fastigheten söder om planområdet med
flerbostadsbebyggelse kan endast påverkas av skuggning tidiga morgnar i juni. Delar av
fastigheterna i villabebyggelsen öster om planområdet kan påverkas av skuggning på
eftermiddagar och kvällar i mars och juni men inte alls december. Verksamhetsfastigheten
Tillskäraren 3, norr om planområdet, påverkas till viss del av skuggning, främst på
eftermiddagar.
Skuggningen anses acceptabel med tanke på planområdets centrala läge och för att möjliggöra
byggnation av en skola för 1100 elever samtidigt som friytan beaktas. För att inte för stora ytor
tas i anspråk av byggnaden har det ansetts viktigt att skolan byggs på höjden. Byggnation av en
skola anses vara av betydande allmänt intresse.
I Boverkets skrivelse Solklart från 1991 rekommenderas att det i bostaden bör finnas tillgång till
sol under minst fem timmar mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning då solen står i
samma läge och skuggningseffekten blir samma. Skuggstudien visar att denna rekommendation
uppfylls med marginal vid alla bostadshus i närheten av planområdet. Figur 5 visar skuggning
vid 09:00 på vårdagjämning och figur 6 visar skuggning klockan 17 samma dag.
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Figur 5 visar maximal skuggningseffekt som skulle kunna inträffa vid 09:00 den 20 mars,
vårdagjämning. Byggnation enligt figuren är inte möjlig eftersom byggnationen upptar större yta på
marken än 6 400 kvadratmeter.
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Figur 6 visar maximal skuggningseffekt som skulle kunna inträffa vid 17:00 den 20 mars,
vårdagjämning. Byggnation enligt figuren är inte möjlig eftersom byggnationen upptar större yta på
marken än 6 400 kvadratmeter.

2.3 Gator & trafik
Förutsättningar
Gång- & cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet runtom planområdet är sammanhängande med övrigt gång- och
cykelnät i Falköping.

Kollektivtrafik
Det finns två busshållplatser i närområdet. Den ena är belägen 150 meter norrut vid
Hollendergatan som är stopp för stadsbussar, och den andra finns i söder vid Trädgårdsgatan där
både stadsbussar och landsbyggdsbussar stannar. Turtätheten är hög.
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Biltrafik
Planområdet kan i dagsläget nås med bil via Marknadsgatan. En trafikanalys som genomförts,
se bilaga, visar att korsningen mellan Trädgårdsgatan och Hollendergatan inte har några
betydande kapacitetsproblem varken under för- eller eftermiddag. För Trädgårdsgatans
anslutning västerifrån kan stundtals köer på cirka 70 meter uppstå, detta tyder på att trafiken
stundtals upplever en viss fördröjning. De korta köerna visar dock att eventuella köer snabbt
avvecklas.

Figur 7 visar maximal och medelköbildning i korsningen Trädgårdsgatan – Hollendergatan under föroch eftermiddag i nuläget.

I trafikanalysen undersöktes trafiken i rondellen vid Odengatan, korsningen Odengatan och
Åslegatan, Trädgårdsgatan och Fogdegatan, Trädgårdsgatan och Hollendergatan samt
Hollendergatan och Vilhelmsbergsgatan. För samtliga korsningar är medelfördröjningen per
fordon under eftermiddagen i den mest belastade perioden för biltrafiken strax under 20
sekunder och för kollektivtrafiken strax över 40 sekunder.

Figur 8 visar medelfördröjning per fordon i den mest belastade perioden under eftermiddagen.

Parkeringsplatser
Inom planområdet finns idag inga parkeringsplatser.
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Planförslag & konsekvenser
Gång- & cykeltrafik
Förutsättningar att gå och cykla till och inom planområdet ska förbättras i samband med den nya
byggnationen, bland annat genom att närliggande gång- och cykelvägar och övergångsställen
görs säkrare. Enligt Falköpings kommuns Parkeringspolicy och parkeringsnorm, fastställd av
kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 107, behöver totalt 602 cykelparkeringar ordnas inom
skolans område eller i dess närhet, förutsatt att skolan får största möjliga bruttoarea (BTA) på
ungefär 29 050 kvadratmeter. Denna BTA förutsätter att ungefär 3 450 kvadratmeter byggs ned
i brottet där det idag finns fyllnadsmassor samt att 6 400 kvadratmeter uppförs i fyra våningar.

Parkeringsnorm Cykel
P-tal verksamma/1000 kvm BTA:
2,7

29,05 x 2,7 ≈ 79 parkeringsplatser för verksamma

P-tal besökande/1000 kvm BTA: 18

29,05 x 18 ≈ 523 parkeringsplatser för besökande

Totalt

602

Inom plankartans två x-områden kommer kommunen, där så inte redan är fallet, anlägga och
sköta gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar kan också anläggas inom områden med
användning gata, där så anses lämpligt. Vid exploatering enligt planförslaget får eventuella
konstruktioner över kanten utanför x-området norr om Trädgårdsgatan anses vara en del av
skolgårdens utformning och inte en del av en gång- och cykelvägen.

Kollektivtrafik
Eftersom ett stort antal elever kommer att resa med buss krävs nya busshållplatser, avsedda för
de skolbussar som kommunen upphandlar. Kommunen uppskattar att ungefär 300 elever
kommer att resa kollektivt till skolan, varav 100 med linjebuss och 200 med upphandlade
skolbussar. Skolbussarna beräknas bli totalt 6 stycken, och dessa anländer ungefär samtidigt till
skolan. Även vid hemresan är det troligt att samma antal bussar avgår vid ungefär samma
tidpunkt. Kommunens bedömning är att busshållplatser för kommunens upphandlade bussar kan
skapas inom skolfastigheten, förslagsvis längs Hollendergatans västra sida.

Biltrafik
In- och utfart för besökare med personbil kan fortsatt ske i områdets norra del via
Marknadsgatan. Det finns möjlighet att skapa en zon för att hämta och lämna elever med
anslutning till korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan. Enligt trafikanalysen (se bilaga) blir
fördröjningen längs stråket Hollendergatan - Trädgårdsgatan högre om en cirkulationsplats inte
skapas. Med en cirkulationsplats och busshållplatser samt hämta och lämna zon längs
Hollendergatan förväntas medelfördröjningen under eftermiddagen bli under 10 sekunder för
biltrafiken och strax över 20 sekunder för kollektivtrafiken längs det stråket. I motsatt riktning
blir medelfördröjningen under eftermiddagen vid samma scenario strax under 20 sekunder för
biltrafiken.
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Figur 9 visar medelfördröjningen under eftermiddagen längs stråket Hollendergatan – Trädgårdsgatan
vid olika scenarier.

Figur 10 visar medelfördröjningen per fordon i den mest belastade perioden under eftermiddagen.

Genom att ändra Hollendergatans sträckning österut inom planområdet kan exempelvis en
cirkulationsplats skapas samtidigt som det finns ytor för exempelvis busshållplatser samt att
hämta och lämna inom den blivande skolfastigheten.
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Figur 11 visar gatusektioner baserade på illustrationsplan.

Korsningen mellan Fogdegatan och Trädgårdsgatan ligger utanför planområdet men bör
förändras för att underlätta för samtliga trafikanter. Om ytterligare åtgärder genomförs på
Fogdegatan ska de föregås av utredning om effekter på resterande gatunät.
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Parkeringsplatser
Parkeringsplatser för besökare, så som hämtning och lämning av elever ska ordnas i enlighet
med Falköpings kommuns Parkeringspolicy och parkeringsnorm fastställd av
Kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 107. Med hänsyn till att skolan ska innehålla
grundsärskola och träningsverksamhet är det viktigt att de önskemål som finns gällande
utformning och avstånd till hämtnings- och lämningsplatser, samt antal handikapparkeringar,
tillgodoses. Vad gäller parkeringsplatser för personal hänvisas främst till parkeringsplatserna på
Odenområdet cirka 300 meter bort vilket är förenligt med Falköpings kommuns gällande
Parkeringspolicy och parkeringsnorm. Parkeringsplatser för verksamma som inte kan huseras på
Odenområdet ska iordningställas i enlighet med parkeringspolicyn.
Enligt Falköpings kommuns Parkeringspolicy och parkeringsnorm behöver totalt 300
parkeringsplatser tillgodoses för den nya högstadieskolan, förutsatt att skolan får största möjliga
bruttototalarea (BTA) på ungefär 29 050 kvadratmeter. Parkeringsplatser för rörelsehindrade
ska enligt gällande policyn utgöra 2-5 % av antalet bilparkeringsplatser, och dessa
parkeringsplatser är inkluderade i parkeringstalet.
Kommunens bedömning är att parkeringsplatserna på Odenområdet inte utnyttjas i så stor
utsträckning idag, varför det anses lämpligt att i detta fall bruka dessa. En utredning (se
Beläggning vid Odenområdet) visar att beläggningen på Odenområdet under skolans
verksamhetstider är under 10 %. Det innebär att det finns ca 150 parkeringsplatser tillgängliga
under de tiderna.
Dagvatten från parkeringsytor ska tas om hand om på ett sätt som är i linje med Dagvattenstrategi för Falköpings kommun.

Parkeringsnorm Bil
P-tal verksamma/1000 kvm BTA:
5,3

29,05 x 5,3 ≈ 154 parkeringsplatser för verksamma

P-tal besökande/1000 kvm BTA: 5

29,05 x 5 ≈ 146 parkeringsplatser för besökande

Totalt

300

Parkeringsplatser för besökande, så som föräldrar som hämtar och lämnar elever, kan även
delvis tillgodoses genom en zon för att hämta och lämna, en sådan får dock inte ersätta alla
platser. För att beräkna hur många parkeringsplatser som kan tillgodoses genom en sådan zon
kan en ekvation användas.
X * Z/Y = antal parkeringsplatser som kan tillgodoses.
Där X är antalet bilar som får plats inom zonen, y är tiden det tar att hämta eller lämna och z är
tidsperioden som det sker under.
Om antalet parkeringsplatser står i konflikt med storleken och kvaliteten på elevernas friyta ska
friytan prioriteras framför antalet parkeringsplatser. Ett lägre antal parkeringsplatser kan anses
acceptabelt eftersom skolan primärt planeras för äldre elever som har lättare för att cykla eller
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gå till skolan samt eftersom gång- och cykelvägnätet förväntas bli bättre och säkrare i området.
Ett lägre antal parkeringsplatser kan också anses godtagbart eftersom skolan ligger nära goda
kollektivtrafiksförbindelser och bostadsbebyggelse. För elever som bor utanför staden kommer
det finnas skolskjuts.

2.4 Grönstruktur
Förutsättningar
Naturområden
I planområdets västra del finns ett före detta kalkbrott som omges av natur med naturvärden.
Sommartid är det svårt att ta sig fram i området, eftersom det snabbt blir igenvuxet. Inför arbetet
med detaljplanen genomfördes en naturvärdesinventering, (se bilaga). Inventeringen visar att
området i anslutning till kalkbrottet har påtagliga naturvärden medan övriga delar av
planområdet bedöms ha lägre värden. Bilden nedan visar bland annat det område som enligt
naturvärdesinventeringen ansetts lämpligt att bebygga.

figur 12 visar de viktigaste utpekade naturvärdena samt det område som enligt
naturvärdesinventeringen är lämpligt för exploatering (Gult) och det område där planen medger
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exploatering (Svart). Det skrafferade området är avvikelsen mellan planförslaget och
naturvärdesinventeringen.

Lek & rekreation
En del av området används idag av en närliggande förskola och i en annan del förekommer
rekreation i form av graffitimålning. Omkring 300 meter norr om planområdet finns
Odenområdet med möjlighet till spontanidrott. Enligt Boverket rekommenderas 30
kvadratmeter utomhusyta per elev och att den totala ytan överstiger 3 000 kvadratmeter.

Avstånd till närmsta grönyta
Enligt översiktsplanen ska nya bostäder samt skolor inte placeras längre än 300 meter från en
grönyta. Kalkbrottet med omgivande natur räknas som en sådan grönyta.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster samt deras koppling till det mänskliga
välbefinnandet som kommer från naturens ekosystem. Det finns fyra olika kategorier av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. De försörjande tjänsterna
är de som ger varor som exempelvis spannmål. De reglerande tjänsterna påverkar eller styr
ekosystemens naturliga processer som exempelvis pollinering. De kulturella tjänsterna är de
som ger upplevelsevärden och de stödjande tjänsterna är de som skapar förutsättningarna för att
alla de andra ekosystemtjänsterna ska fungera, exempelvis fotosyntesen eller bildande av
jordmån.
Inom området finns främst ekosystemtjänster kopplat till de naturvärden som identifierades i
inventeringen. Försörjande-, reglerande-, kulturella- och stödjande ekosystemtjänster
identifierades. Korallroten anses vara en genetisk resurs, som en del av värdefulla naturtyper
samt fridlysta eller rödlistade arter. De många träd och buskar som finns i området renar luften
och binder koldioxid. Området bidrar också till människors hälsa eftersom det finns en
närliggande förskola som använder området. Torrängen, sälgen samt bärande träd och buskar i
området bidrar till pollinerare. I området finns en biologisk mångfald, kulturhistoriska värden
och ytor som används för lek. Området fungerar också som en spridningskorridor för olika arter.
De flesta ekosystemtjänster har ansetts vara av låg betydelse på grund av områdets begränsade
yta och hur vanligt förekommande de är i Falköping. De av artskyddsförordningen skyddade
arterna orkidén korallrot och mindre vattensalamander har ett högre värde som inslag av
genetisk resurs, skyddad art, värdefull naturtyp och den biologiska mångfalden. Områdets
funktion som spridningskorridor, dess estetiska värden samt rening av luften har också ett högt
värde. Rening av dagvatten och klimatreglering anses vara av stort värde.

Planförslag & konsekvenser
Naturområden
I kalkbrottet och dess omgivning finns naturvärden samtidigt som området är kuperat, vilket
ställer höga krav på framtida förändring. Området behöver göras tillgängligt och till en
kvalitativ friyta, samtidigt som befintliga naturvärden beaktas och om möjligt förstärks. Av
denna anledning har en utredning tagits fram som beskriver naturvärden som kan bevaras och
påverkas av ett genomförande av planen (se bilaga). Områden som kan påverkas illustreras i
figur 13.
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Figur 13 visar områden där naturvärden kan påverkas av detaljplanen enligt utredning om påverkan på
naturvärden samt naturvärden som skyddas med specifika planbestämmelser.

Utredningen visar att torrängen, område 3, som utpekats av naturvårdsinventeringen kan komma
att försvinna som ett resultat av byggnation av skolan. Området är delvis beläget på mark utfylld
med schaktmassor som eventuellt bör schaktas bort av anläggningstekniska samt eventuellt
miljötekniska skäl. I område 1a-1d påverkas troligtvis träden av byggnation av skola och
trafikområden samt slitage från elevernas användning av ytorna. Område 2b består av buskage
som försvinner om en gång- och cykelväg anläggs där. Även större träd kan påverkas av
anläggandet av gång- och cykelvägen men en effekt blir ökad insyn och trygghet i kalkbrottet.
Om möjligt kan mossrika jordlager grävas bort uppe på kalkstensplatån för att återskapa de
tidigare kalkstensformationerna, vilket skulle gynna den kalkanpassade floran. Äldre
ädellövsbestånd i område 2c kan komma att påverkas av byggnation. Yngre ädellövsbestånd i
område 2a kan påverkas av byggnation av komplementbyggnader. I område 4b och 4c kan träd
försvinna på grund av byggnation av skola men också schaktning av fyllnadsmassor. I område
4a kan byggnation av komplementbyggnader eventuellt kräva avverkning av äldre träd. Vid
hantering av skyddsvärda träd ska Rutiner för skyddsvärda träd i Falköpings kommun tillämpas.

Lek & rekreation
Elevernas behov av friyta tillgodoses i första hand inom skolans fastighet, men även
Odenområdet som ligger 300 meter bort kan nyttjas av eleverna. Inom skolans fastighet finns
det möjlighet att skapa friytor på omkring 16 kvadratmeter per elev. Det förutsätter att hela
byggrätten utnyttjas och att parkeringsplatser konstrueras enligt kommunens Parkeringspolicy
och parkeringsnorm för den BTA planförslaget medger. Vid beräkning av friytan får inte
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parkeringsplatser, eller andra ytor för transport inkluderas. Friytans slutgiltiga storlek beror på
hur stora ytor som tas i anspråk för den kommande bebyggelsen samt för transporter och
parkering. Boverket beskriver att ett rimligt mått på friyta kan vara 30 m2 per elev eller en
minsta totala yta om 3000 m2. Den totala friytan kommer kunna överstiga Boverkets
rekommendation men med hänsyn till att 30 m2 per elev inte kan tillgodoses, är det särskilt
viktigt att de friytor som skapas kan användas för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Det
vill säga att friytan kan användas till lek och rekreation samt till den pedagogiska verksamhet
som den är avsedd för. Friytan anses vara tillräckligt stor eftersom det finns möjlighet till goda
ljus- och skuggmiljöer, skillnader i terräng och vegetation. Platsen har speciella kvaliteter som
kan tillvaratas och tillgängliggöras av skolan. Dessa kan nyttjas både i den pedagogiska
verksamheten samt för rast med avkoppling och återhämtning. Platsen bildar naturligt flera
varierade uterum.
Friytan kan delas in i tre huvudzoner med olika karaktärer men exakt utformning och vilket
innehåll de olika zonerna regleras inte i detaljplanen utan bestäms efter detaljplaneprocessen
tillsammans med elever och personal.
En aktiv entrézon med delvis hårdgjorda ytor och ”hängplatser” kan skapas runt huset mot norr,
söder och öster (längs Hollendergatan). Ytor för lek och spel blandas med ”hängplatser” och
entrédelar med cykelparkering. Nere i kalkbrottet finns möjlighet till en delvis aktiv zon med till
exempel scen, sittrappa och spänger/utemöbler som både skyddar och tillgängliggör de
naturvärden som finns i brottets inre delar. Denna zon är bland annat lämplig för
utomhuspedagogik och kulturaktiviteter. Kalkbrottet har en speciell karaktär som är viktig att
tillvarata. Den kan fungera både som skolans vardagsrum och ett av stadens offentliga uterum.
En lugn zon med bevarad natur och grönska kan skapas i brottets norra del. Här är skalan mer
intim och användningen friare men även här finns utrymme för utomhuspedagogik.
Skolan är främst för högstadieelever vars lekytor kan utformas på ett tätare sätt än yngre barns
ytor. Skolan har ett relativt stort elevantal och det är rimligt att minska ytan per barn för att
kunna ha uppsikt över skolans område. Det är också rimligt att väga in skolgårdens kvaliteter.
Skolans läge i nära anslutning till Falköpings centrum gör att skolan och skolgården kan bli ett
tillskott för hela staden med plats för kultur och föreningsliv. Skolan planeras för åldersgruppen
13-16 år, en grupp som efterfrågar sociala platser som kombinerar aktivitets- och ”hängytor”,
något som platsen passar mycket bra för. 1 Skolgårdens brist på stora ytor för aktiviteter som till
exempel fotboll och brännboll kompenseras av skolans närhet till Odenområdet samt
gymnasieområdets idrottsplaner. Kommunen har genomfört en dialog med elever från lågstadiet
till högstadiet. Dialogen genomfördes som en workshop som berörde klassrum, generell
skolmiljö samt utomhusmiljö. De förslag och önskemål som framkom, främst vad gäller
utomhusmiljön, beaktas i en avvägning mot forskning, inspel från pedagoger samt kommunala
riktlinjer och andra värden i skapandet av dessa miljöer.

Secondary school students’ perspectives and use of three school grounds of varying size, content and
design, 2018 Märit Jansson, professor SLU Alnarp.
1
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Ekosystemtjänster
All påverkan utom den på korallroten, biologisk mångfald, naturpedagogik samt
spridningskorridorer har ansetts vara liten eftersom deras värden som ekosystemtjänster är små
och påverkan blir begränsad sett ur ett större perspektiv. Den påverkan på ekosystemtjänster
som ansetts vara högre hänger ihop med de naturvärden som påverkas av exploateringen. De
flesta ekosystemtjänster har dock bedömts påverkas i liten utsträckning av ett genomförande av
planen, vissa positivt andra negativt. Vid exploatering ska naturvärden beaktas, skada
minimeras och kompenseras om så möjligt.

2.5 Social struktur
Förutsättningar
I närområdet finns idag till största del bostäder samt ett verksamhetsområde. Trädgårdsgatan
och Hollendergatan fungerar som barriärer i området. Möjlighet finns att gå, cykla och åka
kollektivt till och från området. Det före detta kalkbrottet används ibland av en närliggande
förskola samt som inofficiell plats för graffitimålning. Platsen är inte tillgänglighetsanpassad
utan svåråtkomlig på flera ställen på grund av vegetationen.

Planförslag & konsekvenser
Ett genomförande av planförslaget innebär att social hållbarhet kan ökas, bland annat eftersom
den nya skolverksamheten lokaliseras nära Falköpings centrum i anslutning till bostäder,
Odenområdet och eftersom förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivt ska förbättras.
Dessa förbättringar väntas minska vägarnas barriäreffekt inom området. Trafiken på närliggande
vägar ökar något men ska göras trafiksäkra. Skolområdet har potential att bli en ny mötesplats i
staden med tillgång till natur, lek, rekreation och kultur. Kalkbrottet och resterande friytor kan
göras tillgängliga genom att skolan konstrueras med en entré nere i brottet men det är också
möjligt att skapa ramper. Området kommer troligtvis inte i samma utsträckning längre kunna
användas av närliggande förskola under skolans verksamhetstider.

2.6 Skyddade områden
Förutsättningar
Alléer
Väster om Hollendergatan finns en enkelsidig lönnallé. Allén omfattas av ett så kallat generellt
biotopskydd, vilket betyder att allén på grund av sina särskilda egenskaper omfattas av ett skydd
som gäller för samtliga trädalléer i landet. I naturvärdesinventeringen klassas allén till
naturvärdesklass 4, det vill säga den lägsta av de fyra naturvärdesklasserna.

Skyddade arter
Växtligheten runt kalkbrottet bör enligt naturvärdesinventeringen undantas från exploatering
eftersom de värden som finns här främjar den biologiska mångfalden. Området bedöms dock ha
potential som plats för rekreation och lärande. De naturvärden som finns består bland annat av
ädellövskog med sälg, alm och ask, samt öppna ytor med kalkkrävande arter så som den
fridlysta orkidén korallrot, som skyddas av artskyddsförordningen med stöd av miljöbalken, och
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signalarten vitpyrola. Almarna och askarna är rödlistade och kategoriserade som starkt hotad
respektive sårbar. Detta innebär att arterna bedöms löpa mycket hög respektive extremt hög risk
att dö ut i vilt tillstånd. Trädarterna saknar dock specifikt lagstiftat skydd och varje träds
bevarandevärde får vägas mot skapandet av en ändamålsenlig skola och skolgård.

figur 14 visar korallrot t.v. och vitpyrola t.h. Bilden till vänster är tagen av kommunekolog Carin
Franson och bilden till höger är tagen från naturvärdesinventeringen.

Under behandling av detaljplaneärendet i Mark- och miljööverdomstolen framkom uppgifter om
förekomst av arten mindre vattensalamander i anslutning till kalkbrottet, utanför planområdet.
Arten är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen och en utredning om levnadsmiljöer för
mindre vattensalamander visade att delar av kalkbrottet kan användas som övervintringslokal, se
figur 15 nedan som visar potentiella övervintringslokaler. Under samråd enligt miljöbalken har
länsstyrelsen understrukit att området troligen redan idag är för litet för att på sikt kunna hålla
kvar en population av mindre vattensalamander. Det innebär att utgångspunkten för artens
fortlevnad inom området är begränsad i dagsläget.
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Figur 15 visar områden med potential som övervintringslokal för mindre vattensalamander samt
naturvärdesobjekt.

Känsliga vattenmiljöer
I kalkbrottet finns en lågpunkt där marken är fuktig och täckt med mossa. Vid naturvärdesinventering påträffades inte några skyddade djurarter och därmed kan den inte klassas som
känslig vattenmiljö.

Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar i eller i närheten av planområdet.

Planförslag & konsekvenser
Alléer
Stora delar av lönnallén längst Hollendergatan bevaras enligt detaljplanen men det är troligt att
trafiklösningar för skolan medför att några av träden behöver tas bort. Om träden ska tas bort,
eller om arbete som kan skada trädens rötter utförs, behöver en ansökan om dispens sökas hos
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Länsstyrelsen. Om dispensen beviljas kan Länsstyrelsen ställa villkor på kompensationsåtgärder. Kompensationen kan exempelvis innebära att nya träd ska planteras. Nyplantering kan
i så fall ske inom planområdet, exempelvis öster om Hollendergatans nya sträckning.

Skyddade arter
Det av naturvärdesinventeringen utpekade jätteträdet skyddas mot fällning genom en
planbestämmelse, skulle trädet ändå fällas vid exempelvis sjukdom ska det kompenseras.

Figur 16 visar områden där naturvärden kan påverkas av detaljplanen enligt utredning om påverkan på
naturvärden samt naturvärden som skyddas med specifika planbestämmelser.

För att kunna bygga en skola och skapa friytor med de kvaliteter som krävs och som är
tillgänglig för samtliga elever måste vissa av, de i naturvärdesinventeringen utpekade,
naturvärdena samt rödlistade träden avverkas för att ge plats åt en kvalitativ skolmiljö som
dessutom är tillgänglig för samtliga elever, se figur 15. Vissa av lönnarna i område 1a – 1d
riskerar att påverkas av slitage eller försvinna på grund av byggnation och anläggning av
trafikytor. Äldre ädellövskog, främst bestående av alm, i område 2c kan komma att påverkas av
byggnation. Yngre ädellövskog i område 2a, främst bestående av ask, kan påverkas av slitage
och byggnation av komplementbyggnader. I område 2b försvinner troligtvis ett buskage
bestående av oxel, lönn och ask. Även större träd kan komma att påverkas. I område 3 kan
naturvårdsarter som prästkrage och vårarv samt andra arter som gynnas av en torrängskaraktär
komma att försvinna från den specifika platsen. I område 4a – 4c finns ädellövskog främst
bestående av ask och alm men också lönn, som delvis kan komma att försvinna eller påverkas
av byggnation.
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Korallroten skyddas av artskyddsförordningen samt i detaljplanen genom att inte tillåta att
byggnader uppförs inom deras utbredningsområde. För att både skydda och tillgängliggöra
korallroten som naturvärde kan till exempel spänger och sittplatser placeras i anslutning till
platsen så att eleverna uppmuntras att använda dessa istället för att gå på marken där orkidén
växer.
I enlighet med Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut den 17 februari 2022 om beviljad
dispens från artskyddsförordningen, se bilaga, får insamling och flytt av mindre
vattensalamander genomföras. Djuren och eventuella ägg ska flyttas till en lokal knappt 3
kilometer norr om planområdet. De ekologiska förutsättningarna inom den nya lokalen bedöms
vara goda och erbjuder livsmiljöer för groddjurens samtliga livsstadier. Där finns flertalet
stenmurar som kan fungera som övervintringslokaler, födosöksområden i form av öppna
gräsmarker samt skogsdungar och reproduktionslokal i form av dammar. Eftersom arten flyttas
bedöms inga åtgärder vara nödvändiga inom planområdet och arten bedöms inte påverkas
negativt av detaljplanen eller dess genomförande.

2.7 Teknisk försörjning
Förutsättningar
El, värme & elektroniska kommunikationer
Öster om Marknadsgatan finns anslutning till tele. Ledningar för gatubelysning finns utmed
Marknadsgatan, Trädgårdsgatan samt på båda sidor om Hollendergatan. Anslutning till
fjärrvärme finns via ledningsdragning i öster. Anslutning till FEAB:s elnät finns i söder.

Dricksvatten & spillvatten
Fastigheten är ansluten till ledningar för dagvatten, spillvatten och vatten via ledningar dragna
öster om Marknadsgatan. Motsvarande ledningar finns även dragna via Marmorgatan in mot
kalkbrottet. I mitten av Hollendergatan och Trädgårdsgatan finns ledningar för vatten.
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten.

Dagvatten
Inom planområdet finns idag två huvudsakliga dagvattenrecipienter. Dels ett dike som sträcker
sig utmed Hollendergatan och dels kalkbrottets botten.
Delen av området som idag är exploaterat är kopplat till befintlig dagvattenledning vid
Marknadsgatan med kapacitet för dagens användning. Dagvattennätet nedströms om
planområdet är dock överbelastat redan idag och översvämmas vid 2-års regn. Alltså måste
dagvatten hanteras lokalt utan att öka användningen av befintliga ledningar.
Planområdet består idag mest av naturmark med gamla kalkbrottet. Dagvattenavrinningen sker
mot kalkbrottet från alla ytor som inte är kopplade till det kommunala dagvattensystemet. En
asfalterad parkeringsyta på cirka 350 kvadratmeter är ansluten till det kommunala nätet. Ingen
anslutning finns till det kommunala nätet från naturytorna.
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Ingen provtagning har gjorts på dagvattnets kvalitet inom planområdet. Vid undersökning av
avloppsledningar (dag- och spillvattenledningar) i de kommunala systemen har inte några
avvikelser i dagvattenkvalitet iakttagits.
Dagvatten från taket kan innehålla föroreningar beroende på takbeläggningen. Takbeklädnad på
befintlig byggnad är takpapp som kan bidra till förorening av dagvatten, dock spelar typ av
takpapp och lokala förutsättningar stor roll i hur mycket föroreningar lakas ur.
Asfaltsytan belastar dagvatten med föroreningar som är knutna till trafik. Ytan användes av
verksamheten som tidigare fanns på platsen. Trafiken är låg men dagvatten från trafikerade ytor
kan innehålla suspenderat material, näringsämnen, olja, PAH (Polycykliska aromatiska
kolväten) och tungmetaller. I dagsläge finns ingen oljeavskiljare på parkeringen och ytorna är
direktanslutna via brunnar till dagvattennät.

Figur 17 visar ytvattenflöden (vattnet flödar enligt pilarna) och recipient där ytvattnet i den blivande
fastigheten samlas i kalkbrottet. Ytvatten öster om fastigheten fångas upp av diken på båda sidor av
Hollendergatan.
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Planförslag & konsekvenser
El, värme & elektroniska kommunikationer
Vid flytt av FEAB:s eller Skanovas ledningar ska dessa bolag informeras i förväg. Vad gäller
kostnaderna för en eventuell flytt av befintliga ledningar ska befintligt avtal mellan kommunen
och ledningsägaren följas. Teknisk anläggning kan konstrueras inom ett område i planområdets
nordöstra hörn med en byggnadshöjd om maximalt 3 meter.

Dricksvatten & spillvatten
Vattenledningen under Hollendergatan ska ligga kvar i befintligt läge. Därför införs ett så kallat
u-område för ledningens sträckning, på så sätt kan ledningsrätt bildas och underhåll utföras.

Dagvatten
Eftersom det finns värdefull natur inom planområdet har naturvärdesinventeringen delvis varit
styrande för var och hur dagvattenhanteringen ska lösas. Ytan som i naturvärdesinventeringen
beskrivs som ”möjlig exploateringsyta” (se naturvärdesinventering, bilaga C) har ansetts
lämplig för dagvattenhantering. Även de områden som inte omfattas av ”påtagligt naturvärde”
(se naturvärdesinventering, bilaga B) kan, enligt kommunens bedömning, vara lämpliga för
dagvattenhantering.
Då delar av själva kalkbrottet tidigare varit vattenfyllt, finns det även naturvärdesmässiga motiv
till att leda dagvattnet till detta område. Bilden nedan visar vilka områden som är lämpliga för
dagvattenhantering.
Dagvattenutredningen som genomfördes i området visar att befintligt kommunalt
dagvattensystem inte kan ta emot mer dagvatten från planområdet än vad det gör idag, vilket
begränsar hårdgjorda ytor kopplade till dagvattennätet och förutsätter att överskott av dagvatten
från fastigheten hanteras på fastighetsmark. Vid hantering av dagvatten ska de regler och policy
som finns i kommunen tillämpas.
I denna detaljplan föreslås en mycket större hårdgjord yta än vad som finns idag. Eftersom
kommunalt dagvattennät inte kan ta mer än vad som genereras idag måste resterande dagvatten
hanteras på fastigheten. Bedömningen är att dagvattnets kvalité inte kommer försämras i det
kommunala dagvattensystemet eftersom dagvatten från anslutande ytor inte kommer att öka,
samt att det inte kommer tillkomma verksamhet som är annorlunda än den tidigare funnits på
platsen (takytor, parkeringsytor och varutransport). Annan takbeklädnad vid byggnation av den
nya skolan kan innebära att dagvattenkvalitet förbättras vad gäller dagvatten från takytor.
Vad gäller utformning av parkeringsytor, ska dagvattenpolicy och parkeringspolicy tillämpas så
att hänsyn tas till dagvattenkvalitet.
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Figur 18 visar de områden i kalkbrottet som är lämpliga för dagvattenhantering. I öster och mitten
finns en yta (1) som visar exploateringsbar yta enligt planförslaget. I väster finns ytor (2) som enligt
naturvärdesinventeringen inte innehar ett påtagligt naturvärde och därmed är lämpliga för
dagvattenhantering.

Vad beträffar andelen hårdgjord yta, bestående av byggnader samt markbeläggning, kommer
sådan att uppföras i skolfastighetens centrala, östra samt norra del. Detaljplaneförslaget gör det
möjligt att bebygga som mest 6 400 kvadratmeter av fastigheten. Uppskattningsvis tillkommer
ungefär 3 300 kvadratmeter hårdgjorda markytor, beroende på hur skolgården samt
parkeringsplatserna utformas, vilket innebär att fastigheten totalt kan utgöras av omkring 9 700
kvadratmeter hårdgjord yta, vilket är mindre än vad som använts vid beräkningar i
dagvattenanalysen. Val av tak samt beläggning på skolgård och eventuell parkering avgör hur
stor avrinningen från dessa ytor blir. Enligt de beräkningar som genomförts i dagvattenanalysen
(se bilaga) kan kalkbrottet hantera dagvatten från fastigheten även vid 100-års regn och risken
för översvämning och skador vid större än 10-års regn kan anses som liten, förutsatt att
byggnadens golvnivå placeras över markytan på fastigheten. Vid ett 10 års regn måste 100
kubikmeter vatten hanteras.
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Avrinning av dagvatten från öster, utanför fastigheten, fångas upp av ett dike på östra sidan av
fastigheten utmed Hollendergatan.

Avfall
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning.

2.8 Offentlig & kommersiell service
Förutsättningar
Området är beläget ungefär 400 meter från centrum (Stora torget) med både offentlig och
kommersiell service. Norr om planområdet finns olika former av kommersiell service samt
offentlig service på Odenområdet.

Planförslag & konsekvenser
Planområdet föreslås inrymma offentlig service i form av skolverksamhet.

2.9 Hälsa & säkerhet
Förutsättningar
Geoteknik
Den miljötekniska undersökning som togs fram (se bilaga) visar att jordlagret är tunt i botten av
kalkbrottet. På vissa platser är jorddjupet endast ett par decimeter.
Den geotekniska undersökningen (se bilaga) visar att jordlagren består av eventuella
fyllnadsmassor, mulljord och kalkberg. Undersökningen visar också att det inte råder några
stabilitetsproblem inom området.

Radon
Berggrundskartan för Skaraborgs län visar att planområdet ligger inom ett område med
alunskiffer, vilket innebär en hög risk för förekomst av radon. Radon har mätts i tre punkter
inom området och visar att området klassas som normalradonmark. Geotekniska utredningen
rekommenderar att samtliga byggnader som uppförs utförs radonskyddande, samt att
fyllnadsmassorna som tillförs för grundläggning har minst samma eller mer fördelaktiga
strålningsegenskaper.

Översvämningsrisk
Enligt dagvattenutredningen (se bilaga) bedöms risken som låg för översvämning av byggnader
inom området, förutsatt att husets golvnivå är över markytan på fastigheten. Den geotekniska
utredningen (se bilaga) visar att vattennivåerna observerades mellan 0,4 till 1,0 meter under
markytan, nivåerna kan dock skifta mellan årstiderna.
Kommunala fastigheter ska inte översvämmas vid 100-års regn. Vid sådana regnmängder
uppnås en vattennivå om + 230 meter över angivet nollplan i kalkbrottet. Därför regleras att
bebyggelse i eller nära kalkbrottet inte får uppföras med golvnivå lägre än + 231 meter över
angivet nollplan.
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Ras-, skred- & erosionsrisk
Den geotekniska undersökning som genomförts (se bilaga) visar att det potentiellt finns lösa
block inom ett område i sydväst och rekommenderar att de tas bort, gärna under överinseende
av bergsakkunnig. I övrigt föreligger ingen risk för ras och skred eller erosion.

Buller
Enligt infrastrukturproposition 1996/97: 53 finns riktvärden för ekvivalenta och maximala
ljudnivåer från trafik vid befintlig bostadsbebyggelse. För skolgårdar finns rekommenderade
riktvärden för buller meddelade av Naturvårdsverket i ett vägledande dokument som
publicerades 2017. Riktvärdena redovisas i Ekvivalenta ljudnivåer (Leq24h), som representerar
ett medeltal över ett dygn, samt Maximala ljudnivåer (Lmax), som representerar den högsta
ljudnivån som förekommer.

Buller från väg

Bostad Fasad (Leq²4h)

Bostad Uteplats (Leq24h)

55 dBA

~55 dBA

Bostad Uteplats
(Lmax)
70 dBA

Tabell 1: Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintlig bebyggelse.

Del av skolgården
De delar av skolgården som
är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet
Övriga vistelseytor inom
skolgården

Ekvivalent ljudnivå för dygn
(dBA)
50

Maximal ljudnivå
(dBA, Fast)
70

55

70

Tabell 2: Riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik.

Den bullerutredning som tagits fram (se Trafikbullerutredning, bilaga 1-4) visar att ekvivalenta
ljudnivåer och maximala ljudnivåer överskrider gränsvärdena vid bostadsbebyggelsen närmast
gatan på norra sidan av Trädgårdsgatan samt söder om Marknadsgatan. Gränsvärdena
överskrids på dessa platser redan idag och år 2040, oavsett om planen genomförs eller inte.
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Figur 19 visar ekvivalent ljudnivå vid estimerad trafikmängd år 2040 utan genomförande av
detaljplanen.

Figur 20 visar maximal ljudnivå vid estimerad trafikmängd år 2040 utan genomförande av
detaljplanen.
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Farligt gods
Planområdet ligger mer än 150 meter från riksväg 46 där transport av farligt gods sker samt 900
meter från järnvägen.

Markföroreningar
Sedan täktverksamheten lades ned har schaktmassor av okänt ursprung deponerats i kalkbrottet.
Schaktmassorna har visat sig vara heterogena och består av sand, mulljord, kalksten, stenblock,
asfalt och byggavfall. Täktområdet har även använts som tipp för trädgårdsavfall. Den
miljötekniska undersökningen (se bilaga) visar att det inte finns några indikationer på en
omfattande föroreningssituation. Halterna av arsenik bedöms vara inom normalspannet med
hänsyn till att det brukar finnas naturligt förhöjda halter av arsenik inom områden med
platåberg.

Planförslag & konsekvenser
Geoteknik
Enligt den geotekniska utredningen (se bilaga) förekommer inga geotekniska stabilitetsproblem
inom området för föreslagen markanvändning. För att undvika sättningar ska allt organiskt
material schaktas bort innan byggnader grundläggs. Uppfyllnad ska sedan ske med
krossmaterial som byggs i lager och packas väl. Grundläggning av kommande byggnad kan
med fördel utföras med platta på mark eftersom bergnivån ligger grunt inom området.

Radon
Ny byggnation ska utformas radonsäkert med radonskyddande konstruktion eller motsvarande
åtgärder enligt den geotekniska utredningen så att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i
byggnaderna.

Översvämningsrisk
Stödfunktioner som underlättar dagvatteninfiltrationen rekommenderas inom skolans fastighet.
För att minimera risken för skador på skolbyggnaden vid översvämning vid 100-års regn ska
skolans golvnivå, enligt dagvattenanalysen, som lägst uppföras +231 meter över angivet
nollplan för de delar som kan bebyggas där det idag är fyllnadsmassor. För övriga delar av
exploateringsområdet regleras att källare inte får anläggas. Vid sådana nederbördsmängder
krävs ledning eller pump som kan ta bort vattnet.

Ras-, skred- & erosionsrisk
Enligt den geotekniska undersökningen ska lösa block, där sådana finns, tas bort. Blocken bör
tas bort under överinseende av bergsakkunnig. Om fyllnadsmassorna i före detta kalkbrottet tas
bort ska en ny besiktning av block och bergras genomföras. Skrotningar av eventuella lösa
block sker vid genomförande av detaljplanen. Enligt utredningen rekommenderas också att
släntkrönen runt bergtäkten rensas från sly och löst material på ett avstånd av cirka 1 meter från
släntkrönet. Rekommendationerna förutsätter att ingen sprängning utförs i samband med
nybyggnation.
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Buller
Vid flytt av Hollendergatan till 15 meter från fastighetsgränserna till öster överskrids riktvärdet
för de ekvivalenta ljudnivåerna vid de bostadshus som ligger närmast. Bostadsbebyggelsen
söder om planområdet påverkas varken av ekvivalenta eller maximala ljudnivåer som överstiger
gränsvärdena, oavsett om planen genomförs eller inte.
För att boende öster om Hollendergatan inte ska påverkas av bullernivåer som överstiger
riktvärdena i och med gatans nya sträckning behöver ett bullerskydd uppföras. Detta regleras i
plankartan med bestämmelsen bullerskydd om 1,5 meter över anslutande gatunivå.
Bullerskyddets effektivitet avgörs av hur nära bullerkällan det placeras.

Figur 21 visar ekvivalenta ljudnivåer med estimerad trafikmängd år 2040 samt skola utbyggd enligt
samrådsförslagets illustrationsplan och bullerskydd. Bullerutredningen genomfördes i samband med
framtagande av samrådshandlingarna.

För att skolgården ska få en god ljudmiljö enligt riktlinjerna föreslås antingen att skolbyggnaden
placeras och utformas så att bullernivåerna minskas eller att bullerskydd uppförs i anslutning till
bullerkällorna, vilket finns möjlighet till i granskningsförslaget. (Se Trafikbullerutredning,
bilaga 15-16) När skolgården utformas ska naturvårdsverkets riktvärden kring buller från vägoch spårtrafik på ny skolgård följas.
Buller kopplat till bussar är som störst vid start och stopp, dess placering blir därför avgörande
för bullernivåerna i närheten. Om en hållplats endast används för kommunens upphandlade
bussar ska de placeras inom skolfastigheten.
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Figur 22 visar maximala ljudnivåer med estimerad trafikmängd år 2040 samt skola utbyggd enligt
samrådsförslagets illustrationsplan och bullerskydd. Bullerutredningen genomfördes i samband med
framtagande av samrådshandlingarna.

Markföroreningar
Det finns inga indikationer på en omfattande föroreningssituation inom området, men eftersom
schaktmassorna i kalkbrottet är heterogena kan det ändå finnas risk för förekomst av
föroreningar av andra ämnen än de som analyserats. Därför är rekommendationen, enligt den
miljötekniska undersökningen (se bilaga), att de schaktmassor som innehåller byggavfall
avlägsnas innan markens användande förändras. Vid avlägsnande av schaktmassorna ska även
sådant som utgör en skaderisk för eleverna, så som metallskrot och glas, avlägsnas från platsen.
Vid hantering av fyllnadsmassorna är det också viktigt att beakta risken för att det kan finnas
stenkolstjära i asfalten. Den miljötekniska undersökningen ska användas som utgångspunkt vid
avlägsnandet av schaktmassorna. Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är tillsynsmyndighet
och åtgärder i schaktmassorna ska anmälas till dem. Enligt MÖS ska generella riktvärden för
känslig markanvändning användas för att bedöma markens lämplighet. Jordmassor som inte
uppfyller det kravet ska efterbehandlas, antingen genom att transporteras bort eller på annat
lämpligt sätt.
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2.10 Plankarta & planbestämmelser

Figur 23 visar antagandeförslagets plankarta.

Allmänplatsmark

Bestämmelsen GATA tillämpas för områden avsedda för fordonstrafik och gång- och
cykeltrafik inom en tätort. Det är även tillåtet att uppföra komplement till gatan, så som
belysning, grönytor, planteringar samt busshållplatser för bussar i linjetrafik.
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Bestämmelsen PARK används för grönområden som helt eller delvis är anlagda och som kräver
skötsel.

Kvartersmark

Beteckningen S står för ”skola” och är en generell användningsbestämmelse alltså regleras inte
årskurs eller dylikt i detaljplan.

Beteckningen E står för ”teknisk anläggning” och är en generell användningsbestämmelse alltså
regleras inte typen av anläggning.

Egenskapsbestämmelser
Bestämmelsen ”bullersskydd 1,5” är en skyddsbestämmelse som innebär att ett bullerskydd med
en höjd av minst 1,5 meter över gatunivå ska uppföras med en längd av minst 180 meter.
Avsikten är att skydda närliggande bostäder från buller. Gatan i närheten är mellan 236 och 237
meter över angivet nollplan. Utformning är inte specificerad.

Prickad mark medför att marken inte får förses med byggnader, alltså en konstruktion med tak
och väggar som är varaktigt placerad, men exempelvis parkeringsytor, gångvägar och cykelställ
får anläggas.

Plusprickad mark innebär att marken får förses med byggnader eller byggnadsdelar, som i detta
fall inte får vara mer än 60 kvadratmeter stora till ytan per byggnad. På så vis tillåts cykelställ
med tak, och mindre förrådsbyggnader. Byggnaderna ingår i den totala exploateringsgraden.

Bestämmelsen ”nockhöjd” anger högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet nollplan.
Begreppet ”nollplan” syftar till en specifik utgångspunkt som angetts med höjden noll, ungefär
som meter över havet. Den angivna nockhöjden på +252,5 meter medför att fyra normalhöga
våningsplan á fyra meter kan uppföras inom denna yta, förutsatt att taket blir platt.
Bestämmelsen reglerar dock att en yta om 150 kvadratmeter får uppföras med en nockhöjd om
256,5 meter över angivet nollplan. Det innebär fyra meter högre än resterande byggnad. Dessa
kvadratmeter ska placeras fyra meter från fasadlivet, alltså in mot mitten av byggnaden.
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Byggnadshöjd reglerar höjden på en byggnad upp till den punkt där väggarna möter taket vilket
betyder att höjden på taket inte regleras och inte heller höjden på eventuella skorstenar eller
liknande.

För att minska byggnadens upplevda storlek från Hollendergatan och för att bevara de
naturvärden allén innehar, regleras att den ensidiga allén längst gång- och cykelvägen ska
bevaras.

Ett så kallat jätteträd skyddas genom ett förbud mot trädfällning inom det området. Denna
bestämmelse hör ihop med den administrativa bestämmelsen om ändrad lovplikt.

För att bevara kalkbrottet och dess kulturvärden har en bestämmelse införts som reglerar att
stenväggarna ska bevaras och inte får fyllas igen. Det betyder att de huggna stenväggarna inte
får täckas helt med jord.

Bestämmelser om utförande av byggnadsverk betecknas b i plankartan och reglerar
byggnadsteknik. I detta fall att källare inte får anordnas samt att lägsta golvnivå är 231 meter
över nollplanet. Båda bestämmelserna används för att minska risken för skador på byggnad vid
översvämning.
Största tillåtna byggnadsarea per användningsområde är 6 400 kvadratmeter inklusive mindre
byggnader, exempelvis förråd.

Denna bestämmelse reglerar hur mycket som får bebyggas inom ett område, så kallad
exploateringsgrad. I detta fallet får det som mest bebyggas på 6 400 kvadratmeter på marken.
Inom de 6 400 kvadratmetrarna ska mindre byggnader, exempelvis förråd, ingå. Bestämmelsen
är generell och gäller därför även området med användningsbestämmelsen ”teknisk anläggning”
som dock endast är ungefär 45 kvadratmeter stor och får högst uppföras med en byggnadshöjd
om 3 meter.

Denna bestämmelse är ett skydd mot störningar, i detta fall radon. Bestämmelsen reglerar att
samtliga byggnader inom byggrätten ska uppföras radonsäkert. Denna bestämmelse används på
grund av att planområdet ligger inom område med alunskiffer som generellt innebär att det finns
en risk för höga radonhalter.
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Administrativa bestämmelser
Med denna bestämmelse regleras markreservat för allmännyttigt ändamål. I den här planen
gäller det gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägen som går längst med Hollendergatan
inom kvartersmarken för skolan ska bevaras och vara tillgänglig för allmänheten genom ett
servitut inom området. Detsamma gäller för del norr om Trädgårdsgatan.

En detaljplan kan reglera vad som kräver lov på en plats. I detta fall att marklov krävs för
fällning av träd inom området med ett så kallat jätteträd och delar av den ensidiga allén längs
Hollendergatan.

Denna planbestämmelse reglerar att det inom området ska gå att skapa en ledningsrätt för
underjordiska ledningar, alltså en möjlighet att anlägga och sköta ledningar under marken. I
detta fall för att kunna sköta redan befintliga ledningar.
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft

Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras.
Under genomförandetiden har markägaren en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens
rättigheter. Under genomförandetiden upphävs eller ändras inte planen, om inte särskilda skäl
finns. Den korta genomförandetiden motiveras av att ett genomförande av planen ingått i
kommunens långsiktiga förändring av skolorganisationen. Om förändringar i verksamheten
måste ske som kräver en förändring av detaljplanen underlättas det av en kort genomförandetid.

3. Konsekvenser
3.1 Behovsbedömning
Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska
miljökonsekvenserna redovisas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med planoch bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11-12 §. För att kunna ta ställning till om
planen medför en betydande miljöpåverkan görs en så kallad behovsbedömning (se bilaga).
Baserat på behovsbedömningen som finns bifogad planhandlingarna, är slutsatsen att ett
genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I yttrande
angående behovsbedömning, daterat den 21 november 2017, delar Länsstyrelsen i Västra
Götalands län kommunens bedömning.
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3.2 Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft bedöms generellt som låg i
Falköpings kommun. Enligt uppgifter från Luft i Väst ligger kväveoxidhalterna för de större
vägarna i Falköping under den nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen. En
jämförelse mellan mätningar från 2010 respektive 2014 visar att årsmedelvärdet har sänkts från
15 mikrogram NO2/m3 per år till 11,2 NO2/m3 per år. Vad gäller partikelhalterna visar
mätningar från Luft i Väst att årsmedelhalten, år 2017 för PM 10 och PM 2,5 på Järnvägsgatan i
Falköping, ligger under riktlinjerna för både miljökvalitetsnorm och miljömål.
Vid byggnationen av en ny skola kommer trafiken till och från området att öka. Trafikökningen
bedöms dock inte påtagligt påverka luftkvaliteten. Planen möjliggör även för en ny trafiklösning
i korsningen Hollendergatan och Trädgårdsgatan, tillexempel en cirkulationsplats, vilket är en
fördel ur miljösynpunkt eftersom fordonen slipper stanna på grund av väjningsplikt.

Ytvattenkvalitet
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon betydande påverkan på
ytvattnets kvalitet, främst med hänsyn till att detaljplanen i första hand möjliggör för
skolverksamhet. Enligt dagvattenutredningen ska extra flöden, utöver de som finns idag, som
tillkommer vid ett genomförande av planen omhändertas inom fastigheten. Ytvattenförekomsten
Lidan Tovarp som dagvattensystemet mynnar i bedöms därför inte påverkas negativt.

Grundvattenkvalitet
Stora delar av Falköpings kommun ligger inom område för två grundvattenförekomster;
Falköping kalksten och Falköping-Skövde, så också planområdet. Den kvalitativa statusen är
god i båda men den kemiska statusen är otillfredsställande i Falköping kalksten, främst på grund
av miljögifter från jordbruk. Ett borttagande av de fyllnadsmassor som finns i kalkbrottet kan få
en positiv effekt på grundvattenförekomsten. Bedömningen är att ett genomförande av
detaljplanen inte medför någon betydande påverkan på grundvattnets kvalitet, eftersom
detaljplanen i första hand möjliggör för skolverksamhet.

3.3 Riksintressen
Ett riksintresse är ett statligt utpekat område som från allmän synpunkt behöver värnas.

Kulturmiljövård
Planområdet ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Ny
byggnation inom detta område kan påverka riksintresset negativt, exempelvis om landskapets
öppenhet och speciella topografiska egenskaper inte längre kan avläsas. Kommunens
bedömning är att bebyggelse enligt detaljplaneförslaget kan påverka stadslandskapet genom en
något förändrad stadsbild i anslutning till centrum och ändrad utsikt från vägarna i området på
grund av byggnadens höjd. Denna påverkan har ansetts acceptabel med hänsyn till friyta samt
att byggnaden blir tillräckligt stor. Det har setts som en fördel att förtäta istället för att utvidga
staden och tydligare koppla befintlig omkringliggande bebyggelse med centrum. Alltså bedöms
inte riksintresset påverkas på ett betydande sätt.
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4. Planens genomförande
4.1 Organisatoriska frågor
Tidplan
2018, tredje kvartalet, samråd om detaljplanen
2019, första kvartalet, granskning av detaljplanen
2022, första kvartalet, ny granskning av detaljplanen
2022, andra kvartalet, antagande av detaljplanen

Genomförandetid
Planens genomförandetid är fem år från den dag detaljplanen får laga kraft. Vald
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad inom planområdet som avses påbörjas i
anslutning till det att detaljplanen får laga kraft. Genomförandetiden har också valts för att inte
förhindra en framtida förändring av plan om så är nödvändigt.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Ansvarsfördelning
Ansvarstagare
Falköpings kommun

Ansvarsområde







Falbygdens Energi AB






Byggnation av skola med tillhörande
trafiklösningar och belysningsarmatur.
Skötsel av gator och gång- och cykelvägar
med tillhörande grönytor, diken och
planteringar.
Skötsel av skolfastigheten.
Eventuell flytt av träd, samt ansökan om
dispens hos Länsstyrelsen.
Flytt av arten mindre vattensalamander.
Eventuell flytt av ledningar, om kommunen
och ledningsägaren inte har kommit överens
eller kommer överens om något annat.
Det allmänna VA-nätet.
Initierar lantmäteriförrättningar.
Elförsörjning
Fjärrvärme

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.
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Avtal
Exploateringsavtal är inte aktuellt eftersom kommunen avser att äga marken och kommer vara
byggherre. Det har dock upprättats avtal om markförvärv gällande del av fastigheten
Tillskäraren 3 som omfattas av detaljplanen.

4.2 Fastighetsfrågor
Fastighetskonsekvenser
Fastighet/Servitut/Ledningsrätt

Förändringar & konsekvenser

Fastigheten Gamla Stan 2:26

Cirka 26 000 kvadratmeter avstyckas och bildar
fastigheten A som införlivas i det befintliga
kvarteret Tillskäraren. Till förmån för fastigheten
kan servitut bildas för allmännyttig gång- och
cykelväg inom x-områden i fastighet A.
Cirka 1 455 kvadratmeter avstyckas till fastigheten
A och knappt 45 kvadratmeter avstyckas till
fastigheten B som bildas för teknisk anläggning.
Bildas genom att cirka 26 000 kvadratmeter
avstyckas från fastigheten Gamla stan 2:26 och
cirka 1 455 kvadratmeter från Tillskäraren 3.
Fastigheten kan belastas med servitut för
allmännyttig gång- och cykelväg inom x-områden.
Ledningsrätt kan bildas för underjordiska ledningar
inom u-område.
Bildas genom att knappt 45 kvadratmeter avstyckas
från Tillskäraren 3.
Ledningsrätt för underjordisk teleledning.
Ledningsrätten påverkas inte av planförslaget.

Del av fastigheten Tillskäraren 3,
med en area om ungefär 1500
kvadratmeter.
Fastigheten A (Fastighet för skola)

Fastigheten B (Fastighet för teknisk
anläggning)
Ledningsrätt 1686-1378.1 (tele)
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Figur 24 visar fastighetskonsekvenser av ett genomförande av planförslaget.
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Figur 24 visar att den blivande skolfastigheten införlivas i det befintliga kvarteret Tillskäraren.
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4.3 Ekonomiska frågor
Inlösen & ersättning
Inlösen av mark blir endast aktuellt om detaljplanen får laga kraft innan del av fastigheten
Tillskäraren 3 har förvärvats av Falköpings kommun. Del av Tillskäraren 3 förvärvas enligt
upprättad överenskommelse.

Exploateringskalkyl
Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för utbyggnad av allmän plats och dess
framtida drift samt förvärv av mark. Kommunala kostnader som kommer att uppstå i samband
med planens genomförande beaktar anläggande och drift av ny infrastruktur eftersom befintlig
infrastruktur redan sköts:

Utgifter
Förvärv av del av Tillskäraren 3: 375 000 kr.
Kostnader för anläggande av allmän plats inklusive moms.
Flytt av del av Hollendergatan med grönytor samt utbyggnad av rondell i korsningen med
Trädgårdsgatan inklusive utsmyckning: 11 875 000 kr.
Anläggande av annan gatumark och grönytor (inklusive avgift för ansökan om dispens från
biotopsskyddade träd i allé): 415 000 kr
Anläggande av bullerskydd: 638 000 kr.
Utbyggnad av gång- och cykelväg 788 000 kr.

Driftskostnader
Driftkostnaderna består av kommunala kostnader som uppstår samt är fortlöpande varje år för
skötsel och underhåll av allmänna platserna.
Drift av gator, grönytor och gång- cykelvägar: 60 000 kr/år.

Avgifter
Planavgift, dvs. kostnad för framtagandet av detaljplanen, tas ut i samband med bygglov enligt
taxa.
Vid ansökan om bygglov betalar sökande avgift för detaljplan, bygglov, nybyggnadskarta och
utstakning.
Kommunens kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-nätet finansieras genom att
anslutningsavgift (anläggningsavgift) tas ut från den som behöver ansluta sig. Anslutningsavgift
(anläggningsavgift) för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa när avgiftsskyldighet
inträder.
Kostnader i samband med avstyckning och fastighetsreglering samt eventuellt inrättande av
ledningsrätter bekostas av exploatören.
Kostnaderna för en eventuell flytt av befintliga ledningar ska följa befintligt avtal mellan
kommunen och ledningsägaren.
50

Granskningsutlåtande 2
2022-03-29
P 2017-000094
Byggnadsnämnden

Granskningsutlåtande 2
Detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet)
Falköpings kommun
Hur granskningen har bedrivits

Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL) varit
utställt för offentlig granskning på Falköpings kommuns webbplats under tiden 24
februari 2022 till och med den 17 mars 2022.
Den formella granskningen har föregåtts av samråd enligt 5 kap 18 § PBL under
tiden 2 oktober 2018 till och med 30 oktober 2018. Den första granskningen pågick
från den 4 till den 24 mars 2019.
Kända sakägare och myndigheter som har ett väsentligt intresse av detaljplanen har
beretts tillfälle till samråd. Framförda synpunkter har redovisats i separat
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
En underrättelse med information om det nya granskningsförslaget, var det finns
tillgängligt och förutsättningarna för att lämna synpunkter har anslagits på
kommunens anslagstavla. Underrättelsen har också skickats till kända sakägare,
organisationer och berörda myndigheter.

Inkomna yttranden

Följande yttranden har inkommit under granskningstiden:

Remissinstans
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Polismyndigheten
Statens Geotekniska Institut (SGI)
Västtrafik
Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS)
Solör Bioenergi Falköping
Ellevio
Falbygdens Naturskyddsförening
Elof Eklund & Ing-Marie Eklund
Kenneth Jakobsson & Anette Jakobsson
Kjell Helander & Anita Helander
Hisni Shala & Feride Shala
Lars-Olof Larsson
Stig Svensson-Säll (Inkom efter granskningstiden slut)

Ingen erinran
X
X
X
X
X

Synpunkter
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer
Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil.

Länsstyrelsen Västra Götaland

I sitt yttrande har myndigheten angett följande:
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas
av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•
•
•
•
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt
Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att lösa block behöver skrotas ned innan
planen antas, i enlighet med rekommendationen i underlaget till den geotekniska
utredningen. Vidare hänvisas kommunen vidare till Statens geotekniska instituts
yttrande i sin helhet (daterat 2022-03-17).
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen bedömer att planhandlingarna innehåller de uppgifter som krävs om
hur bestämmelserna i artskyddsförordningen efterlevs.
Kommentar: Enligt den geotekniska utredningens rapport PM Geoteknisk
utredning, framtagen av Norconsult AB 2018-05-04, finns ingen beskrivning om att
några rekommenderade åtgärder ska genomföras innan detaljplanen antas. Det
beskrivs att skrotning av lösa block ska ske inom område 3 samt att förnyad
besiktning ska ske inom område 1 och 4 ifall de blottläggs.

Lantmäteriet
Ingen erinran.

Polismyndigheten
Ingen erinran.

Statens Geotekniska Institut (SGI)

I sitt yttrande har myndigheten angett följande punkter:
Lösa block behöver skrotas ned innan planen antas, i enlighet med
rekommendationerna i underlaget. Övriga föreslagna åtgärder behöver säkerställas
i planhandlingarna på ett godtagbart sätt. SGI har utöver detta inga synpunkter på
fortsatt planläggning.
Kommentar: Se kommentar till yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Västtrafik

Ingen erinran.
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Miljönämnden Östra Skaraborg
Ingen erinran.

Solör Bioenergi Falköping

I sitt yttrande har följande angetts:
Det finns fjärrvärmeledningar längs med Hollendergatan där det ska uppföras
bullerskydd. För att förse den nya skolan med fjärrvärme kommer ledningar
behöva läggas i prickad mark.
Kommentar: Föreslagen markanvändning där ledningarna finns längs
Hollendergatan är allmän plats vilket innebär att det är Falköpings kommun som
äger och förvaltar marken. Det innebär att markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar inte krävs. Serviceledning för försörjning av den nya
skolan kan placeras inom prickad mark.

Ellevio

Ingen erinran.

Falbygdens Naturskyddsförening

I sitt yttrande har föreningen angett följande punkter:
1. Generellt anser föreningen att förtätning av staden är viktigare än
exploatering av åkermark och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Samtidigt måste stadens invånare säkras god tillgång till grönstrukturer
som dessutom medför ekosystemtjänster. Därutöver anser föreningen att
ny bebyggelse ska medföra att fler värden skapas än de som går förlorade,
exempelvis genom ekologisk kompensation.
Kommentar: Planförslaget innebär viss negativ påverkan på naturvärden som följd
av ett genomförande men innehåller också krav på bevarande av såväl jätteträd
som större delar av en allé. Bekämpning av den invasiva arten Parkslide är positivt
för naturvärdena och den biologiska mångfalden men kan också till viss del
påverka negativt. Tillgängliggörande av kalkbrottet för elever men även övriga
allmänheten bidrar till viss negativ påverkan på befintliga naturvärden. Att
möjliggöra för byggnation av skolan har bedömts vara av högre allmänt intresse
än helt bevarande av samtliga naturvärden. Utformningen av skolgården och
därmed ekologisk kompensation regleras inte i detaljplanen.
2. Föreningen anser att placeringen av skolan inom fastigheten Gamla stan
2:26 är en acceptabel lösning, om än inte optimal.
Kommentar: I en detaljplaneprocess undersöks inte olika placeringsalternativ för
det som ska möjliggöras, sådana lokaliseringsutredningar genomförs ibland innan
själva detaljplanen.
3. Föreningen anser att en flytt av salamandrarna är den bästa lösningen utifrån
förutsättningarna men den nya lokalen bör utvärderas noggrannare. Den nu
föreslagna platsen i Marjarp är inte optimal för arten med tanke på dammens
storlek och det stora antalet fågelarter som noterats där, exempelvis
Kanadagås, Knipa, Snatterand, Sothöna, Trana och Knölsvan. Föreningen
föreslår därför att en mindre damm väljs, gärna i ett kalkbrott, då dessa
brukar vara fisk- och fågelfria. En inventering av dammar genomfördes i
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kommunen 1997 med exempel på dammar med både större och mindre
vattensalamander. Föreningen erbjuder sig att samråda med kommunekolog
angående val av bättre damm.
Kommentar: Den föreslagna nya lokalen har enligt underlag till ansökan om dispens
bedömts inneha goda förutsättningar för mindre vattensalamander. Utöver den stora
dammen finns också en mindre damm, stenmurar som erbjuder övervintringsplatser
samt födosöksområden i form av öppna gräsytor och en skogsdunge. Eftersom
dispens meddelats utifrån detta underlag kommer planförslaget förhålla sig till det.

Elof Eklund & Ing-Marie Eklund

I sitt yttrande har personerna angett följande punkter:
Privatpersonerna emotsätter sig placeringen av skolan och anser att den är för stor
för platsen. Därutöver framförs att det blir stora trafikmängder till och från skolan
vilket inte är bra för miljön eller bullernivåerna som anses vara höga reda idag.
I yttrandet har följande punkter angetts:
Kommentar: Att denna platsens lämplighet för skola ska undersökas genom
detaljplan är redan beslutat av kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 96.
Tillåten byggnation av skola bedöms inte vara för stor för platsen. Den
genomförda bullerutredningen visar att båda förslagen är inom Naturvårdsverkets
riktlinjer för ekvivalenta ljudnivåer och att de maximala ljudnivåerna inte
försämras. Alltså bidrar inte ett genomförande av planen till att riktlinjerna
överskrids. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i
Falköpings kommun bedöms som låg. Mätningar av luftkvaliteten i Falköping visar
att kväveoxidhalterna är låga. Trafikökningen som planförslaget medger anses inte
vara så stor att den kommer orsaka dålig luft.

Kenneth Jakobsson & Anette Jakobsson

I sitt yttrande har personerna angett följande:
1. Ett nytt samråd ska genomföras eftersom den tidigare detaljplanen
upphävdes.
Kommentar: Enligt Mark- och miljööverdomstolens domslut i mål med nummer P
4084-20 upphävs beslutet om att anta detaljplanen. Det innebär att endast själva
beslutet om antagande av planförslaget upphävdes. Planprocessen behöver
därmed inte startas om från början med kungörelse, samråd och
samrådsredogörelse eftersom det redan genomförts. Den nya granskningen
genomfördes för att berörda myndigheter och sakägare ska kunna yttra sig över
det justerade förslaget.
2. Detaljplanens syftar bland annat till att friytorna ska främja elevers hälsa
och utveckling. Hur kan det främja elevernas hälsa när det endast
möjliggörs för 16 kvadratmeter friyta per elev och boverket
rekommenderar 30 kvadratmeter? Detaljplanen hänvisar också till att
Odenområdet som ligger 300 meter bort kan nyttjas som friyta. Då måste
eleverna korsa Odengatan som är starkt trafikerad.
Kommentar: Friytors möjlighet att främja elevers hälsa och utveckling är inte
enbart kopplat till dess storlek utan också till stor del dess utformning, något som
Boverkets rekommenderade storlek på friyta inte beaktar. Enligt
rekommendationerna ska en friyta vara minst 3 000 kvadratmeter vilket
planförslaget långt överstiger. Eftersom en yta om 30 kvadratmeter per elev inte
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kan uppnås vid uppförande av en skola för 1 100 elever framgår det av
planbeskrivningen hur platsens specifika kvaliteter kan tillvaratas för att skapa en
kvalitativ friyta med varierade ytor. Det finns övergångställen längs Odengatan
där bland annat eleverna kan korsa gatan.
3. Det möjliggörs inte för någon idrottshall inom planområdet och eleverna
hänvisas till att korsa Odengatan som är starkt trafikerad för att nå
Odenhallen.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt 2 av yttrande från privatperson 3 & 4.
4. Det framgår av planbeskrivningen att naturvärden ska beaktas, skada
minimeras och kompenseras om så är möjligt. I naturinventeringen som
genomfördes står det att ungefär hälften av utredningsområdet kunde vara
möjligt för exploatering samt att flera områden har påtagligt naturvärde.
Ändå vill kommunen exploatera hela området trots att det finns fina
naturvärden som främjar den biologiska mångfalden. Varför genomföra en
naturvärdesinventering ifall den inte beaktas? Hur ska skadorna minimeras
och kompenseras?
Kommentar: Att naturvärden ska beaktas innebär att de ska hanteras i
detaljplanen. Om det är möjligt ska skada minimeras och kompenseras. Det är ett
antal träd, buskage och en torräng som kan komma att påverkas vid ett
genomförande av planen. Det har dock ansetts vara en rimlig avvägning för att
möjliggöra byggnationen av en skola som anses vara ett betydande allmänt
intresse. En naturvärdesinventering genomförs bland annat för att översiktligt
undersöka vilka naturvärden som finns inom ett område så att dessa värden kan
hanteras i detaljplanen.
5. Falköpings kommun har hela tiden verkat ovetande om att det ska finnas
mindre vattensalamander i kalkbrottet. I ett brev från Länsstyrelsen från
2018 framgår att de tolkar kommunens handlingar som att det inte finns
salamandrar eller förutsättningar för salamandrar inom planområdet idag.
Kommunen ska alltså redan 2018 känt till att det fanns salamandrar men
inte brytt sig om att söka dispens. Hade inte Mark- och
miljööverdomstolen upphävt antagandet skulle kommunen brutit mot
artskyddsförordningen.
Kommentar: I den behovsbedömning som översändes till länsstyrelsen mot slutet
av 2017 framgick att det tidigare påträffats vattensalamander på platsen. För att
arbeta fram en detaljplan krävs underlag som ofta består av olika utredningar.
Dessa bygger på beprövade metoder för insamling av information. En
naturvärdesinventering genomfördes för att översiktligt undersöka vilka
naturvärden som fanns på platsen och inga vattensalamandrar identifierades. Det
fanns inte heller kännedom om någon reproduktionslokal i planområdet eller dess
närhet vid den tidpunkten och därmed ingen anledning att specifikt inventera
förekomst av groddjur.
6. Kommunen har sökt dispens för att flytta salamandrarna från en damm
som finns på privat mark utan att fråga ägaren om tillstånd.
Kommentar: Dispens för att flytta arten och rätt att beträda den privata fastigheten
är två olika frågor som behandlas separat.
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7. Dammen som finns på den privata marken anlades 2019 och frågan är
därmed vara salamandrarna förökat sig tidigare eftersom de funnits i
kalkbrottet i snart 100 år?
Kommentar: Under de senaste 100 åren har kalkbrottet förändrats kraftigt och
området har växt igen. Det kan tidigare förekommit en reproduktionslokal inom
planområdet men det gör det inte längre. Det har inte gjorts någon bedömning om
populationen funnits i området tidigare eller inte, utan planförslaget förhåller sig
till det dispensbeslut som Länsstyrelsen Västra Götaland meddelade den 17
februari 2022.
8. Kommunen vill flytta salamandern från sin livsmiljö i kalkbrottet till en
damm på Marjarpsområdet som inte är lik den vid kalkbrottet. Att flytta
vattensalamandrar har tidigare prövats utan goda resultat. I artportalen
finns inga registrerade fynd av vattensalamandern efter att
Marjarpsområdet färdigställdes 2017-2018.
Kommentar: Enligt den dispens som Länsstyrelsen Västra Götaland meddelade
den 17 februari 2022 bedömer de att insamling och flytt till föreslagen plats är den
lämpligaste lösningen och att arten har bättre möjlighet att fortleva långsiktigt på
den nya platsen. På den nya platsen finns fortplantningsmöjligheter, gömslen och
platser för övervintring och födosök.
9. En ny bullerutredning behöver genomföras eftersom Willys har flyttat. Den
utredning som genomfördes togs fram till samrådshandlingarna för den
detaljplan som upphävdes.
Kommentar: Förutsättningarna bedöms inte förändrats på sådant sätt att en ny
bullerutredning behöver framarbetas. Se kommentar till synpunkt 1 tillhörande
yttrande från privatperson 3 & 4 angående upphävd detaljplan.
10. På plankartan och i planbestämmelserna har storleken på byggnader
ändrats från 20 kvadratmeter till 60 kvadratmeter. Varför då?
Kommentar: Inom den plusprickade marken får endast förses med byggnader eller
byggnadsdelar som har en byggnadsarea om 60 kvadratmeter eller mindre.
Ändringen genomfördes inför första granskningen, som ägde rum mellan 4 och 24
mars 2019, för att möjliggöra större och mer ändamålsenliga mindre byggnader
eller delar av huvudbyggnaden.
11. Runt området ligger det bara hus med ett eller två plan. En skola på fyra
våningar kommer med sin storlek och höjd skilja sig markant från
omgivande bebyggelse om strider mot anpassningskravet i 2 kapitlet 6 §
PBL.
Kommentar: Området kring planområdet inte är så homogent utformat och en
skolbyggnad på platsen kan anses lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden. Att höjden på byggnaden avviker från den närmast
omkringliggande bebyggelsen bedöms som acceptabelt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden. Det får också betraktas att planområdet är förhållandevis
centralt beläget och att det i norr angränsar till ett verksamhetsområde med
byggnader med stora volymer. Detaljplaneförslaget bedöms inte strida mot
bestämmelsen i 2 kapitlet 6 § första stycket PBL.
12. Det kommer inte finnas parkeringsplatser i direkt anslutning till skolan så
att det räcker till både besökare och personal. De anställda ska istället
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parkera på Odenområdet som ligger cirka 300 meter bort. Det kommer inte
att fungera. Varför krävs det inte att parkeringar för både anställda och
besökare ska finnas inom området.
Kommentar: Enligt parkeringspolicyn och parkeringsnormen kan verksamheter
hänvisa till parkeringsplats på annan fastighet om det inte är en allmän parkering.
Parkeringsplatserna vid Odenområdet är inom kvartersmark och alltså inte en
allmän parkeringsplats. I planbeskrivningen framgår hur parkeringsbehovet som
detaljplanen generar är möjlig att tillgodose.

Kjell Helander & Anita Helander

I sitt yttrande har personerna angett följande punkter:
1. Platsen är inte bra för en skola eftersom det finns både skyddade djur och
växtarter även utöver mindre vattensalamander. Därutöver finns det bättre
platser.
Kommentar: I arbetet med framtagandet av en detaljplan utreds förutsättningarna
och möjligheterna för föreslagen användning på den specifika platsen. Avväganden
görs mellan olika värden, däribland naturvärden. I en detaljplan utreds inte andra
markområden för den föreslagna användningen och genom de avvägningar som
gjorts i denna detaljplan har platsen bedömts som lämplig för en skola.
2. Det finns ingen avrinning från botten av kalkbrottet om det skulle bli
skyfall och är därmed ingen bra plats för en skolgård.
Kommentar: Dagvatten från regn som faller inom delar av planområdet rinner mot
kalkbrottet och vid skyfall ansamlas vattenmängder där. Det är helt rätt att ingen
avrinning sker från kalkbrottet men vattnet avdunstar och försvinner till viss del ned
i sprickor i kalkstenen. Det ska tilläggas att skyfall är ovanliga och sker ungefär en
gång per hundra år. Planförslaget innehåller regleringar om förbud mot källare och
att lägsta tillåtna golvnivå är +231 meter över angivet nollplan för att säkerställa
att människors hälsa och säkerhet inte riskeras som en följd av planen.

Hisni Shala & Feride Shala

I sitt yttrande har personerna angett följande punkter:
1. Det är synd att alla djur, insekter och växter kommer försvinna inom
planområdet. Vi hjälper naturen genom att låta den vara och inte genom att
exploatera och flytta den.
Kommentar: Alla djur och växter inom planområdet kommer inte att försvinna.
Plankartan föreslår att exempelvis ett jätteträd ska bevaras och att allén längs
Hollendergatan till största del ska vara kvar. Vissa åtgärder kommer krävas för att
området ska bli lämpligt för skolverksamhet men även för att exempelvis behandla
den invasiva arten Parkslide som finns inom området. Den påverkan på
naturvärden som planförslaget innebär har bedömts som acceptabla för att
möjliggöra för byggnation av skolan som bedöms vara av betydande allmänt
intresse.
2. Dagisbarn kommer till platsen för att lära sig om naturen detta kommer
inte längre kunna genomföras när platsen gjorts om till skola.
Kommentar: Den närliggande förskolan använder ibland kalkbrottet och de kommer
troligen inte kunna använda området på samma sätt efter ett genomförande av
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planförslaget. Att möjliggöra för byggnation av högstadieskolan bedöms dock vara
av högre allmänt intresse än fortsatt användning av marken för förskolan. I
dagsläget används även kalkbrottet som inofficiell plats för graffitimålning men även
eldning och nedskräpning. Skolgården kommer vara tillgänglig för allmänheten
efter skolans verksamhetstider.
3. Platsen är för liten och det finns inte tillräckligt med ytor för exempelvis
idrottshall och eleverna måste korsa Odengatan för idrottslektion.
Kommentar: Enligt planförslaget anses platsen vara lämplig för ändamålet och
bedöms därmed inte vara för liten. Varken friytans storlek, antalet
parkeringsplatser, trafiken, buller eller andra olägenheter eller anpassning till
omgivningen bedöms vara hinder för ett antagande av detaljplaneförslaget. Det
finns övergångställen på Odengatan så att både elever och andra kan korsa gatan
säkert.
4. Var ska de som arbetar parkera med tanke på alla cyklar, mopeder, atraktorer etcetera som kommer behöva komma till skolan. Var ska alla
företagare i närområdet parkera.
Kommentar: I planbeskrivningen finns information om hur parkeringsbehovet som
uppstår vid ett maximalt genomförande av planförslaget hanteras. Det framgår av
planbeskrivningen att parkeringsbehovet är möjligt att tillgodose.

Lars-Olof Larsson

I sitt yttrande har personen angett följande punkter:
1. Byggnadsnämndens beslut 2022-02-23 § 20 förutsätter att Mark- och
miljödomstolen delar länsstyrelsens uppfattning och medger dispens för
flytt av salamandrarna.
Kommentar: Byggnadsnämndens beslut 2022-02-23 § 20 innebar att planförslaget
inklusive tillhörande dokument sändes på ny granskning från den 24 februari till
den 17 mars 2022. Detta beslut kräver inte ett avgörande angående dispensen.
2. Om Mark- och miljödomstolen medger tillstånd att flytta salamandrarna
ska insamling ske vid minst fyra tillfällen av sakkunnig eller eventuell
medhjälpare. Salamandrarna finns över hela området och även närliggande
privata tomter. Hur ska insamling ske? Kommer hela kalkbrottet grävas
upp? Kommer insamling ske på privata fastigheter? Har kommunen ingått
avtal med någon eller några privata markägare?
Kommentar: All information om dispensens genomförande finns beskrivet i
dispensbeslutet. Tillträde till privatägd mark är en separat process.
3. Inom planområdet finns ett betydande stort område med biologisk mångfald
med omfattande djur och fågelliv. Det finns ädellövskog och den fridlysta
arten korallrot. Almar och askar är rödlistade och området är känsligt för
ingrepp, skadegörelse och slitage. Trots detta önskar kommunen ta området
i anspråk för en skola med plats för 1 100 elever. Det kan också påpekas att
området är viktigt som spridningskorridor för olika arter, rening av
dagvatten, lagring av koldioxid, rening av luft med mera. Konsultföretaget
Enviro planning har i två utredningar kommit till slutsatsen att hela
kalkbrottet ska bevaras i orört skick och ej exploateras. Även kommunen
kom till samma resultat i ett beslut från augusti 2017.
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Kommentar: Som framgår av planbeskrivningen finns en biologisk mångfald i
området och det förekommer de rödlistade arterna Alm och Ask samt vissa skyddade
arter. Det förekommer också ett så kallat jätteträd som skyddas och en allé som
delvis skyddas av planförslaget. Enligt planbeskrivningen finns ekosystemtjänster
kopplade till platsen, såväl försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Vissa
av dessa värden kommer påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget
men möjligheten att uppföra en skola med tillhörande friytor har bedömts vara av
högre allmänt intresse än bevarande av samtliga naturvärden. Ett genomförande av
planförslaget kräver bekämpning av den invasiva arten parkslide vilket bedöms vara
positivt för naturvärdena och den biologiska mångfalden. Det finns också möjlighet
att gynna den kalkanpassade floran genom återskapande av kalkstensformationer.
Även kulturella ekosystemtjänsterna föreslås bevaras i form av de huggna
klippväggarna i kalkbrottet och kan komma att framträda tydligare. Vissa
avverkning skapar också möjlighet till insyn ned i kalkbrottet och en ökad trygghet.
Eftersom vissa naturvärden kan påverkas negativt vid ett genomförande av
planförslaget har också det utretts och beskrivits i planförslaget. Det är oklart vilket
beslut från 2017 som yttrandet refererar till. De beslut som kommunen fattade under
2017 i detaljplaneärendet är Kommunfullmäktiges beslut om upprättande av
detaljplan.
4. Vad gäller samråd har kommunen tidigare varit angelägen om och
poängterat vikten av samarbete och dialog med fastighetsägare och alla
kommunens invånare enligt beslut 2017. När det gäller platåskolan kallades
till första och enda samrådet efter valet i oktober 2018. Då visade det sig att
alla beslut var fattade och det fanns inget att samråd kring. Är detta
ordningen framöver. Borde det inte kallas till samråd angående
utformningen av nu presenterad detaljplan? Hade kommunen följt de egna
besluten från 2017 angående samråd och dialog med medborgare hade vi
med stor sannolikhet haft en ny skola på plats i kommunen. Nu har
kommunen valt en annan väg och domstolarna får avgöra.
Kommentar: Det är återigen oklart vilket beslut som hänvisas till eftersom det enda
beslut i detaljplaneärendet från 2017 är kommunfullmäktiges beslut om upprättande
av detaljplan. Ett samrådsmöte genomfördes den 17 oktober 2018 där möjlighet gavs
för berörda och intresserade att ta del av planförslaget, ställa frågor och komma
med synpunkter. Ett dialogmöte genomfördes därutöver med närboende redan den
21 februari 2018. Det finns inga lagstadgade krav på att sådana samrådsmöten ska
genomföras. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ge tillfälle till samråd, alltså
en möjlighet att lämna synpunkter på ett framarbetat planförslag. Då måste beslut
om planläggning också vara fattat. Valet av plats är inte en fråga som behandlas i
själva framtagandet av detaljplanen men i detta fall föregicks det av en
lokaliseringsutredning som också allmänheten kunde lämna synpunkter på. Se
kommentar till synpunkt nr. 1 av privatperson 3 & 4 angående samråd av
planförslaget.
5. Beträffande platåskolan är privatpersonen fortfarande starkt motståndare till
kommunens önskemål att bygga en skola för 1 100 elever inom
planområdet. Privatpersonen vidhåller att platsen är direkt olämplig samt att
en stor skola inte är lösningen.
Kommentar: Utifrån arbetet med framtagande av planförslaget bedöms det inte
föreligger några omständigheter som medför att platsen är olämplig för föreslagen
bebyggelse. Det ingår inte i arbetet med framtagandet av detaljplanen att undersöka
ifall en så kallad ”Stor skola” är positivt eller negativt utan endast att undersöka
möjligheten att möjliggöra för nödvändig bebyggelse. Detaljplanen reglerar
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därutöver enbart möjlig bebyggelse och inte vad som i slutändan faktiskt kommer
uppföras.
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Yttranden som inkommit efter granskningstidens slut.
Stig Svensson-Säll

I sitt yttrande har personen angett följande punkter:
1. Önskan har funnits att göra kalkbrottet till ett parkområde utan skola, något
som saknas i denna del av Falköping.
Kommentar: Detaljplaneuppdraget har varit att undersöka platsens förutsättningar
för en skola. Kalkbrottet med omgivning kommer bilda del av den till skolan
tillhörande friytan. Det innebär också att området tillgängliggörs även för
allmänheten efter skolans verksamhetstider.
2. Ett alternativt förslag för byggnation av skolan är den gamla
gymnasieskolans område som har flera fördelar vad gäller trafik, närhet till
sporthallar och längre avstånd till bostäder med mera. Än är det inte
försent att bygga på den platsen som har betydligt färre nackdelar än
området kring kalkbrottet där den fridlysta arten mindre vattensalamander
finns och som bör vara deras permanenta område för all framtid.
Kommentar: Alternativa placeringar har utretts i separata lokaliseringsutredningar
vars slutsatser är att området vid kalkbrottet är det mest lämpliga alternativet.
Uppdraget att ta fram en detaljplan för området vid kalkbrottet kvarstår och det
ingår inte att jämföra med byggnation på andra platser. Enligt beslut om dispens
från artskyddsförordningen som meddelades av Länsstyrelsen i Västra Götaland den
17 februari 2022 framgår att mycket talar för att salamandrarna inte har något
kontinuerligt individutbyte med andra populationer, att populationen är liten och
svag samt löper risk att försvinna på sikt. Därutöver är artens förutsättningar för
fortlevnad inom området begränsad som utgångspunkt.

Sammanfattande bedömning

Inga förändringar har skett i planhandlingarna och planförslaget kommer att
skickas vidare för beslut om antagande.

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande beslut:
•

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och
stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna yttranden.

•

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Gamla stan 2:26 m.fl.
(Skola vid gamla kalkbrottet).

Josef Ydeskog
Planarkitekt

11
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Yttrande
Datum
2022-03-21

Ärendebeteckning
402-7449-2022

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Gamla stan 2:26
m.fl., Skola vid gamla kalkbrottet i Falköpings kommun, Västra
Götalands län.
Handlingar daterade februari 2022 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och
därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:


Riksintresse kommer att skadas påtagligt



Mellankommunal samordning blir olämplig.



Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs



Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser



Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att lösa block behöver
skrotas ned innan planen antas, i enlighet med rekommendationen i
underlaget till den geotekniska utredningen. Vidare hänvisas
kommunen vidare till Statens geotekniska instituts yttrande i sin
helhet (daterat 2022-03-17).

Postadress:403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Yttrande
2022-03-21

2 (2)
402-7449-2022

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen bedömer att planhandlingarna innehåller de uppgifter
som krävs om hur bestämmelserna i artskyddsförordningen efterlevs.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för samhällsavdelningen, naturavdelningen samt
vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta
yttrande. Beslutet har fattats av planhandläggare Emma
Ahlgren.
Emma Ahlgren
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Statens geotekniska institut,
daterat 2022-03-17

Kopia till:
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Martin Goblirsch
Samhällsavdelningen, Mattias Svanström,
Vattenavdelningen Claes Eliasson
FC Plan- och bygg, Nina Kiani Janson

2022-03-15

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

LM2022/009113-0003

YTTRANDE I ÄRENDE LM2022/009113
DATUM:

2022-03-15

ERT ÄRENDE:

2017/00094 OCH P 2017-000094

KOMMUN:

FALKÖPING

LÄN:

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

SKEDE:

GRANSKNING

Detaljplan för del av Gamla stan 2:26 med flera
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade februari 2022) har följande
noterats:
Lantmäteriet har inga synpunkter.

För Lantmäteriet

Anders Eckerstig
Anders Eckerstig

Kopia till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

OM PERSONUPPGIFTER

Information om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter går att hitta på
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Lantmäteriet 801 82 Gävle
TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se
1(1)

SKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum

Saknr

2022-03-10

596

Diarienr (åberopas)

A113.935/2022

Er referens:

Polisregion Väst
LPO Ö Skaraborg
Anna-Lena Mann
Polisinspektör

FALKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadsavdelningen
SANKT SIGFRIDSGATAN
521 81 FALKÖPING

Detaljplan del av Gamla stan 2:26, Falköping
Polismyndigheten har ingen erinran gällande detaljplan.

Anna-Lena Mann
Polisinspektör

Postadress
POLISMYNDIGHETEN,
REGION VÄST
40590 GÖTEBORG

Besöksadress
STAMPGATAN
40126 GÖTEBORG

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.vast@polisen.se

Datum Diarie nr

GEOTEKNISKA 2022-03-17 5.2-2202-0188
INSTITUT Ert datum Er beteckning
2022-02-23 2017/00094

Vår referens ^ Falköpings kommun
Johan Berglund stadsbvgsnad(a)falkoping.se
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland(5)lansstyrelsen.se

Detaljplan för Gamla stan 2:26 m.fl., Falköpings kommun
Yttrande över granskningshandling 2
Statens geotekniska institut (SGI) har från Falköpings kommun erhållit rubricerad
granskningshandling och beretts möjlighet att lämna yttrande. SGLs granskning avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar
kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av
radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som
främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar.

Underlag:
l Plankarta och planbeskrivning, granskning 2, 2022-02-17
2 Markteknisk undersökningsrapport och PM Geoteknisk utredning, 2018-05-04

SGI:s synpunkter
I underlag [2] ges rekommendationer avseende bergstabilitet:

" I det fall slänterna i område l och 4 blottläggs ska en förnyad besiktning göras
med avseende på bergras och blocknedfall.
För område 3 rekommenderas att lösa block skrotas ned, gärna under överinseende
av bergsakhinnig.
I största allmänhet rekommenderas att släntkrönen runt bergtäkten rensas från sly
och löst material på ett avstånd av ca l meter från släntkrönet.

SGI anser att lösa block behöver skrotas ned innan planen antas, i enlighet med
rekommendationen i underlaget. Övriga föreslagna åtgärder behöver säkerställas i
planhandlingarna på ett godtagbart sätt.

SGI har utöver detta inga synpunkter på fortsatt planläggning.

Statens geotekniska institut
Tel: +46 13-20 18 00 Bankgiro: 5211-0053

58193 LINKÖPING Fax: +4613-201914 Org.nr: 202100-0712
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post: sgi@sgi.se
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Ärendets handläggning
Ärendet har handlagts av berggrundsgeolog Johan Berglund.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten

Enligt uppdrag

Statens geotekniska institut
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Christina Pilemarker <Christina.Pilemarker@vasttrafik.se>
den 16 mars 2022 15:09
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Registrator VTM
Detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. - Skola vid gamla kalkbrottet.
Falköpings kommuns diarienummer 2017/00094.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller
dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej!

Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Falköpings
kommun har upprättat för del av Gamla stan 2:26 m.fl. - Skola vid gamla kalkbrottet. Falköpings
kommuns diarienummer 2017/00094.
Västtrafik har inga ytterligare synpunkter utöver de vi lämnat vid tidigare samråd och granskning.
Till registrator, Västtrafik VTM‐1‐1426‐18
Med vänlig hälsning

—————————————————
Christina Pilemarker
Samhällsutvecklare
Telefon/Mobil +46104345421
SMS +46709493547
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
Besök: Stationsgatan 3 / SKÖVDE
Vxl. 010-43 45 200 / Fax. 010-17 30 123
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com/västtrafik
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Er beteckning
Handläggare

Jan Ove Johansson
0500-49 36 30
info@miljoskaraborg.se

Falköpings kommun
Byggnadsnämnden
stadsbyggnad@falkoping.se

Remiss om granskning av detaljplan för del av Gamla stan
2:26 m.fl. (skola vid gamla kalkbrottet)
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg har inga ytterligare synpunkter på förslaget.
Redogörelse för ärendet
En remiss om en detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. (skola vid gamla
kalkbrottet) har kommit in från byggnadsnämnden i Falköpings kommun.
Byggnadsnämnden önskar svar senast den 17 mars 2022.
MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG
Max Ulrikz
Avdelningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
541 30 Skövde

0500-49 36 30

info@miljoskaraborg.se
Webbplats

www.miljoskaraborg.se

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:
Uppföljningsflagga:
Flagga:

Mattias Gustafsson <mattias.gustafsson@solorbioenergi.com>
den 24 februari 2022 13:47
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Roger Lans
VB: Granskning detaljplan del av Gamla stan 2:26 med flera i Falköpings
kommun
Underrättelse om ny granskning.pdf; Sändlista .pdf; Plankarta granskning 2
med paragraf.pdf; Planbeskrivning granskning 2.pdf
Följ upp
Slutfört

Hej
Vi har fjärrvärme längs med Hollendergatan där det ser ut att vilja byggas ett bullerskydd. Sedan
skulle vi även vilja erbjuda fjärrvärme till den nya skolan och då kommer vi behöva gå över
prickat:

/Mattias
Från: Jenny Trygg <jenny.trygg@falkoping.se>
Skickat: den 24 februari 2022 13:14
Till: Jenny Trygg <jenny.trygg@falkoping.se>

Ämne: Granskning detaljplan del av Gamla stan 2:26 med flera i Falköpings kommun
Hej!
Översänder granskningshandlingar för detaljplan del av Gamla stan 2:26 med flera (Skola vid gamla
kalkbrottet) i Falköpings tätort.
Granskningstiden pågår från den 24 februari till den 17 mars 2022.
Samtliga granskningshandlingar finns på Falköpings kommuns webbplats Detaljplaner – pågående arbete
| Falköpings kommun (falkoping.se)
Hälsningar Jenny Trygg
Jenny Trygg
Nämndsekreterare

jenny.trygg@falkoping.se
0515-88 53 92
Stadsbyggnadsavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping
www.falkoping.se

Så här behandlar Falköpings kommun dina
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Johanna Bergsman <Johanna.Bergsman@ellevio.se>
den 1 mars 2022 14:41
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Granskning detaljplan Gamla Stan 2:26 m fl.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Hej
Vi har fått granskningsremiss för detaljplan för gamla stan 2:26 m fl.
Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i närheten av planområdet och avstår därför från att
yttra oss i ärendet.
Vänlig hälsning
Johanna Bergsman
Nätförvaltning
Ellevio AB (publ)
Postadress: Box 2087, 650 02 Karlstad
Leverans- och besöksadress: Våxnäsgatan 10, 654 40 Karlstad
Mobil: +46 72 986 97 30
Telefon växel: 08-606 00 00
Johanna.Bergsman@ellevio.se
www.ellevio.se

Falköpings kommun
Planenheten Stadshuset 521 81 Falköping
Synpunkter på detaljplan Gamla stan 2:26 m.fl.

Granskning av och synpunkter på del av detaljplan Gamla stan 2:26 m.fl.
Falbygdens naturskyddsförening avger följande synpunkter på detaljplan Gamla stan 2:26 m.fl.
Generellt ställningstagande
Falbygdens Naturskyddsförening ser förtätning av stadsmiljö som viktigare än exploatering av åkermark
och värefulla natur- och kultur miljöer. Samtidigt måste de som bor i staden ha tillgång till en nära
grönstruktur för hälsa och välbefinnande. Dessutom fyller grönområden andra funktioner i stadsmiljön
(ekosystemtjänster). Grönområden, gröna kilar och framför allt enkla möjligheter att ta sig ut med cykel
eller buss till naturnära lägen är av stor betydelse.
Vidare menar Falbygdens Naturskyddsförening att varje ny bebyggelse ska medföra att fler värden skapas
än de som går förlorade, inklusive de ovan nämnda ekosystemtjänsterna. I samband med gestaltning och
planering av dessa områden så ska alltså värden skapas som bidrar till fler nyttor ur ett
hållbarhetsperspektiv än de som riskerar att förstöras. En del av en sådan strategi kan i vissa fall vara
ekologisk kompensation.
Specifikt ställningstagande
Falbygdens Naturskyddsörening har företrädesvis studerat den föreslagna detaljplanen genom den
naturvärdesinventering som är gjord samt det tillägg som gjorts om salamandrarna och den planerade
flytten av dessa. Föreningen konstaterar att den valda placeringen av den nya skolan kan ha diskuterats
utifrån redan exploaterade ruderatmarker i stadsmiljön. Samtidigt vill vi på alla sätt undvika en
nyexploatering. Fastigheten Gamla stan 2:26 m fl är en acceptabel lösning, om än inte optimal.
Med detta sagt så instämmer Falbygdens Naturskyddsförening i att en flytt av salamandrarna vore den
bästa lösningen. Däremot är det högst väsentligt att den nya lokalen de flyttas till utvärderas mer noggrant
än vad som skett. Enligt Falbygdens Naturskyddsförening är den nu föreslagna lokalen, dammen vid
Marjarp, inte en optimal lokal att flytta salamandrarna till. Det beror främst på att den föreslagna dammen
dels är för stor och dels hyser ett antal fågelarter som inte förknippas med att utgöra en god
salamanderdamm (till exempel kanadagås, knipa, gräsand, snatterand, sothöna, trana och knölsvan).
Falbygdens Naturskyddsförening föreslår därför att man bör välja en mindre damm, gärna i ett kalkbrott,
då dessa brukar vara fisk- och fågelfria. Det finns en inventering av dammar i Falköpings kommun från
1997 där många goda exempel på dammar finns med både mindre och större vattensalamander.
Falbygdens Naturskyddsförening erbjuder sig att samråda med kommunekolog Dag Fredriksson angående
val av bättre damm.

Falköping 2022-03-17

Magnus Ljung, ordförande

Byggnadsnämnden
521 81 FALKÖPING
Synpunkter på förslag av ny granskning av Detaljplan för del av Gamla stan 2:26
m.fl. (Skola vid gamla kalkbrotet), Falkpings tätort
Arbetet med detaljplanen ska enligt er följa processen för utökat förfarande, enligt
Plan- och bygglagen. Den förra detaljplanen för del av Gamla stan 2:26 m.fl. har ju
blivit upphävd. Hur kan man då hänvisa till samrådsredogörelsen med de yttrandena
som kom in under samrådstiden 2018. Dom gällde ju för den detaljplanen som blivit
upphävd. Något nytt samråd för den nya detaljplanen har ni inte haft utan ni går
direkt till granskningen trots att ni säger att ni följer processen för utökat förfarande.

Det skrivs överallt om att planens syfte är att möjliggöra för byggnation av en ny
skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling. Hur kan det främja
elevernas hälsa när man bara får ca 16 kvadratmeter friyta per elev när Boverket
rekommenderar 30 kvadratmeter. Ni hänvisar även till att Odenområdet 300 meter
bort kan nyttjas av eleverna men då måste dom ju gå över den starkt trafikerade
Odengatan. Den gatan kommer dom ju även vara tvungna att korsa för att kunna ta
sig till idrottslektionerna då det ej finns utrymme för att bygga en idrottshall inom
detaljplanen del av Gamla stan 2:26.
Vid exploatering ska naturvärden beaktas, skada minimeras och kompenseras om så
är möjligt står det i planbeskrivningen. I naturvärdesinventeringen som gjordes av
Enviro Planning står det att ungefär hälften av utredningsområdet kunde vara möjligt
för exploatering och den andra hälften borde undantas helt från exploatering. Det står
också att flera delområden av utredningsområdet innehar ett påtagligt naturvärde,
d.v.s. en påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Det innebär att dessa
områden ska bibehållas eller bli större samt att deras ekologiska kvalitet ska
upprätthållas eller förbättras för att säkerställa den biologiska mångfalden på sikt.
Ändå vill kommunen exploatera hela området trots att det finns fina naturvärden som
främjar den biologiska mångfalden. Vad är då vitsen med att göra en
Naturvärdesinventering om man inte bryr sig om vad de skriver. Hur tänker man
t.e.x. kompensera torrängen, bärande träd och buskar som bidrar till pollinerare Hur
tänker man när man kommer ta ner de flesta träd och buskar som renar luften och
binder koldioxid. Hur ska dessa skador minimeras och kompenseras?

Falköpings kommun har hela tiden verkat ovetande om att det ska finnas mindre
vattensalamandrar i kalkbrottet. I ett brev från Länsstyrelsen 2018 kan man läsa
följande:
Länsstyrelsen har fått detaljplanen av kommunen för samråd. I handlingarna uppger
kommunen att hänsyn behöver tas till det växt- och djurliv som finns inom
planområdet. I samband med planarbetet uppger man att förutsättningarna finns för
att återställa en miljö där salamandrar tidigare har påträffats. Som Länsstyrelsen
tolkar kommunens handlingar finns det idag inga salamandrar eller förutsättningar för
salamandrar på platsen. Kommunen har också utfört en naturvärdesinventering .
Inventeringen uppger inte att det skulle finnas salamandrar på platsen.
Falköpings kommun visste alltså redan 2018 att det fanns salamandrar då de skickade
detaljplanen för samråd till Länsstyrelsen annars hade ju inte Länsstyrelsen skrivit på
detta viset. Trots detta har man inte brytt sig om att söka dispens för att flytta dom
förrän detaljplanen blev upphävd av Mark- och miljööverdomstolen. Hade inte
detaljplanen blivit upphävd hade ju kommunen avsiktligt brutit mot
artskyddsförordningen och dödat fridlysta djur.
Kommunen har sökt en dispens om att få gå in på en privat tomt och hämta
salamandrar i en privat damm utan att fråga ägarna om tillstånd. Tror kommunen att
dom bara kan gå in på privat mark hur som helst och att vattensalamandern bara finns
där? Dammen gjordes 2019 så frågan är ju var dom har förökat sig tidigare. Dom har
ju funnits i kalkbrottet i snart 100 år så man undrar ju vad det är för slags utredningar
kommunen gör då dom inte har hittat några andra reproduktionsplatser eller sett
några salamandrar men det är kanske inte så konstigt när dom är nattdjur och lever
mesta tiden på land.
Falköpings kommun vill flytta salamandern från sitt livsmiljö i kalkbrottet till en
damm på Majarpsområdet som inte allt är lik den livsmiljö som dom lever i idag. Att
bara byta livsmiljö så där har tydligen provats förr utan goda resultat. Att flytta
vattensalamandern kan var kritisk så de dör om de inte får rätt miljö direkt. I
Artportalen finns det inga registrerade fynd av vattensalamandern efter att
Majarpsområdet färdigställdes 2017 och 2018. Det nämns i kompletteringen till
dispensen att det enligt Artportalen har noterats flertalet rödlistade fågelarter i
området. Vad har det med saken att göra det är ju den mindre vattensalamandern det
gäller och den har inte noterats sedan Majarp färdigställdes.
En ny bullerutredning behöver göras med tanke på att Willys har flyttat. De
bullerutredningar som är gjorda genomfördes ju i samband med framtagande av
samrådshandlingarna till den detaljplanen som blev upphävd.
På plankartan och planbestämmelserna har ni på den plusprickade marken ändrat
storleken på byggnaderna från 20 kvadratmeter till 60 kvadratmeter. Varför då?
Runt området ligger det bara 1-planshus, 1,5-planshus och tvåplanshus. En skola på 4
våningar kommer med sin storlek och höjd skilja sig markant från omgivande
bebyggelse och strider mot anpassningskraven i 2 kap 6 § PBL

Att inte ha parkeringsplatser i direkt anslutning till skolan så det räcker åt både de
som jobbar och de som kommer på besök kommer inte att finnas. De anställda ska
parkera på Odenområdet som ligger ca 300 meter bort. Det är ungefär samma sak
som om alla som sitter i kommunhuset skulle parkera uppe vid medborgarhuset och
gå därifrån i ur och skur. Det kommer inte att fungera. När bowlingen skulle byggas
krävdes det att det skulle finnas parkeringsplatser både till dom anställda och
besökande för att man skulle få bygglov. Varför gäller inte samma sak här?
Kenneth och Anette Jakobsson
Vävgatan 8
521 41 FALKÖPING
Tfn Kenneth: 0735 – 18 99 01
Tfn Anette: 0735 – 18 99 02

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

©OutlookAnmäla Noreply
Josef Ydeskog
Fwd: Detaljplan för Gamla stans:26 m.fl.
den 15 mars 2022 17:03:08

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller
dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------Från: ©OutlookAnmäla Noreply <kjell_helander@hotmail.com>
Datum: 15 mars 2022 16:53
Ämne: Detaljplan för Gamla stans:26 m.fl.
Till: stadsbyggnad@falköping.se
Kopia:
Hej! Vi trycker inte att det är någon bra plats att bygga en skola. Det finns bättre ställen
att bygga på För det finns både art skyddade djur och växter, det är ju inte bara liten
vattensalamander utan igelkottar och häckande fåglar som Turkisk turturduvor och andra
småfåglar.Sedan finns det ingen avrinning från brottet om det skulle bli skyfall. Så det är
ingen bra plats som skolgård .
MWH . Kjell och
Anita Helander.
Falköping. 2022 03 15

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Shala Hisni <hisni.shala@ncc.se>
den 16 mars 2022 08:50
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Skola vid gamla kalkbrottet

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller
dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej
Som vanligt får man höra och läsa va som händer intill oss som blir berörda, dålig information men det
är inget nytt.
Det är synd att alla djur och insekter, insekter är jätte viktiga för vår natur och alla träd som kommer att
försvinna.
Vi hjälper naturen genom att låta den vara inte flytta på djur insekter träd mm, vi ska bevara naturen
inte flytta på den (tar bort)
Dagisbarn som kommer dit nu och får information om Nature kommer att försvinna, då får man ta
bussen till mösseberg det är miljö.
Vi pratar om naturen hela tiden hur viktigt det är att bevara den, men vi gör det tvärtom.
Det är synd att bygga en ny skola som är inte tillräcklig med ytor den blir för lite från början.
Om man kolla bakåt i tiden dem skolorna som byggdes och byggt om, vi har bra exempel
vindängenskola man får mail om trafiken nästan engång i vecka.
Vi har bra exempel på små ytor, kyrkeröskolan hur fungerar det.
Jag tycker att synd om dem som ska jobba där, alla cyklar, mopeder a-traktorer, bilar sparkcyklar mm
Ladd stationer för bilar mopeder cyklar mm kommer att behöva fram över.
Alla företag som jobbar runtomkring vart ska den kunna vara parkera.
Det är synd att man inte får valuta för pengar.
Ny byggd skola som inte har en gympahall, är tvungen att korsar vägarna för att ta sig till en gammal hall
och för liten skolgård mm.
VA RÄDDA OM VÅR NATURE
DET KOMMER FLER GENARATIONER EFTER OSS
Hisni & Feride Shala
Trädgårdsgatan 47

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stig Svensson-Sll <svensson-sall.stig@hotmail.com>
den 20 mars 2022 23:15
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Platåskolan

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller
dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Mina synpunkter: Från 1:a december 1975 har vi varit ägare
av fastigheten Stadsägan 2 (Kalkstensgatan 4, närmast de tre fastigheterna som ev. kommunen ska lösa
in.) Som granne
med dessa fastigheter känns det otryggt att inte veta vad som
händer med fastigheterna i framtiden, husen har funnits i c:a 100 år
inkl. Stadsägan 2.
Vi har trivts väldigt bra hela tiden i området som består mestadels av bostäder, men när beskedet
kom att det ska byggas en skola för 1100 elever har det blivit helt annorlunda.
Önskemålet har varit att ”omvandla” kalkbrottet till ett parkområde
(utan en stor skola.) Det saknas ett sådant område i denna del av Falköping.
Ett av de tre förslagen av plats för en ny skola var förra gymnasieskolans område som har flera fördelar
när det gäller trafiken, närheten till sporthallar, längre avstånd till bostäder m.m.
Än är det inte försent att bygga på den platsen som har betydligt
mindre nackdelar än att bygga på Kalkbrottets område där de fridlysta vattensalamandrarna trivs och som bör vara deras permanenta område för all framtid.
MVH Stig Svensson-Säll
Kalkstensgatan 4
52141 Falköping

Skickades från E-post för Windows

BESLUT
2022-02-17

E-delgivning

Diarienummer
522-41676-2021

Falköping kommun
jenny.trygg@falkoping.se

Dispens att fånga och samla in ägg av mindre vattensalamander i Falköpings kommun
Beslut
Länsstyrelsen ger dispens från förbudet mot att fånga exemplar och ägg av
mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) inom det område som markerats på bifogad karta, se bilaga 2, i Falköping kommun.
Villkor
1. Dispensen är giltig i fem år, räknat från den dag då beslutet har vunnit laga kraft.
2. Insamling på fastigheten Hjulmakaren 4 ska ske vid minst fyra tillfällen under ett och samma år under artens lekperiod (april-maj). Insamling ska ske under kvällstid. Hittas ägg av mindre vattensalamander ska dessa också samlas in.
3. Insamlade individer och eventuella ägg ska varsamt och utan onödiga dröjsmål flyttas till dammen vid Marjarps industriområde, se bilaga 4.
4. Påträffas exemplar eller ägg på andra platser inom det område som
markerats på bilaga 2 ska dessa också samlas in och flyttas till dammen vid Marjarp.
5. Dispensen gäller för sakkunnig person och eventuella medhjälpare.

Bedömning
Bakgrunden till ansökan är att en högstadieskola föreslås byggas inom salamanderpopulationens hemområde. Det krävs dispens för att döda, skada,
fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller ägg av mindre vattensalamander. Om villkoren i 15 § artskyddsförordningen uppfylls får dispens ges
av Länsstyrelsen. Falköpings kommun har hos Länsstyrelsen ansökt om dispens för att samla in salamandrar och ägg för att flytta dem till en annan
plats inom kommunen.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(7)

Länsstyrelsen
Västra Götaland

BESLUT
2022-02-17

Diarienummer
522-41676-2021

Förekomsten av mindre vattensalamander i området
Ett mindre antal mindre vattensalamandrar har påträffats i en trädgårdsdamm precis intill planområdet. Såvitt Länsstyrelsen känner till saknas
andra fortplantningsmöjligheter i närområdet, inom rimligt spridningsavstånd. Planområdet omges till övervägande del av bebyggelse och infrastruktur. Närmast kända salamanderförekomst finns drygt 2 km västerut, enligt äldre uppgifter i Artportalen. Under genomförda utredningar i planområdet har inga mindre vattensalamandrar observerats. Mycket talar därmed
för att salamandrarna i planområdet inte har något kontinuerligt individutbyte med andra populationer, att populationen är relativt liten och svag och
att den löper risk att försvinna på sikt.
Finns annan lämplig lösning?
Frågan är om det finns andra lämpliga lösningar för att tillgodose planens
syfte, med mindre påverkan på mindre vattensalamander.
Inledningsvis noterar Länsstyrelsen att planbeskrivningen anger att detaljplanen stämmer överens med översiktsplanens intentioner. Vidare noterar
Länsstyrelsen att valet att föreslå en högstadieskola på den aktuella platsen
har sin bakgrund dels i en ny skolorganisation, dels i en undersökning av
lämpliga lokaliseringar inom Falköpings centralort. Sammantaget anser
Länsstyrelsen att kommunen visat att det av flera skäl varit lämpligt att föreslå att högstadieskolan byggs på den aktuella platsen.
Kommunen har, efter det att förekomsten av mindre vattensalamander i området blivit känd, genomfört utredningar och åtagit sig att bevara vissa lämpliga övervintringsområden inom planområdet, samt också att förstärka kvaliteter i andra områden. Det övervintringsområde som bedöms ha störst betydelse för mindre vattensalamander i planområdet kan dock inte bevaras.
Länsstyrelsen konstaterar att ett stort antal skolbarn kommer att uppehålla
sig på skolområdet när skolan väl är i drift, vilket åtminstone på lite sikt bör
innebära ett betydande markslitage.
Länsstyrelsen har mot ovan angiven bakgrund kommit fram till att även med
de skyddsåtgärder som kommunen avser genomföra är det troligt att detaljplanen innebär en försämring för salamanderpopulationen i området. Att
samla in och flytta populationen till en annan plats, som har bättre förutsättningar att långsiktigt erbjuda det salamandrarna behöver, bedömer Länsstyrelsen är en bättre lösning i det här fallet.
Länsstyrelsen anser i det här sammanhanget att kommunen har lokaliserat
en lämplig plats att flytta salamandrar till; på den här platsen finns fortplantningsmöjligheter, gömslen och platser för övervintring och födosök. Här
tycks också finnas bättre möjligheter till spridning till andra naturområden.
Den föreslagna insamlingsmetoden är enligt Länsstyrelsen den bästa för att
så många salamandrar som möjligt ska kunna samlas in. I syfte att minska
risken för att dåliga väderförhållanden och liknande påverkar utfallet bör
dock antalet insamlingsförsök vara fler än två (se villkor 2).
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Länsstyrelsen instämmer således med kommunen i att det inte är rimligt att
eftersträva insamling på andra platser än i fortplantningsområdet under lekperioden. Skulle däremot individer påträffas på andra platser, även under senare skeden, är det rimligt att dessa samlas in och flyttas till den nya platsen.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan är det Länsstyrelsens bedömning att
lösningen att samla in exemplar och ägg i det här fallet är den lämpligaste,
även med beaktande av att det finns en risk att samtliga individer i populationen inte lyckas samlas in.
Försvårar en dispens upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde?
Länsstyrelsen bedömer som sagt att mindre vattensalamander har bättre
möjligheter att fortleva långsiktigt på den nya platsen än inom planområdet.
Länsstyrelsens bedömning är således att dispens för insamling och flytt enligt det här beslutet kommer ha övervägande positiva effekter på mindre vattensalamander i Falköpingsregionen.
Länsstyrelsen bedömer också, mot bakgrund av vad som framgått ovan, att
en förlust av den aktuella populationen borde få högst begränsade effekter
på artens bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Det faktum att det kan vara svårt att samla in samtliga individer i populationen innebär enligt Länsstyrelsens bedömning inte att detaljplanen
möter hinder av artskyddsbestämmelserna. Genomförs insamling enligt villkoren i det här beslutet bedömer dock Länsstyrelsen att så många salamandrar och ägg som möjligt kan samlas in.
Samlad bedömning
Länsstyrelsen anser att det är möjligt att lämna dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att samla in exemplar och ägg av mindre vattensalamander.

Bestämmelser
Artskyddet utgörs dels av de traditionella fridlysningsreglerna, dels av
skydd för vissa arter och deras livsmiljöer med grund i EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv. Artskyddsbestämmelserna syftar till att förhindra att de skyddade arternas bevarandestatus försämras. Bestämmelser
om artskydd finns i artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Skyddade arter
Genom 6 § artskyddsförordningen är mindre vattensalamander fridlyst.
Skyddets innebörd
Enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet att
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1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.
Dispens från förbuden
Enligt 15 § artskyddsförordningen får Länsstyrelsen ge dispens från förbuden i 6 § endast om
1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Beskrivning av ärendet
Ni har ansökt om dispens från fridlysningsbestämmelserna för att fånga exemplar och samla in ägg av mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris)
på fastigheterna Hjulmakaren 4 och Gamla Stan 2:26. På fastigheten Hjulmakaren 4 har arten observerats i en trådgårdsdamm (reproduktionslokal).
På fastigheten Gamla Stan 2:26 finns potentiella landbaserade livsmiljöer
och övervintringslokaler för arten. Ni avser att flytta populationen från Hjulmakaren 4 och Gamla Stan 2:26 till en damm vid Marjarps industriområde.
Anledningen är att ni arbetar med en detaljplan för en ny skola i Falköpings
tätort. Platsen är ett före detta kalkbrott. Byggnation av skolan bedöms vara
av betydande allmänt intresse för att säkerställa en likvärdig skola för alla
och goda utbildningslokaler i Falköping. I samband med planprocessen har
det framkommit att mindre vattensalamander förekommer i en mindre
damm i angränsande villatomt. Ni har låtit genomföra inventeringar av artens livsmiljöer inom området för ny detaljplan och funnit att det finns potentiella övervintringsmiljöer där. Inga individer av mindre vattensalamander har dock observerats inom planområdet. Ni bedömer det vara svårt att
upprätthålla en population med mindre vattensalamander inom området givet att detaljplanen genomförs, då de kvarvarande naturmiljöerna sannolikt
är för små för att på sikt hålla en livskraftig population.
Ni har utrett alternativa planjusteringar för att möjliggöra för mindre vattensalamander att finnas kvar i området där detaljplanen ska genomföras. Möjligheten att kombinera skolbyggnad, skolgård, god förbindelse med gångoch cykelvägar och bilvägar till skolan med de förutsättningar som mindre
vattensalamander behöver för att finnas kvar i området har dock visat sig
vara svårt. Det har bedömts osannolikt att mindre vattensalamander kommer
kunna finnas kvar i området på sikt då dess livsmiljö marginaliseras än mer
än vad den redan gjort i samband med tidigare exploateringar/bebyggelse
runt kalkbrottet. Förutsättningarna för artens fortlevnad inom området är således begränsad som utgångspunkt.
Insamling och flytt ska utföras av sakkunnig ekolog/biolog. Då det aktuella
vattnet är litet kommer insamling ske manuellt i och runt vattnet dit arten
söker sig för reproduktion, genom att inventeraren försiktig lyfter upp djuret
för hand eller med hjälp av näthåv och placerare djuret i en stor behållare
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som hanteras ytterst varsamt. Om ägg observeras på vattenväxter samlas
dessa in och flyttas tillsammans med individerna av mindre vattensalamander.
Ni föreslår att insamling ska ske vid minst två tillfällen under artens lekperiod (april-maj). Insamling sker under kvällstid, mellan klockan 21.0023.00.
Om individer observeras i närliggande mindre tillfälliga vattensamlingar i
direkt anslutning till detaljplansområdet eller inom detaljplansområdet (på
mark där åtkomst ges, exempelvis på allmän mark och på privat mark med
markägarens tillstånd) samlas även dessa in för att på så vis kunna flytta så
stor del av den lokala populationen som möjligt.
Om individer av mindre vattensalamander observeras under anläggningsoch byggtid inom detaljplaneområdet önskar ni att dessa får samlas in av biolog/ekolog och flyttas till samma livsmiljö som övriga insamlade individer.
Insamlade individer kommer direkt efter insamling att placeras ut på en ny
lokal där förutsättningarna för individerna och artens fortlevnad är goda. Föreslagen lokal är den så kallade ”Groddjursdammen” som ligger placerad i
ett grönområde i Majarps industriområde och som är säkerställd genom detaljplan. Lokalen ligger cirka 2,8 km norr om befintlig lokal. Förutsättningarna för mindre vattensalamander bedöms här vara goda då vattentillgången
i dammen är beständig, dammen har sluttande strandkanter med vattenvegetation samt är fisk- och kräftfri. Ni har även byggt upp stenmurar inom området som erbjuder skyddade miljöer för arten samt övervintringsplatser då
stenmurarna ligger på mjuk mark. I det direkta närområdet finns även
mindre trädklädda partier.
Beskrivning av dammen
Befintliga höjddata visar att avrinningsområdet till dammen inte omfattar stora
delar av befintliga verksamheter på Marjarps industriområde utan istället
framförallt områden sydväst om dammen. Markytorna som avvattnas till
dammen består till största del av obebyggd mark även om vissa delar omfattar planlagd mark som kan exploateras med främst bostäder men även till
viss del verksamheter. Terminalerna inom Marjarps industriområde avvattnas norrut och därmed inte till dammen. Innan dagvattnet når dammen rinner det främst via öppna diken och ett antal fördröjningsdammar. Detta innebär att vattenflödet till dammen är förhållandevis jämnt även vid större
regnmängder. Att vattnet färdas via öppna diken och fördröjningsdammar
innebär också att eventuella föroreningar har möjlighet att antingen sjunka
till botten när vattnet fördröjs eller tas upp av marken i dikena.
Ett industrispår har tidigare passerat cirka 350 meter söder om dagvattendammen och undersökningar på andra platser i närområdet visar att marken
precis vid spåret kan innehålla vissa föroreningar. Dessa föroreningar bedöms dock inte påverka dagvattendammen. Vid byggnation på den närliggande fastigheten Klacken 1 påträffades massor som var förorenade med
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arsenik och kolväte. När massorna sanerades genomfördes tester dagligen
tills dess att föroreningen var borttagen. Sammanfattningsvis bedöms marken kring dagvattendammen med bakgrund av tillgängligt underlag inte vara
förorenad av salt, sliperimpregnering eller kolväte.
I en artskyddsutredning som tog fram innan dispensansökan lämnades
angavs ett antal förslag till skyddsåtgärder och förstärkningsåtgärder i syfte
att vidta hänsyn till den lokala populationen av mindre vattensalamander. Ni
vill dock, givet att dispens för flytt av mindre vattensalamander beviljas,
återkalla dessa förslag. Eftersom förslagen tagits fram i syfte att bevara en
population med mindre vattensalamander inom detaljplaneområdet bedöms
dessa åtgärder ej vara relevanta om populationen flyttas från platsen.

Upplysningar

Innan dispens från fridlysningsbestämmelserna söktes tog ni fram en rad
skydds- och förstärkningsåtgärder i syfte att vidta hänsyn till den lokala populationen av mindre vattensalamander. Syftet var att bevara en population
med mindre vattensalamander inom detaljplaneområdet. Dessa åtgärder bedöms ej vara relevanta om populationen flyttas från platsen.

Möjlighet att överklaga
Detta beslut kan du överklaga hos Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se ruta nedan.

Beslutande
Beslutet har fattats av Eva Olsen med Martin Svensson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Hantering av personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Översiktskarta
Detaljkarta med avgränsning
Detaljkarta med trädgårdsdamm markerad
Karta över damm dit salamandrarna flyttas

Kopia:
Naturvårdsverket
Samhällsbyggnadsenheten, Emma Ahlgren
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med
vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet
och handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag
du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen.
Om någon annan part som företräder det allmänna överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre veckor från det datum
som står på beslutet.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras
Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot
mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.
Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du innan
överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrel-
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Bilaga 3

Markering av dammen där mindre vattensalamander observerats. (Flygbildsfoto från
Enrio.se)

Bilaga 4

Platsen för ny lokal
(nr 2) dit mindre
vatten- salamander
planeras flyttas.
Området ligger cirka
2,8 km norr on
befintlig lokal (nr 1).

Figur 4. Flygbild över "Groddjursdammen". Bild från Eniro.se.

2022-02-07
Dnr: BN 2017/00094

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Komplettering angående dispensärende dnr 416762021
Bakgrund
Dagvattendammen som enligt dispensansökan eventuella individer av
mindre vattensalamander som finns vid det före detta kalkbrottet föreslås
flyttas till, ligger inom ett område som detaljplanelagts med användningen
natur inom allmän plats. Genom utbyggnaden av Marjaps industriområde
har flertalet biotoper tagits bort som omfattas av det generella biotopskyddet
och kommunen har då placerat kompensationsåtgärder inom detta område.
Det har placerats stenmurar, döda träd och ett småvatten inom området. I
området finns också en naturlig lågpunkt och det tillskapades därför en
dagvattendamm i området för att skapa en fördröjning.
Sedan området färdigställdes år 2017 och 2018 har enligt artportalen flertalet
olika rödlistade fågelarter noterats i området.
Vattenkvalitet
Befintlig höjddata visar att avrinningsområdet till dammen inte omfattar
stora delar av befintliga verksamheter på Marjarps industriområde utan
istället framförallt områden sydväst om dammen, se nedanstående bild som
visar ungefärligt vilka områden som bidrar med vatten till dammen.

Stadsbyggnad | Kommunledningsförvaltningen
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | Växel 0515-88 50 00
stadsbyggnad@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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Bild 1 visar dammens avrinningsområde, alltså de marker som avvattnas till
dammen.
Markytorna som avvattnas till dammen består till största del av obebyggd
mark även om vissa delar omfattar planlagd mark som kan exploateras med
främst bostäder men även till viss del verksamheter. Terminalerna inom
Marjarps industriområde avvattnas norrut och därmed inte till dammen.
Innan dagvattnet når dammen rinner det främst via öppna diken och ett antal
fördröjningsdammar. Detta innebär att vattenflödet till dammen är
förhållandevis jämnt även vid större regnmängder. Att vattnet färdas via
öppna diken och fördröjningsdammar innebär också att eventuella
föroreningar har möjlighet att antingen sjunka till botten när vattnet fördröjs
eller tas upp av marken i dikena. Bilden nedan visar de större dikena och
fördröjningsdammarna inom avrinningsområdet.

3 (5)

Bild 2 visar dammens avrinningsområde inklusive större diken och
fördröjningsdammar. Blå cirklar illustrerar fördröjningsdammar och
pilarna illustrerar diken.
Ett industrispår har tidigare passerat cirka 350 meter söder om
dagvattendammen och undersökningar på andra platser i närområdet visar
att marken precis vid spåret kan innehålla vissa föroreningar. Dessa
föroreningar bedöms dock inte påverka dagvattendammen.
Vid byggnation på den närliggande fastigheten Klacken 1 påträffades
massor som var förorenade med arsenik och kolväte. När massorna
sanerades genomfördes tester dagligen tills dess att föroreningen var
borttagen. Sammanfattningsvis bedöms marken kring dagvattendammen
med bakgrund av tillgängligt underlag inte vara förorenad av salt,
sliperimpregnering eller kolväte.
I den västra delen av Marjarps industriområde finns ytterligare en
dagvattendamm vars avrinningsområde består av stora delar av Falköpings
tätort. Området är till stor del exploaterad, hårdgjord och vattnet avleds via
ledningar under mark utan fördröjning. Marken inom avrinningsområdet har
varit exploaterad under lång tid och under tidsperioder där krav på
fördröjning och rening av vatten inte fanns eller var lika kraftiga som idag.
På grund av den höga graden av exploatering och hårdgjordhet tillsammans
med att vattnet avled via ledningar varierar vattenflödet till dammen kraftigt
beroende på regnmängd. Föroreningshalten bedöms också vara värre än den
östra dagvattendammen av samma anledningar.
Under 2016 genomförde Trafikverket en naturvärdesinventering i samband
med planläggning för förbigångspår längs Västra Stambanan. Inventeringen
omfattade bland annat den västra dammen och då noterades bland annat
åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander. Den västra
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dagvattendammen bedöms därmed vara mer förorenad än den östra och det
till trots har mindre vattensalamander inventerats där.

Bild 3 visar lokalisering av den östra och den västra dammen.
Befintliga groddjursarter & platsens lämplighet
Det har inte genomförs någon naturvärdesinventering som kartlagt vilka
groddjursarter som finns i varken dagvattendammen eller det småvatten som
finns i samma naturområde. Enligt platsbesök som har gjorts har det i
småvattnet noterats ett stort antal ägg och yngel av något eller några
groddjursarter.
De ekologiska förutsättningarna för mindre vattensalamander (samt andra
groddjur) bedöms vara goda vid lokalen för föreslagen flytt. Området är
recipient för dagvatten men så länge en god vattenkvalitet för groddjuren
kan upprätthållas så erbjuder området livsmiljöer för groddjurens samtliga
livsstadier samt tillgång på födosöksområden (öppna gräsmarker samt
skogsdungar) och övervintringsområden (främst ett flertal stenmurar som
kan erbjuda frostfria utrymmen då stenmurarna ligger på mjuk mark i vilken
groddjuren gömmer sig). Möjligheten för reproduktion bedöms vidare som
god med anledning av att vattentillgången i dammen är beständig, dammen
har sluttande strandkanter med över- och undervattensvegetation samt är
fisk- och kräftfri.
Dammen inklusive svämplanet är cirka 5 500 m2 stort och området som
angränsar med gräsmarker, diken och stenmurar är drygt 6,5 ha stort, se bild
4.
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Bild 4 visar områdets/lokalens utbredning med dagvattendamm, småvatten,
diken, skogsområde och stenmurar.

Ansökan om artskyddsdispens - komplement
Kompletterande underlag till artskyddsutredning och
ansökan om dispens att flytta mindre vattensalamander
för detaljplan Gamla Stan 2:26, Falköping

Falköpings kommun
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Titel: Kompletterande underlag till artskyddsutredning och
ansökan om dispens att flytta mindre vattensalamander för detaljplan Gamla Stan 2:26, Falköping
Version: 1
Datum: 2021-12-10
Uppdragsgivare: Josef Ydeskog, Falköpings kommun
Uppdragsnummer: 2030-05
Ansökan genomförd av: Sofia Berg, EnviroPlanning AB

1 Bakgrund
Falköping kommun arbetar med en ny detaljplan av ett före detta kalkbrott i de
centrala delarna av Falköpings tätort. I samband med planprocessen har det
framkommit att den fridlysta arten mindre vattensalamander (6§ Artskyddsförordningen) förekommer i en mindre damm i angränsande villatomt. Kommunen
har låtit genomföra inventeringar av artens livsmiljöer inom området för ny detaljplan och funnit att det finns potentiella övervintringsmiljöer där. Inga individer av mindre vattensalamander har dock observerats inom planområdet. I
samråd med länsstyrelsen har slutsatsen dragits att det kommer vara svårt att
upprätthålla en population med mindre vattensalamander inom området givet
att detaljplanen genomförs, då de kvarvarande naturmiljöerna sannolikt är för
små för att på sikt hålla en livskraftig population.

1.1 Kompletterande underlag
Detta dokument utgör ett kompletterande underlag till följande artskyddsutredning som genomförts för mindre vattensalamander inom aktuellt detaljplaneområde:
-

Berg S (2021). Artskyddsutredning för mindre vattensalamander inför
detaljplan, Gamla Stan 2:26, Falköpings kommun. Version 2. EnviroPlanning AB, 2021-09-09.

1.2 Mindre vattensalamander
Mindre vattensalamander är fridlyst enligt 6§ Artskyddsförordningen vilket
innebär att det är förbjudet att:
-

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och

-

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

1.2.1 Särskilda skäl till dispens
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från 6§ Artskyddsförordningen
givet att följande punkter är uppfyllda (15§ Artskyddsförordningen):
-

det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra

-

dispensen försvårar inte upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
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2 Ansökan om dispens från 6§
Artskyddsförordningen
Falköpings kommun ansöker om dispens från 6 § artskyddsförordningen för
mindre vattensalamander. Kommunen ansöker också om tillstånd att få flytta
populationen av mindre vattensalamander från detaljplaneområdet Gamla Stan
2:26 samt från intilliggande villatomt där arten idag observerats (figur 1).

Figur 1. Markering av dammen där mindre vattensalamander observerats. (Flygbildsfoto från
Enrio.se)

2 (7)

2.1 Syfte med åtgärden
Detaljplanläggning av ny skola i Falköpings tätort. Byggnation av skolan
bedöms vara av betydande allmänt intresse för att säkerställa en likvärdig
skola för alla och goda utbildningslokaler i Falköping.

2.2 Finns någon annan lämplig lösning?
Falköpings kommun har utrett alternativa planjusteringar för att möjliggöra för
mindre vattensalamander att finnas kvar i området för ny detaljplan (se kapitel
2 i Berg 2021). Möjligheten att kombinera skolbyggnad, skolgård, god förbindelse med gång- och cykelvägar och bilvägar till skolan med de förutsättningar
som mindre vattensalamander behöver för att finnas kvar i området har dock
visat sig vara svårt. Efter samråd med länsstyrelsen bedöms det osannolikt att
mindre vattensalamander kommer kunna finnas kvar i området på sikt då dess
livsmiljö marginaliseras än mer än vad den redan gjort i samband med tidigare
exploateringar/bebyggelse runt kalkbrottet. Länsstyrelsen understryker under
samråd att området troligen redan idag är för litet för att på sikt kunna hålla
kvar en population av mindre vattensalamander. Förutsättningarna för artens
fortlevnad inom området är således begränsad som utgångspunkt.

2.3 Påverkan på gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde?
Mindre vattensalamander bedöms idag vara livskraftig (LC) inom sitt utbredningsområde (Artfakta SLU 2021). Arten har en stor utbredning och är relativt
vanlig. Utbredningsområdets storlek överskrider gränsvärdet för rödlistning.
Det finns vidare inga tecken på betydande populationsförändring (Artfakta SLU
2021). Bedömningen är därför att påverkan från detaljplanen inte kommer att
påverka artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

2.4 Flytta individer av mindre vattensalamander
För att inte riskera döda eller skada individer av mindre vattensalamander samt
för att möjliggöra för den lokala populationen att fortleva på sikt, ansöker
Falköpings kommun om att få flytta individer av mindre vattensalamander.
Falköpings kommun ansöker om tillstånd för följande punkter:
1. Samla in och flytta individer av mindre vattensalamander från reproduktionsplatsen (mindre damm på privat villatomt, Hattmakaren 4 (se
figur 1)). Insamling och flytt ska utföras av sakkunnig ekolog/biolog.
DÅ det aktuella vattnet är litet kommer insamling ske manuellt i och
runt vattnet dit arten söker sig för reproduktion, genom att inventeraren försiktig lyfter upp djuret för hand eller med hjälp av näthåv och
placerare djuret i en stor behållare som hanteras ytterst varsamt. Om
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ägg observeras på vattenväxter samlas dessa in och flyttas tillsammans
med individerna av mindre vattensalamander.
2. Insamling ska ske vid minst två tillfällen under artens lekperiod (aprilmaj). Insamling sker under kvällstid, mellan 21.00-23.00.
3. Om individer observeras i närliggande mindre tillfälliga vattensamlingar
i direkt anslutning till detaljplansområdet eller inom detaljplansområdet (på mark där åtkomst ges, exempelvis på allmän mark och på privat
mark med markägarens tillstånd) samlas även dessa in för att på så vis
kunna flytta så stor del av den lokala populationen som möjligt.
4. Individer flyttas till lämplig livsmiljö inom Falköpings kommun (se avsnitt 2.4.1)
5. Om individer av mindre vattensalamander observeras under anläggnings- och byggtid inom detaljplaneområdet får dessa samlas in av
biolog/ekolog och flyttas till samma livsmiljö som övriga insamlade
individer (se avsnitt 2.4.1).

2.4.1 Flytt av mindre vattensalamander till ny lokal
Insamlade individer av mindre vattensalamander kommer direkt efter insamling att placeras ut på en ny lokal där förutsättningarna för individerna och
artens fortlevnad är goda. Föreslagen lokal är den så kallade ”Groddjursdammen” som ligger placerad i ett grönområde i Majarps industriområde (figur 2)
och som är säkerställd genom detaljplan. Lokalen ligger cirka 2,8 km norr om
befintlig lokal (figur 2). Förutsättningarna för mindre vattensalamander bedöms här vara goda då vattentillgången i dammen är beständig, dammen har
sluttande strandkanter med vattenvegetation samt är fisk- och kräftfri (figur 3
och 4). Falköpings kommun har även byggt upp stenmurar inom området som
erbjuder skyddade miljöer för arten samt övervintringsplatser då stenmurarna
ligger på mjuk mark. I det direkta närområdet finns även mindre trädklädda
partier.

Figur 2. Platsen för
ny lokal (nr 2) dit
mindre vattensalamander planeras
flyttas. Området
ligger cirka 2,8 km
norr on befintlig lokal
(nr 1).
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Figur 3. Dammen med omkringliggande mark där stenmurar och mindre trädklädda områden
finns. Inom området finns även öppna diken.
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Figur 4. Flygbild över "Groddjursdammen". Bild från Eniro.se.

2.5 Övriga ändringsförslag
I artskyddsutredningen, avsnitt 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3 i Berg (2021) anges ett
antal förslag till skyddsåtgärder och förstärkningsåtgärder i syfte att vidta hänsyn till den lokala populationen av mindre vattensalamander inom Gamla Stan
2:26. Falköpings kommun vill dock, givet att dispens för flytt av mindre vattensalamander beviljas, återkalla dessa förslag. Eftersom förslagen tagits fram i
syfte att bevara en population med mindre vattensalamander inom detaljplaneområdet bedöms dessa åtgärder ej vara relevanta om populationen flyttas från
platsen.
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1 Bakgrund
Falköping kommun har i samband med planering inför ny detaljplan av ett
före detta kalkbrott i de centrala delarna av Falköping genomfört en naturvärdesinventering 2017 (Dahlen 2017). Den fridlysta arten mindre vattensalamander (Artskyddsförordningen, Bilaga 2) har senare upptäckts i en damm i
angränsande område. I samband med ett sakkunnigt utlåtande (Dahlén 2020)
om detaljplaneområdet kan hysa lämpliga livsmiljöer för mindre vattensalamander var slutsatsen att området inte hyser några reproduktionslokaler för
arten. Däremot kan området fungera som övervintringsområde för arten.
Övervintringsområden karterades under 2020 (Berg 2020). Karteringen visade på tre områden där mindre vattensalamander kan övervintra. Två av
dessa platser bedöms hysa ett måttligt värde för övervintring medan ett område hyser ett högt värde (figur 1).

Figur 1 Övervintringsområden för mindre vattensalamander i relation till avgränsade
naturvärdesobjekt.
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Området med högt värde (område 3 i figur 1) består av steniga och grusiga
slänter i sydligt läge, med måttliga inslag av träd (figur 2). Områdets solvarma
slänter tillsammans med stenrösen, död ved och rishögar erbjuder övervintringslokal för mindre vattensalamander. Övriga två områden hyser vissa förutsättningar för övervintring. Område 2 ligger dock i nordligt läge (mindre
gynnsamt för mindre vattensalamander) och område 1 hyser sparsamt med
de rätta markstruktureran som medger övervintring på frostfritt djup.

Figur 2. Område 3 på karta i figur 1 som hyser goda förutsättningar som övervintringsområde för
mindre vattensalamander.

1.1 Uppdraget
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Falköpings kommun att genomföra en
artskyddsutredning för mindre vattensalamander i samband med detaljplanearbetet för området. Syftet är att genom att följa skadelindringshierarkin utvärdera hur detaljplanen är möjlig att genomföra utan att påverka den gynnsamma bevarandestatusen för mindre vattensalamander. Utredningen kommer utgöra underlag för ställningstaganden rörande bestämmelser i detaljplanen samt förslag på hänsyn och skyddsåtgärder.
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1.2 Ekologisk kompensation och skadelindringshierarkin
Djur, natur och ekosystemtjänster kan komma att påverkas negativt av en exploatering. Ekologisk kompensation är ett verktyg för att avhjälpa detta genom att de värden som går förlorade skapas eller säkerställs på annan plats.
Enligt skadelindringshierarkin ska dock kompensation ses som en allra sista
utväg först när all tänkbar hänsyn har tagits (BBOP, 2012; Naturvårdsverket,
2016). Skadelindringshierarkin består av fyra steg (figur 3):
1. Skador ska undvikas genom god planering.
2. Risken för skador ska minimeras genom hänsynstagande och
skyddsåtgärder.
3. Skador som uppkommit efter steg 1–2 ska återställas så långt det är
möjligt.
4. Kvarstår skada efter steg 1–3 ska den kompenseras för på annan plats.
Kompensationen ska minst leda till att naturvärdena som annars hade
gått förlorade upprätthålls, men primärt bör kompensationen leda till
positiv naturvårdsnytta (erhålls genom överkompensation).

Figur 3. Illustration över skadelindringshierarkin. Den vänstra stapeln visar potentiell skada på
naturmiljön av en exploatering. Den potentiella skadan ska i första hand undvikas, i andra hand
minimeras genom skyddsåtgärder, i tredje hand återställas på plats. Först därefter, om skada fortfarande kvarstår, blir kompensation aktuellt vilket bör ske med nettovinst för naturen. (figur från
Naturvårdsverket, 2016).
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2 Resultat
2.1 Påverkan på mindre vattensalamander
Genomförandet av detaljplanen inom området kommer påverka livsförutsättningarna för den fridlysta arten mindre vattensalamander genom att olika biotoper som den nyttjar inom sin livscykel delvis tas i anspråk (figur 4). Bland
annat kommer övervintringsområden och viloplatser ianspråktas samt områden där arten idag födosöker. Inga reproduktionslokaler påverkas. Dock påverkas även möjligheten för spridning inom området, något som är av betydelse för att arten ska kunna ta sig till de livsmiljöer den är beroende av.

Figur 4. Förslag på utformning av skola och skolgård i relation till befintliga övervintringsområden för mindre vattensalamander.
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Det område som idag hyser ett högt värde som övervintringsplats (område 3 i
figur 4) kommer till stor del behöva tas i anspråk för att möjliggöra god konnektivitet till skolan samt handikappanpassning uppför den branta slänten (se
även avsnitt 3 – bortvalda alternativ). Övervintringsområde 1 kommer delvis
tas i anspråk för att primärt bekämpa den invasiva arten parkslide som växer
här. För att parkslide inte ska få nytt fäste kommer samma yta anläggas till
aktivitetsytor för skolans elever. På grund av just förekomsten av parkslide är
ytan inte lämplig för naturmark då arten är mycket svår att bekämpa. Övervintringsområde 2 kommer till största del att bevaras genom planbestämmelser, likaså områden för spridning utmed den västra slänten.
För att kunna säkerställa en kontinuerlig ekologisk funktion för mindre vattensalamander inom området för detaljplan har utgångspunkten varit att tillgodose de behov arten för sin livscykel både under och efter avslutat byggskede. För att möjliggöra detta kommer utpekade områden fråntas exploatering, skyddsåtgärder kommer vidtas och förstärkningsåtgärder genomföras
(innan befintliga livsmiljöer påverkas). Förstärkningsåtgärderna syftar till att
säkerställa att miljöer för övervintring, födosök och spridning finns inom området, på ett sådant sätt som medger säker spridning till den damm där arten
observerats (på privat tomt norr om området för detaljplan).

2.2 Skadelindringshierarkin
Tabell 1 redogör för hur skadelindringshierarkin har tillämpats inom arbetet
med utformning av detaljplanen och beskriver föreslagna åtgärder för att
undvika och minimera negativ påverkan som kan uppstå på mindre
vattensalamander samt för att säkerställa den kontinuerliga ekologiska funktionen för mindre vattensalamander inom området.
Tabell 1. Redovisning över hur skadelindringshierarkin tillämpats inom artskyddsutredningen för
mindre vattensalamander.

Steg enligt skadelindringshierarkin

Beskrivning

1. Undvika påverkan
genom god planering

Delar av övervintringsområdena för mindre
vattensalamander kommer att bevaras inom
den nya detaljplanen, specifikt område 2 och
mindre del av område 3 (figur 5). Områden
som lämpar sig för spridning kommer också
bevaras (område B i figur 5).
Detaljplanen kommer vidare föreslås med
specifika planbestämmelser för att även
framgent undvika negativ påverkan på de
områden som bevaras vilka omfattas av område A, B och C i figur 5. Se avsnitt 2.2.1 om
planbestämmelser som föreslås.
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2. Minimera påverkan
genom hänsyn och
skyddsåtgärder

Undvikande av negativ påverkan på mindre
vattensalamander från steg 1 ovan kommer
delvis minimera påverkan på arten. Men för
att inte riskera skada eller döda individer av
mindre vattensalamander i samband med
byggskedet kommer skyddsåtgärder att vidtas. Skyddsåtgärder vidtas även för att undvika oavsiktlig påverkan på övervintringsområden som ska bevars. Skyddsåtgärder föreslås i avsnitt 2.2.2.

3. Minimera påverkan
genom förstärkningsåtgärder och återställande

Förstärkningsåtgärder kommer vidtas för att
säkerställa biotopkvalitéer inom naturmark
för mindre vattensalamander, inom område B
och C (se avsnitt 2.2.3).
Naturmark inom områden A i figur 5 som riskerar påverkas anläggningsarbete av GC-väg
kommer återställas till dess ursprungliga
biotop.

4. Kompensera för
påverkan som inte
kan undvikas

Genom att via steg 1-3 ovan bevara och
säkerställa en kontinuerlig ekologisk funktion
för mindre vattensalamander inom området
för detaljplan bedöms kompensationsåtgärder ej behöva vidtas. Den kontinuerliga
ekologiska funktionen för arten kommer säkerställas genom undvikande av påverkan,
skyddsåtgärder, återställande och förstärkningsåtgärder.

2.2.1 Undvika påverkan genom god planering Förslag på planbestämmelser
Område A, B och C i figur 5 föreslås bevaras i detaljplanen på ett sådant sätt
som gynnar den mindre vattensalamandern. Område A hyser idag potentiella
övervintringsplatser för mindre vattensalamander men fungerar även som födosöksplats och viloplats för densamma. Ytan mellan bergvägg och planerad
GC-väg kommer vara cirka 7-10 meter bred. Område B utgörs idag av en västlig slänt med trädgårdsavfall, buskar och träd men som genom naturvårdande
förstärkningsåtgärder kommer att utgöra spridningsmiljö, födosöksmiljö och
övervintringsplats åt mindre vattensalamander. Område C kommer restaureras för att skapa goda förutsättningar för övervintringsområde samt födosöksområde. Område A, B och C kommer i den nya detaljplanen klassificeras som
kvartersmark med följande planbestämmelser, eller motsvarande:
-

Mark får ej hårdgöras

-

Marken får inte förses med byggnad
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2.2.2 Rekommenderade skyddsåtgärder
Tidsanpassa exploateringen
Anläggningsarbeten inom och i anslutning till övervintringsområden ska utföras utanför perioden för övervintring som är oktober-april. Exploatering av
eventuella övervintringsplatser såsom högar med död ved eller stenrösen bör
samtidigt ske varsamt så att djuren får möjlighet att flytta på sig då de kan använda samma områden som viloplats under sommarhalvåret.

Avskärma områden med övervintringsplatser
Befintliga övervintringsområden som ska bevaras ska avskärmas under byggtiden för att minska risken för oavsiktlig påverkan.

Färdigställ förstärkningsåtgärder i tid
Förstärkningsåtgärder som syftar till att säkerställa den kontinuerliga ekologiska funktionen hos mindre vattensalamander måste vara på plats och funktionsdugliga innan nuvarande övervintringsområden exploateras, detta för att
säkerställa kontinuerlig tillgång till lika bra eller bättre livsmiljö. Detta innebär att område B och C i figur 5 ska restaureras inledningsvis för att projektet
senare ska kunna ianspråkta befintliga övervintringsområden.

Belysning
För groddjur men även andra djur är ljuset och dagslängden viktiga signaler
för födosök, reproduktion och orienteringsförmåga. Tillskott av artificiell belysning kan påverka detta negativt (Jägerbrand, 2018). Genom att använda sig
av en speciell sorts armatur kan man på platser som är särskilt känsliga avsevärt minska påverkan på nattlevande organismer. Exempel på sådant område
är där GC-vägar går parallellt med spridningsstråk.

2.2.3 Rekommenderade förstärkningsåtgärder och
återställande av naturmiljö
För att säkerställa god kontinuerlig ekologisk funktion för mindre vattensalamander rekommenderas följande naturvårdshöjande förstärkningsåtgärder
att vidtas innan befintliga övervintringsområden påverkas.
Skapa övervintringsplatser och spridningsområden
Övervintringsområden kan tillskapas på ett flertal sätt (se exempelvis Trafikverket, 2016). Bland annat kan högar med sten eller död ved utgöra lämpliga
miljöer på mjuk mark och med fördel även försänkas i marken, så arten lättare
kan ta sig ner på frostfritt djup. Placering av övervintringsområden i syd- eller
sydvästvänta områden är extra gynnsamt. Om träd tas bort i samband med exploateringen kan dessa med fördel nyttjas i detta syfte, likaså stenar i marken.
Placeringen bör underlätta vandringen från övervintringsplatser till lekvatten,
vilket uppfylls om åtgärderna genomförs inom område B och C på karta i
figur 5.
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Områden som inte utgör partier med övervintringsområden inom område B
kan anläggas med exempelvis frisk-torräng men inhemsk ängsflora, dels för
att skapa en örtrik miljö som lockar insekter (födosök för mindre vattensalamander), dels för dess estetiska utsmyckning men även för att gynna
pollinerande insekter.
Anläggning av damm/våtmark
Anläggning av ny damm med omgivande svämplan inom del av område A eller
område C på karta i figur 5. Marken vid område A är här fukthållande och enligt genomförd dagvattenhantering (Persson 2020; Kapetanovic 2018) så
svämmas området över periodvis. En undersökning bör utföras huruvida det
är möjligt utifrån berggrunden att anlägga en mindre damm här. Dammen bör
ha en centrerad djuphåla som med sluttande slänter övergår till omgivande
svämplan. Helheten blir ett våtmarkskomplex som ger livsmiljöer åt groddjur
men även åt fåglar. Området ligger i anslutning till växtplatsen av den fridlysta
korallroten, som dock gynnas av fukthållande mark. Område C lämpar sig för
anläggning av mindre damm då dagvattenhanteringen inom detaljplanen
medger det (Persson 2020; Kapetanovic 2018). Platsen är lämplig utifrån att
dammen hamnar i sydligt läge samt direkt intill övervintringsområden och födosöksområden inom område C och B.
Reducera barriäreffekter
Exploateringen kommer att minska mindre vattensalamanders (och andra
djurs) möjlighet till spridning. Spridning ut över det exploaterade området
kan även leda till direkt fara genom risk att exempelvis bli överkörda eller att
inte hitta tillbaka eller vidare till lämplig livsmiljö. Genom att strategiskt anlägga ledstrukturer såsom stenrösen, buskar och död ved, ökar förutsättningarna för att leda djuren rätt. Ledstrukturerna kan samtidigt utgöra miljöer för
övervintring, viloplats och födosök. Ledstrukturer bör anläggas inom område
A och B på karta i figur 5.
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Figur 5. Områden som kommer bevaras inom området för ny detaljplan (område A, B och C) samt
befintliga övervintringsområden. Inom område B och C föreslås vidtagande av förstärkningsåtgärder för att gynna den mindre vattensalamandern. Den damm som arten observerats i ligger
utanför detaljplanen på privat tomt, strax norr om område C.
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3 Bortvalda alternativ
Möjligheten att helt bevara övervintringsområde 3 för mindre vattensalamander har samråtts med berörda förvaltningar på kommunen. Dock utgör
samma område en viktig plats för att koppla samman infartsvägar (GC-vägar
och bilvägar) med skolområdet och är därför central för tillgängligheten till
skolan. Av denna anledning har alternativet att helt bevara områden 3
frångåtts.

4 Slutsats
Genom att minimera påverkan på övervintringsområden, födosöksområden
och spridningsområden för mindre vattensalamander, i kombination med föreslagna skyddsåtgärder och förstärkningsåtgärder som redovisas i avsnitt
2.2.1–2.2.3, bedöms detaljplanen kunna genomföras utan försämrade livsbetingelser för mindre vattensalamanders och dess möjlighet till fortlevnad
inom området. Möjligheten att anlägga en damm inom område A eller C (se figur 5) bör utredas vidare. Anläggningen måste kunna utföras utan att försämra livsmiljön för korallroten som växer i närheten till föreslagen damm i
område A.
Sammantaget resulterar åtgärderna som presenteras i denna rapport även i
minskad påverkan på andra förekommande arter som insekter och viss fågelfauna då även dessa artgrupper gynnas av ledstrukturer och småbiotoper med
död ved och stenrösen. Om våtmarken kan anläggas kan denna tillskapa förutsättningar som idag saknas som är direkt positivt för dessa artgrupper inklusive groddjur och kräldjur.
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1 Inledning
Falköping kommun har i samband med planering inför ny detaljplan av ett
före detta kalkbrott i de centrala delarna av Falköping genomfört en naturvärdesinventering 2017 (Dahlen 2017). Den fridlysta arten mindre vattensalamander har senare upptäckts i en damm i angränsande område (figur 1). I
samband med ett sakkunnigt utlåtande (Dahlén 2020) om detaljplaneområdet
kan hysa lämpliga livsmiljöer för mindre vattensalamander var slutsatsen att
området inte hyser några reproduktionslokaler för arten. Däremot kan området fungera som övervintringsområde för arten.
EnviroPlanning AB har fått ett kompletterande uppdrag av Falköping kommun att detaljerat utreda var eventuella övervintringslokaler för mindre vattensalamander kan finnas inom området för detaljplan, samt beskriva det formella skyddet som mindre vattensalamander har samt dess släkting större
vattensalamander.

Figur 1. Arten på bilden har identifierats som mindre vattensalamander. Foto taget av privatperson på fastigheten Hjulmakaren 4 och som inkommit till Falköpings kommun den 31 augusti
2020 från Mark- och miljööverdomstolen.
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2 Övervintringsplatser för mindre
vattensalamander
Från det att mindre vattensalamander utvecklats till fullvuxna djur påbörjas
deras landlevande fas, vilket ofta sker i augusti-september. De återvänder sedan inte till reproduktionslokalen i vatten förrän de är könsmogna (efter ca 24 år). Lämpliga livsmiljöer för arten på land utgörs av skiftande fuktiga biotoper som skogsbryn, skogar och trädgårdar. För övervintring krävs frostfria
gömslen, exempelvis i stenrösen, hålor och skrevor (Artfakta 2020).
I samband med kartering av övervintringsplatser inom det före detta kalkbrottet har en bedömning gjord utifrån hur lämplig platsen är för övervintring. Bedömningen görs enligt följande:
•

Högt värde som övervintringslokal – området hyser ett flertal lämpliga
strukturer som möjliggör gömslen i frostfritt djup. Sydligt och västlig läge
är mer gynnsamt än östligt och nordligt. Området är tillgängligt utan vandringsbarriärer till och från reproduktionslokaler (vattenförekomster).

•

Måttligt värde som övervintringslokal – området hyser måttliga förekomster av lämpliga strukturer som möjliggör gömslen i frostfritt djup.
Sydligt och västlig läge är mer gynnsamt än östligt och nordligt.

•

Visst värde som övervintringslokal – området hyser sparsamma förekomster av lämpliga strukturer som möjliggör gömslen i frostfritt djup.
Sydligt och västlig läge är mer gynnsamt än östligt och nordligt.

2.1 Övervintringslokaler inom f.d. kalkbrottet
Inom området av det före detta kalkbrottet finns tre avgränsade platser (figur
2), som kan fungera som övervintringslokal för mindre vattensalamander.
Område 1 hyser branta lövträdsklädda slänter i östligt, sydligt och västlig
läge, med strukturer som rishögar (trädgårdsavfall), sparsamt med död ved
och måttligt med stenrösen varvat med tämligen tätt packad jord (figur 3).
Området erbjuder övervintringsmöjligheter för den mindre vattensalamandern. Den måttliga tillgången på lämpliga strukturer för övervintring medför
att området bedöms utgöra en möjlig övervintringslokal med ett måttligt
värde för arten. Områdes branta slänt ligger delvis i sydligt läge vilket ökar
chansen att de strukturer och frostfria platser som ändock finns här kan nyttjas av den mindre vattensalamandern.
Område 2 utgörs av lodytor av bergväggen av det gamla kalkbrottet. Området
hyser rikligt med stenrösen samt skrevor in i bergets lodytor (figur 4). Även
detta område erbjuder övervintringsmöjligheter för den mindre vattensalamandern. Trots att förekomsten av stenrösen är god på denna plats ligger majoriteten av området i ett nordligt läge vilket medför att bedömningen som
övervintringslokal ger ett måttligt värde.
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Område 3 utgörs av steniga och grusiga slänter i sydligt läge, med måttliga inslag av träd (figur 5). Områdets solvarma slänter tillsammans med stenrösen,
död ved och rishögar erbjuder övervintringslokal för mindre vattensalamander och bedöms hysa ett högt värde.
Samtliga områden som presenteras som möjliga övervintringsmöjligheter åt
mindre vattensalamander (område 1-3) ligger inom Falköpings centrala delar
och området är tämligen isolerat från omgivande landskap som nyttjas av arten. Det är främst hårdgjorda ytor och vägar som medför vandringshinder
som försvårar för arten att sprida sig till och från detta område. Givet att
lämplig reproduktionslokal finns inom spridningsavstånd för mindre vattensalamander där denne ej behöver korsa trafikerade vägar så bör rimligen området i det före detta kalkbrottet fungerar som övervintringslokal för arten.

Figur 2. Möjliga övervintringslokaler för mindre vattensalamander samt ytor som hyser
naturvärden.
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Figur 3. Område 1 med måttligt värde som övervintringslokal.

Figur 5. Område 2 med måttligt värde som övervintringslokal.

Figur 4. Område 3 med högt värde som övervintringslokal.
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3 Lagstiftning mindre vattensalamander och större
vattensalamander
Större vattensalamander finns upptagen i EU:s Art- och habitatdirektivet bilaga 4 och är i Artskyddsförordningen (ASF) upptagen som en strikt skyddad
art, bilaga 1. Arten omfattas av förbudet enligt 4 § ASF vilket innebär att det är
förbjudet att avsiktligt fånga eller döda större vattensalamander, avsiktligt
störa djuren, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder. Man får inte heller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt.
Mindre vattensalamander är fridlyst i hela landet och finns upptagen i bilaga 2
till artskyddsförordningen. Arten omfattas av förbudet enligt 6 § ASF vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar av arten samt ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.
Skillnad i artskyddet mellan mindre och större vattensalamander
En skillnad i det formella skyddet mellan större- och mindre vattensalamander, dvs skillnad mellan 4 § ASF och 6 § ASF, är att mindre vattensalamanders
livsmiljö inte är skyddad i sig. Detta innebär att livsmiljöer där arterna vistas
som skyddas av 6 § inte har något skydd, även om dessa är av stor betydelse
för arten (Naturvårdsverket 2009).
Vid exploateringar av olika slag krävs som regel dispens från artskyddsförordningen även för åtgärder som påverkar enstaka exemplar av arter upptagna i
6 § ASF. Till exempel för en detaljplan som, om den beslutas, kommer att innebära att det bebyggs så att fridlysta arter riskerar att exempelvis dödas (Naturvårdsverket 2009).
Generellt kan man säga att skyddet en art får genom 6 § ASF är något svagare
jämfört med skyddet en art får genom 4 § ASF, genom att livsmiljöer där arterna vistas som skyddas av 6 § inte har något skydd.
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Sammanfattning

Detta PM beskriver ekologin för Sveriges två arter av vattensalamander
samt utreder om området för ny detaljplan i det före detta kalkbrottet i
Falköping kan fungera som livsmiljö för arterna. Den NVI som
genomfördes 2017 visade inte på fynd av några salamandrar eller några
vattensamlingar lämpliga som reproduktionslokal. Närområdet verkar
sakna vattensamlingar. Dock finns en möjlighet att den flygbildstolkning
som gjorts inte har kunnat lokalisera mindre dammar på t ex villatomter
som kan fungera som livsmiljö för framförallt den mindre
vattensalamandern. Om så är fallet kan delar av inventeringsområdet
fungera som landmiljö/övervintringsområde för arten.
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1

Bakgrund

Falköpings kommun undersöker möjligheten att exploatera ett område i Falköpings
centralort. Området är cirka 2,3 ha stort och består av ett nedlagt kalkbrott samt
kringliggande område. Fastigheten ägs av Falköpings kommun. Detaljplanen är
överklagad på grund av fynd av vattensalamander (större eller mindre) inom
området. Vid den naturvärdesinventering som genomfördes i området i juni 2017
gjordes inga fynd av vattensalamander (EnviroPlanning AB 2017).

EnviroPlanning AB har fått i uppdraget av Falköpings kommun att redogöra för
följande avseende större och mindre vattensalamander:
•

Beskriva levnadsvillkor, rörelsemönster samt miljöer för övervintring och
reproduktion.

•

Beskriva arternas känslighet för förändring.

•

Beskriva, med utgångspunkt från den NVI som är gjord, om det kan finnas livsmiljöer
för vattensalamander inom området.
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2

Vattensalamanderns ekologi

I Sverige finns två arter av vattensalamander, större (Triturus cristatus) och mindre
(Triturus vulgaris). Här nedan görs en redovisning av dessa arters ekologi samt
känslighet för förändring (källor: Artdatabanken 2020, Länsstyrelsen 2008).
2.1

Mindre vattensalamander

Mindre vattensalamander är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna
året runt i närheten av sina lekvatten. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och
bestå av såväl tillfälliga som permanenta småvatten. Efter övervintringen vandrar
djuren i april-maj till lekvattnen där parning och äggläggning sker. Då leken
avslutats går de tillbaka upp på land.
Äggen, som läggs ett och ett invirade i vattenvegetationen, kläcks efter 10 till 30
dagar. När salamanderlarverna vuxit till och utvecklats till fullvuxna djur (via
metamorfos) påbörjas deras landlevande fas. Detta sker vanligtvis i augustiseptember men under varma år redan i juli. Därefter stannar salamandrarna på land
och återvänder inte till lekvattnen förrän de är könsmogna, vilket sker vid två till tre
års ålder för hanar och tre till fyra år för honor.
Landmiljön/övervintringsområden består av skiftande fuktiga biotoper såsom
skogsbryn, skogar och trädgårdar. Arten är nattaktiv och lever av insekter och andra
småkryp. På dagen söker den gärna skydd under stenar, stockar, lövhögar eller på
andra fuktiga platser. För övervintring krävs frostfria platser såsom i stenrösen,
hålor, skrevor och liknande.

2.2

Större vattensalamander

Med undantag från lekperioden lever den större vattensalamandern på land. Djuren
håller främst till i fuktig lövdominerad skog men påträffas sällsynt även på öppen
mark som t ex i fuktiga hagar med högvuxet gräs eller på vägar under vandring. De
söker de sig till murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under
mossbeklädda stenar och i blockterräng. Där hittar den också sin föda som består av
bl.a. daggmaskar, sniglar och insekter. Individerna är bara aktiva på natten eller
varma, regniga dagar.
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Större vattensalamandern vandrar inte så långt från sin hemdamm som man tidigare
trott. En majoritet av individerna i en population tycks exempelvis vandra endast
mellan 10–100 m från det småvatten de reproducerar sig i, detta under förutsättning
att lämpliga landmiljöer finns inom detta avstånd. Det finns även uppgifter på att
den större vattensalamandern söker sig i en radie av 50–300 m från sina
hemområden. Avståndet som individerna vandrar beror till stor del på det
omkringliggande landskapets struktur och förekomsten av lämpliga vandringsvägar.
Det är inte ovanligt att under denna period hitta individer på vägar, i trädgårdar, på
industrimark, i gräsmarker och ibland på andra till synes rätt osannolika platser.
Svenska studier har visat att såväl metamorfoserade ungar som vuxna orienterar sig
mot till synes lämpliga landmiljöer när de lämnar den akvatiska miljön och går upp
på land.
Större vattensalamander blir könsmogen vid 2–4 års ålder. Under dessa första
levnadsår tillbringar salamandern på land och söker sig sedan till lekdammen för att
para sig.
Djuren förökar sig under våren och försommaren. I södra Sverige inleds vandringen
till en lekdamm i april, vanligen under de första regniga nätter då temperaturen
håller sig mellan 0-5ºC.
Den vanligaste typen av lekvatten är en damm eller ett kärr som ligger i betesmark
eller annan öppen mark, men arten förekommer också i bl.a. vattenfyllda grus och
sandtag, kalkbrott, skogskärr, diken eller små skogstjärnar. Ett bra småvatten för
större vattensalamander har ofta långgrunda stränder och innehåller stora mängder
vattenväxter utan att vara igenvuxet. Det har ofta en bra vattenkvalitet; inte för
näringsrikt och inte för lågt pH. På grund av larvernas långa utvecklingstid så får
vattnet inte vara så grunt att det torkar ut under sommaren. Det är ovanligt att vatten
med mindre än 10 meters diameter utnyttjas och minimidjupet understiger sällan 0,5
meter. Det får heller inte innehålla fisk eller kräftor eftersom de kan äta upp både
larver och ägg. Dammen bör vara solbelyst eftersom en hög temperatur ger en snabb
utveckling av ägg och larver. Därför bör det inte finnas högväxt vegetation på
dammens sydsida. På nordsidan kan det däremot vara bra med buskar som ger lä.
Leken når i södra Sverige sin kulmen under slutet av april och första hälften av maj.
Honorna lägger omsorgsfullt äggen ett och ett, invikta i skydd av bladen på
undervattensväxter. De parar sig kontinuerligt med hanar för att inte begränsas i
fortplantningsframgång av brist på spermier, vilket medför att de vuxna djuren är
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akvatiska fram till månadsskiftet juni-juli. En hona producerar mellan 200–500 ägg,
i genomsnitt omkring 300, under en säsong.

2.3

Arternas känslighet för förändring

Både större och mindre vattensalamandern är känsliga för förändringar i deras
livsmiljö, dvs. både den akvatiska lekmiljön och landmiljön för födosök uppehälle
och övervintring. Exploatering kan medföra borttagande av småvatten, avverkning
av lövskogar och lövbryn, borttagande av block, stenar, stenmurar och stenrösen och
död ved. Det kan även finnas störningar i form av förändring av vattenkemin, dvs.
övergödning så att lekvattnen växer igen, föroreningar som förgiftar eller pH
förändringar. Att dammar och småvatten torkar ut är en annan faktor som starkt
bidrar till att arterna försvinner.

3

Genomförd NVI

3.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Det cirka 2,3 ha stora inventeringsområdet utgörs av ett nedlagt kalkbrott samt
kringliggande område i centrala Falköping. Området omgärdas av bostadsområden i
norr och i väster, Trädgårdsgatan i söder och Hollendergatan i öster. Inom området
finns en fastighet som i dagsläget nyttjas av socialförvaltningen. Kalkbrottet var
aktivt mellan åren 1923–1947 och spår efter detta syns framförallt på de raka,
huggna kalkstensväggarna i områdets södra del samt branta slänter i de norra och
mellersta delarna. Under de 70 år som kalkbrottet legat obrukat har området växt
igen och består idag huvudsakligen av ung ädellövsskog med dominans av alm, ask,
lönn, och sälg. Området är kuperat med branta slänter och flackare delar med tydliga
spår efter den tidigare täktverksamheten. Flera platser i området har spår av uttag
och upplag av jordmassor. I nordost finns en platå med en torräng och i sydost
nedanför kalkstenskanten finns ett öppet lite fuktigare område, delvis med trivial
högörtsflora men även med inslag av kalkkrävande arter som orkidén korallrot och
vitpyrola. Området korsas av några få diffusa stigar i de lite öppnare partierna
mellan branter och flackare delar. Kalkstenskanten i söder är påverkad av graffitti
och här är även ganska skräpigt. I norra delen vid torrängen finns spår av ett
jordupplag och i den nordvästra delen stora upplag av trädgårdsavfall. Markskiktet i
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de mer skuggiga skogspartierna är till stora delar täckt av kirskål samt av parksallat.
Området är fattig på död ved och det finns sparsamt med block och skrymslen.

3.2

Livsmiljöer för vattensalamandrar inom området för genomförd NVI

Vid naturvärdesinventeringen som genomfördes 2017 noterades inte någon
vattensamling, damm eller annat småvatten inom inventeringsområdet som skulle
kunna vara lämplig för vattensalamander (EnviroPlanning AB 2017).Det visar att
inventeringsområdet inte hyser någon reproduktionslokal för varken större eller
mindre vattensalamander.
En sökning i artportalen för inventeringsområdet 2020-09-06 visade att inga fynd av
groddjur har rapporterats in i mellan åren 2000–2020 (Artportalen 2020). En
sökning för hela Falköpings tätort för åren 2000–2020 visade fynd av mindre
vattensalamander i en damm i maj 2010 på cirka 2 km avstånd från
inventeringsområdet, samt en större vattensalamander födosökande vid vägen i
augusti 2015 på cirka 1,5 km avstånd från inventeringsområdet. Finns det lekvatten
på dessa avstånd bör man även ta i beaktande att detta är en urban miljö med många
vägar och järnvägar som ska passeras. Sannolikheten för att vattensalamandrar har
spridit sig från dessa områden till kalkbrottet är mycket liten.
En översiktlig flygbildstolkning över området visar inte att det finns någon tydlig
vattensamling i inventeringsområdets närhet, dock är det svårt att upptäcka mindre
dammar på t ex angränsande villatomter. De närmsta dammarna till kalkbrottet som
kan identifieras via flygbilder finns på cirka 1 km avstånd, vilket är i utkanten eller
utanför Falköpings centralort. De centrala delarna av Falköping kan därför inte anses
som en trolig reproduktionsmiljö för varken större eller mindre vattensalamander.
Om det ändå finns någon oupptäckt mindre vattensamling i inventeringsområdets
närhet, på ett avstånd av högst 100 meter som kan vara lämplig för mindre
vattensalamander, (i valet av livsmiljö förekommer den mindre vattensalamandern
allmänt i småvatten av många olika typer, medan den större vattensalamandern
förekommer mer restriktivt i särskilt gynnsamma miljöer) kan delar av
inventeringsområdet fungera som landmiljö/övervintringslokal för denna art. Ingen
del av området är dock optimal men här nedan görs en beskrivning av tre möjliga
alternativa områden:
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Naturvärdesobjekt 2, se figur 1. Ädellövskog med skuggat markskikt, på sina
ställen tämligen fattig på markflora och död ved. Sly förekommer samt skrymslen
med bland annat stenar och block vid kalkbrottskanten.

Naturvärdesobjekt 3, se figur 1. En något fuktigare biotop observerades i den södra
delen av området i trakten för det tidigare kalkbrottet. Naturtypen där är
”igenväxningsmark” och biotopen ”trädbevuxen äng/ruderatmark”. Markskiktet är
delvis fuktigt med inslag av mossor och kärlväxter, buskar och träd. Död ved
saknades men inslag av stenblock i rasbranterna har noterats.

Naturvärdesobjekt 5, se figur 1. En blandädellövskog som upptar stora delar av det
före detta kalkbrottet i den nordvästra delen av utredningsområdet. Fältskiktet i
skogen är kraftigt igenväxt av kirskål, parksallat och sly av framförallt ask och lönn.
I det nordvästra hörnet av objektet, nära villaområdet, finns stora högar med
trädgårdsavfall (möjligt att dessa kan gynna övervintring av vattensalamander).
Objektet är kuperat, troligen av rester från kalkbrottstiden. Det förekommer
rasbranter, blottad jord och stensamlingar här och där vilket ger variation. Död ved
saknas.
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Figur 1.

Karta med naturvärdesobjekt samt fridlysta och rödlistade arter samt jätteträd inom
inventeringsområdet (EnviroPlanning AB 2017).
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4

Slutsats

Den naturvärdesinventering som genomfördes 2017 i det före detta kalkbrottet i
Falköpings centrala delar, visar att området inte hyser någon reproduktionslokal för
varken större eller mindre vattensalamander. Finns det vattensamlingar i närområdet
till inventeringsområdet, t ex anlagda dammar i villaträdgårdar, kan det finnas en
möjlighet att dessa hyser den mindre vattensalamandern. Delar av
inventeringsområdet kan då fungera som landmiljö och övervintringsområde för
arten.
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Granskningsutlåtande
2019-03-26
P 2017-000094
Byggnadsnämnden

Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla
kalkbrottet
Falköpings kommun
Hur granskningen har bedrivits

Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL) varit utställt för offentlig granskning på Falköpings bibliotek och Falköpings stadshus och
Falköpings kommuns webbplats under tiden 2019-03-04 till och med 2019-03-24.
Den formella granskningen har föregåtts av samråd enligt 5 kap 18 § PBL under
tiden 2018-10-02 till och med 2018-10-30.
Kända sakägare och myndigheter som har ett väsentligt intresse av detaljplanen har
beretts tillfälle till samråd. Framförda synpunkter har redovisats i separat samrådsredogörelse.
En underrättelse med information om granskningsförslaget, var det finns tillgängligt och förutsättningarna för att lämna synpunkter har anslagits på kommunens
anslagstavla. Underrättelsen har också skickats till kända sakägare, organisationer
och berörda myndigheter.

Inkomna yttranden

Följande yttranden har inkommit under granskningstiden:

Remissinstans
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Västtrafik
Miljönämnden Östra Skaraborg
Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Falköpings Energi (FEAB)
Moderaterna i Falköping
Centerpartiet i Falköping
Sverigedemokraterna
Privatperson5-12
Privatperson 14-15
Privatperson 21-24
Privatperson 31-35
Privatperson 38
Privatperson 44-46

Ingen erinran

Synpunkter
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Privatpersoner som även yttrat sig i samrådet har fått samma nummer som i samrådsredogörelsen. Privatpersoner som endast yttrat sig i granskningen har fått eget
nummer.

Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer

Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil samt bifogas som bilagor. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Yttranden utan erinran har inte
kommenterats utan finns endast som bilaga.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB
kap 3 och 4), mellankommunal samordning blir olämplig, miljökvalitetsnormer
(MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten), strandskydd upphävs i strid med
gällande bestämmelser (MB 7 kap), bebyggelse blir olämplig för människors hälsa
och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Det är positivt att kommunen har hörsammat Länsstyrelsens råd att bevara
kalkbrottets väggar i syfte att bibehålla förståelsen och läsbarheten av det
tidigare brottet. Planbestämmelserna reglerar bevarande av del av väggarna.
Det hade dock varit önskvärt om större delar av brottet kunde bevaras
och/eller illustreras i terrängen på lämpligt sätt. Då skulle förståelsen för
brottets befintliga utbredning och form bli tydligare.
Arbetsnamnet verkar i dagsläget vara Platåskolan. Val av namn på skolan
kunde med fördel väljas för att knyta an till kalkbrottet på ett tydligare sätt.
Kommentar: Det har inte setts som nödvändigt att mer av kalkbrottet än de huggna
stenväggarna bevaras med planbestämmelse då det främst handlar om slänter ned
och inte de mer karaktäriserande huggna stenväggarna. Namnet Platåskolan är
redan bestämt.

Lantmäteriet

I sitt yttrande har följande synpunkter angetts:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras.
1. Det är oklart om kommunen ska ansvara för gång- och cykelvägen eller om
tillgängligheten för allmänheten ska lösas med servitut. Om avsikten är att
kommunen ska ansvara för anläggande och skötsel, så borde därför ett
övervägande ske att istället för att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som x-område, planlägga det som allmän plats.

2

Kommentar: Som framgår i planbeskrivningen ska kommunen ansvara för anläggande och skötsel av gång- och cykelvägarna inom x-områden och så sker eftersom
servitut kan bildas till förmån för den kommunala fastigheten Gamla stan 2:26 om
kommunen i framtiden avyttrar skolfastigheten. Detta framgår också i tabellen
över fastighetskonsekvenser under kapitel 4.2 Fastighetsfrågor på sidan 44 i planbeskrivningen. I planbeskrivningen förtydligas att gång- och cykelvägen som går
längs Hollendergatan ingår i kvartersmarken men regleras med x-område i
plankartan så att allmänheten har tillgång till den, likaså en del av den nya gångoch cykelvägen längs Trädgårdsgatans norra sida.
Delar av planen som bör förbättras
2. Det anges inte något om vem som initierar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.
Kommentar: Det förtydligas i planbeskrivningen att kommunen initierar fastighetsbildningen.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
3. Lantmäteriet uppmärksamma att begreppet reglering inte används när en
ny fastighet bildas utan föreslår att begreppet avstyckning används för att
förtydliga.
Kommentar: Det förtydligas i planbeskrivningen att avstyckning sker för bildande
av ny fastighet.

Västtrafik

I sitt yttrande har följande synpunkter angetts:
1. Inga ytterligare synpunkter på detaljplanen förutom att det är viktigt att
kollektivtrafikens framkomlighet förbättras och prioriteras i den planerade
cirkulationsplatsen, i nuvarande korsning Trädgårdsgatan/Hollendergatan.
Kommentar: Detta blir en fråga för samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett genomförande av detaljplanen när den fått laga kraft. Yttrandet har skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljönämnden Östra Skaraborg

I sitt yttrande har följande synpunkter angetts:
1. Det är positivt att förslaget reviderats så att möjliga friytor ökat något till
cirka 16 m2 per elev, men det är fortfarande knappt hälften av vad Boverket rekommenderar. Det är vidare positivt att ambitionerna för att skapa
högkvalitativa friytor är höga. Men för att uppnå målen måste det finnas
kvantitativa förutsättningar för detta.

3

Kommentar: 16 kvadratmeter per elev är inte knappt hälften av Boverkets rekommendation, det är något över hälften som är 15 kvadratmeter. Boverket rekommenderar också att friytan ska överstiga minst 3 000 kvadratmeter vilket utan problem
kommer kunna överskridas. Utöver friytan som kan iordningställas på fastigheten
kan delar av Odenområdet också nyttjas. Det kan också tilläggas att eleverna på
grund av schemaläggning troligtvis inte kommer nyttja friytorna samtidigt. Det
bedöms inte rimligt att en friyta på 33 000 kvadratmeter ska säkerställas. Det är
kommunen som beslutar vad som är tillräckligt stor friyta och om målet med kvalitativ friyta uppnåtts.
2. Av planbeskrivningen framgår det att dagvatten från planområdet kan tas
om hand genom avrinning mot kalkbrottets botten. Det framgår även att
jordlagret är tunt i botten av kalkbrottet. Det innebär att dagvatten kan nå
grundvattenförekomsten Falköping kalksten efter en mycket kort uppehållstid. Det kan därför finna anledning att fördröja dagvatten från till exempel parkeringsytor för att förhindra att föroreningar når vattenförekomsten. Andra åtgärder som beskrivs, som till exempel bortforsling av fyllnadsmassor, kan ha en positiv inverkan på grundvattenförekomsten. Detta
behöver framgå tydligare av planbeskrivningen.
Kommentar: Hantering av dagvatten från parkeringar i kommunen regleras i dagvattenstrategi, det betyder att det måste beaktar vid genomförandet. Detta framgår
i planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras med en eventuell positiv inverkan på grundvattenförekomsten av borttagande av fyllnadsmassor.
3. I beskrivningen har miljökvalitetsnormerna för Falköping–Skövde förväxlats med miljökvalitetsnormerna för Falköping kalksten.
Kommentar: Detta ändras i planbeskrivningen.

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
I sitt yttrande har följande angetts:

1. Ett antal punkter som behöver beaktas för att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifterna.
Kommentar: Punkterna berör inte utformningen av detaljplanen utan först vid ett
genomförande av den. Yttrandet skickas därför till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Falköpings Energi
Ingen erinran.

Moderaterna i Falköpings Kommun

I sitt yttrande har följande synpunkter angetts:
1. Frågan om en stängning av Vävgatan för genomfartstrafik är fortsatt viktigt
även om gatan inte ingår i planområdet. Ett genomförande av planförslaget
kan medföra en ökad trafikbelastning då den ansluter till Marknadsgatan
och eftersom parkeringsmöjligheter i området kring skolan är begränsade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör därför ta med denna fråga i framtiden.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. I detaljplaneförslaget är Odenområdet utpekat som tilltänkt parkeringsyta
samt att endast ett fåtal parkeringar byggs i anslutning till skolan. Distan4

sen mellan skolan och parkeringsytan är olika dokumenterad, men det rör
sig om cirka 350 till 450 meter beroende på mätning. Då distansen är långbefaras närliggande områden och gator nyttjas som parkering.
Kommentar: Enligt parkeringspolicy och parkeringsnorm, fastställd
av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 107, ska avståndet till parkeringsplatser
mätas som en radie kring planområdet. Enligt samma policy får det vara 300 meter
till parkeringsplatser för skolverksamhet och parkeringsplatser utanför fastigheten
får samnyttjas. I planbeskrivningen föreslås Odenområdets parkeringsplatser användas som personalparkering eftersom den ligger inom 300 meters radie från
planområdet. Hur och var parkeringsplatser anordnas i slutändan avgörs i bygglovsskedet men i planförslaget beskrivs att det går att ordna parkeringsplatser till
verksamma och besökare.
3. Moderaterna anser att principen om att verksamheter ska ta ansvar för parkeringsmöjligheter inte uppfylls till fullo. Vid annan byggnation ställer vi
som kommun krav på att det ska finnas tillräckligt med parkeringar i anslutning till byggnaden för att begränsa inverkan på närliggande områden.
Kommentar: Enligt parkeringspolicyn och parkeringsnormen kan verksamheter
hänvisa till parkeringsplats på annan fastighet om det inte är en allmän parkering.
I detta fallet tillhör parkeringsplatserna Odenområdet som är kvartersmark och
alltså inte en allmän parkeringsplats.
4. Moderaterna är positiva till att byggnadens höjd har sänkts från samrådsförslaget men ser att det kommer ställas höga krav på utformning av byggnaden. Det är särskilt viktigt att byggnaden kan innehålla flera hemvister
så att skolan inte upplevs som allt för stor och bibehåller den känslan av
lugn och gemytlighet som en mindre skolan gör. Det är också viktigt med
trygghetsaspekten i planeringen, både inomhus och utomhusmiljön ska inte
upplevas som otrygga eller skapa andra typer av problem.
Kommentar: Byggnadens-, utemiljön- och skolverksamhetens utformning avgörs av
Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden och inte i en detaljplan.

Centerpartiet i Falköping
Ingen erinran.

Sverigedemokraterna i Falköping
Efter samrådet ändrades till lägre byggnadshöjd, men den är fortfarande för hög för
en byggnad i den här miljön. Det är ett gemytligt område, som är präglat av småhus
och radhus. Oavsett vilken byggnad som kommer att byggas på platsen borde en
tilltalande stadsmiljö värnas och småskaligheten i denna delen av Falköping bevaras. Det har inte heller visats något fotomontage av den tilltänkta byggnaden. Den
skulle avslöja orimligheten av den höga byggnadshöjden.
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Kommentar: Verksamheterna norr om planområdet har också stor byggnadsarea
och därmed är förslaget inte helt främmande i området. Den förändrade stadsbilden accepteras för att möjliggöra för en tillräckligt stor byggnad och skolgård
nära centrum. En bebyggelse enligt planen förtätar staden och knyter samman
omgivande bebyggelse med centrum. Området tillgängliggörs och har potential att
bli en plats för såväl skolverksamheten och närboende som resterande allmänhet.
Den föreslagna höjdregleringen accepteras också för att möjliggöra för en skolbyggnad för 1100 elever samtidigt som friytan beaktas. En skola som inte byggs på
höjden skulle ta mycket större markytor i anspråk. De breda gatorna och avstånden till befintlig bebyggelse minskar också upplevelsen av påverkan på stadsbilden
även om avståndet till bebyggelsen tillåts minska enligt förslaget. För byggnadens
höjd i jämförelse till befintlig bebyggelse hänvisas i planbeskrivningen till bilagada
sektioner bland illustrationerna.

Kenneth Jacobsson & Anette Jacobsson
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Varför ska trafiken ledas in på marknadsgatan när man har Hollendergatan
som en matarled i stan? Det kommer, vad ni än säger, innebära mer buller
och avgaser eftersom det verkar som alla varuleveranser sker den vägen
och även många föräldrar som lämnar sina barn. Vi har redan trafik till
bowlinghallen, gymmet och Willys. Sedan tillkommer ju de lärare som ska
parkera på de parkeringsplatser som skolan ska ha.
Kommentar: Detaljplaneförslaget anger inte att trafiken till skolan kommer att
ledas in på någon specifik plats. Planbeskrivningen föreslår dock att skolområdet
kan angöras via Marknadsgatan men det finns inget som hindrar att skolan angörs
på något annat sätt eller på två eller flera sätt. Trafikbullerutredningen visar att de
maximala ljudnivåerna idag överstigs längs Marknadsgatan. Trafikbuller har beräknats både för att all trafik angör via Marknadsgatan och ett förslag mer i linje
med illustrationsplanen, där besökstrafiken leds in på två ställen. Bullerutredningen visar att båda förslagen är inom Naturvårdsverkets riktlinjer för ekvivalenta
ljudnivåer och att de maximala ljudnivåerna inte försämras. Alltså bidrar inte ett
genomförande av planen till att riktlinjerna överskrids. Risken för överskridande
av miljökvalitetsnormerna för luft i Falköpings kommun bedöms som låg. Mätningar av luftkvaliteten i Falköping visar att kväveoxidhalterna är låga. Trafikökningen som planförslaget medger anses inte vara så stor att den kommer orsaka
dålig luft.
2. Skuggningen är fortfarande ett problem. Man ska ha 5 timmars sol mellan
vårdagsjämning och höstdagsjämning enligt eran undersökning. Vad gäller
övrig tid på året? Det är ju då man märker av skuggningen mest. Det är ju
väldigt viktigt med sol för människans välmående då kroppen tar upp Dvitamin som man behöver.
Kommentar: Minst fem timmars sol mellan 09:00 och 17:00 på höst och vårdagjämning är en rekommendation från en skrift som Boverket publicerade 1991 som
skulle kunna ge en fingervisning om det skuggas för mycket, det är alltså ingen lag
riktlinje som måste följas. Skuggning på övrig tid på året redovisas i skuggstudien,
exempelvis ungefär vid sommar- och vintersolstånd. Det ska också tilläggas att
skuggningspåverkan beskrivs från det att tomten påverkas, inte bostadshusen.
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3. Det blir problem med mycket bilar och en stor risk att Vävgatan blir en
parkeringsplats. När Pingstkyrkan fick tillåtelse att bygga där gamla Ford
låg resulterade det i att parkeringsplatserna inte räcker till på långa vägar.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 5 av Annette & Magnus Ekstrand.
4. Området är fortfarande för litet för att eleverna ska kunna få det utrymmet
de behöver.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljösamverkan Östra Skaraborg.
5. Privatpersonen föreslår en annan lösning som bygger på att särskoledelen
av gymnasieskolan flyttas till befintliga lokaler i planområdet för att sedan
bygga upp skolan vid gymnasieområdet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Ing-Marie Eklund & Elof Eklund.
6. Då en del av träden kommer försvinna påverkar detta fågellivet. Det verkar
också som att det bor bin i kalkbrottet och försvinner de påverkar det fruktträd och blommor.
Kommentar: Det är ett antal träd, buskage och en torräng som kan komma att
påverkas vid ett genomförande av planen. Det har dock ansetts vara en rimlig avvägning för att möjliggöra byggnationen av en skola som anses vara ett betydande
allmänt intresse. Det påträffades inte några bin boende i planområdet vid naturvärdesinventeringen.
7. Då kommunens mark inte räcker till har mark förvärvats av Tillskäraren 3.
Hur stor är kostnaden för det?
Kommentar: Det framgår i planbeskrivningen att mark har förvärvats av Tillskäraren 3 för 375 000 kr.
8. Undrar om det hade gått igenom om en privat aktör hade velat bygga skolan med tanke på alla protester.
Kommentar: Det finns ingenting i planförslaget som förhindrar att en privat aktör
bygger skolan eller tar över driften av skolan i framtiden. Det är en eventualitet
som måste beaktas i planarbetet och planarbetet är inte beroende av vem som äger
fastigheten eller vilken aktör som bygger skolan.

Kjell Helander & Anita Helander
Skolan borde inte byggas vid gamla kalkbrottet utan föreslår istället byggnation på
konstgräsplanerna vid gymnasiet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 2 av Svante Gustafsson & Frida Tregub.

7

Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Ytan är för liten för bebyggelsen.
Kommentar: Enligt planförslaget anses platsen vara lämplig för ändamålet och
bedöms därmed inte vara för liten. Platsens slutgiltiga lämplighet avgörs när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.
2. Parkeringsplatser saknas.
Kommentar: Det finns plats för både parkering och friytor på fastigheten men för
att friytorna ska få vara så stora som möjligt rekommenderas att lärare i så stor
utsträckning som möjligt hänvisas till Odenområdets parkeringsplatser vilket är i
enlighet med parkeringspolicy och parkeringsnorm fastställd av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 107. Hur många parkeringsplatser som skapas på skolfastigheten avgörs vid bygglovsskedet.
3. Trafiken och bullret ökar.
Kommentar: Det stämmer att trafiken kommer att öka något som en följd av ett
genomförande av detaljplanen och därmed också bullernivåerna. Men som beskriv
i trafikbullerutredningen kommer inte ett genomförande av detaljplanen att medföra att bullernivåerna överstiger naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid
bostäder.
4. Ventilationsanläggningar väsnas och som granne till Parker och billakeringen fruktar vi att situationen blir ännu värre, särskilt med anläggning på
taket.
Kommentar: Ifall det blir ventilationsanläggningar på taket avgörs inte i detaljplaneskedet utan först vid bygglovsskedet, när detaljplanen fått laga kraft. Skulle det
bli ventilationsanläggningar på taket och de orsakar buller finns riktlinjer som ska
följas och orsakar bullret besvär ska Miljösamverkan Östra Skaraborg kontaktas.
5. Flytten av Hollendergatan medför buller för oss som bor utmed gatan. Ett
bullerskydd förfular hela området och tar inte bort ljudet tillräckligt för den
ökade trafiken.
Kommentar: Flytten av Hollendergatan medför en något ökad bullernivå men inte
att riktvärden för trafikbuller överskrids, på grund av bullerskyddet. Hur bullerskyddet utformas är inte bestämt i detaljplanen, mer än att det ska vara minst 1,5
meter över angränsade gatumark och minst 180 meter långt. Det kan alltså både
bli högre och längre. Huruvida ett bullerskydd förfular ett område beror på dess
utformning men är i slutändan något subjektivt.
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6. Det stora bygget passar inte in i omgivningen.
Kommentar: Detaljplanen anger inte hur en framtida byggnad kommer utformas
utan reglerar endast ramarna för bebyggelsen. En annan bedömning har gjorts
eftersom närområdet delvis präglas av stora verksamhetsbyggnader. Att bebyggelse inom planområdet föreslås få uppföras högre än omkringliggande byggnader
och den förändrade stadsbilden det medför accepteras för att möjliggöra för en
tillräckligt stor byggnad och skolgård. En bebyggelse enligt planen är också en
förtätning av staden som knyter samman omgivande bebyggelse med centrum.
Riksintresse för kulturmiljön påverkas inte påtagligt av ett genomförande av planförslaget. Planförslaget bedöms som lämpligt för platsen.
7. Privatpersonerna hänvisar till en skrivelse som lämnades i oktober 2018
under samrådet.
Kommentar: Se kommentarerna till synpunkterna av Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson i samrådsredogörelsen.

Ing-Marie Eklund & Elof Eklund

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Vad är det för fel på utkanten av staden?
Kommentar: Genom detaljplaneprocessen prövas en plats lämplighet för ett ändamål, alltså är inte valet av plats en fråga som behandlas. Kommunfullmäktige tog
beslut den 25 september 2017§ 96 om att pröva denna platsens lämplighet genom
detaljplaneprocessen. Att frångå det beslutet skulle vara odemokratiskt. Vid förtätning av staden kan befintlig infrastruktur användas istället för att jungfrulig mark
ska tas i anspråk och ny infrastruktur anläggs. En förtätning kan också innebära
större kundunderlag för butiker och kollektivtrafiken.
2. Är det lämpligt med 1100 elever i samma ålder på samma plats?
Kommentar: Hur skolbyggnaden utformas inom de ramar som detaljplanen, om
den får laga kraft, reglerar vet ingen idag. Inte heller exakt hur skolan kommer att
forma verksamheten i den bebyggelsen. Detta avgörs under bygglovsskedet av
tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden. I planprocessen avgörs vad
som är möjligt och om ändamålet, i detta fall skola, är lämpligt.
3. Är radonhalten kontrollerad?
Kommentar: Området har klassats som normalradonmark och enligt den geotekniska utredningen som genomförts rekommenderas att byggnader utförs radonskyddade. Därför har också det också reglerats i förslaget till detaljplan att byggnader ska uppföras med radonsäker grund.
4. Trafikmässigt blir det en väldig påfrestning i området. Trafiken är stor som
den är nu.
Kommentar: Trafiken kommer att öka något i samband med ett genomförande a
detaljplanen. Trafikutredningen visar att det i dagsläget är en medelfördröjning
per fordon i den mest trafikerade perioden strax under 10 sekunder för biltrafik
och strax över 40 sekunder för kollektivtrafik. Både Hollendergatan och Trädgårdsgatan är dimensionerade för höga trafikflöden men trafikmiljön kan bli bättre
med en cirkulationsplats i korsningen mellan Trädgårdsgatan – Hollendergatan.
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5. Det kvittar hur mycket man klagar, vi har ju ingen talan som medborgare i
staden.
Kommentar: Vid all planläggning finns motstående intressen, såväl enskilda som
allmänna. Det innebär att det alltid måste göras avvägningar mellan dem och att
inte alla kan tillgodoses. Planprocessen är reglerad i plan- och bygglagen och
ställer bland annat krav på att myndigheter och närboende ska samrådas med om
planförslaget. Det innebär möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I en planprocess hörs myndigheter och närboende två gånger, dels vid samrådet och dels
vid granskning. Vid båda tillfällen har de möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skulle det vara så att synpunkten inte tillgodoses har närboende som lämnat
skriftligt yttrande innan granskningstidens slut möjlighet att överklaga ett beslut
om att anta detaljplaneförslaget till Mark- och miljödomstolen. I denna planprocess har kommunen frivilligt arrangerat två möten med närboende med syfte att
informera, svara på frågor och lyssna till synpunkter. Planförslaget ändrades från
samrådet till granskningen delvis eftersom synpunkter lämnades.
6. Privatpersonerna hänvisar till ett antal artiklar i Falköpings Tidning.
Kommentar: Artiklarna berör inte frågor som rör detaljplanen eller dess utformning. Artiklar och insändare hanteras inte heller som formella synpunkter i planprocessen.

Magnus Blomgren

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Eftersom den tänkta byggnaden inte har någon fasadritning vill privatpersonen att insiktsskydd i form av växtlighet eller liknande uppförs för att
minska effekt av buller och bebyggelsens närhet.
Kommentar: Det finns ingen fasadritning eftersom detaljplaneförslaget inte avgör
hur byggnaden utformas utan endast utgör det ramverket som bebyggelsen på platsen måste förhålla sig till. Alltså avgörs byggnationens gestaltning först när detaljplaneförslaget fått laga kraft. Närmaste möjliga bebyggelse kan uppföras cirka 35
meter från fastighetsgräns i ett område med kryssmark där mindre byggnader får
uppföras. En skolbyggnad kan som närmast uppföras cirka 50 meter från fastighetsgräns. Skolgårdens utformning, och därmed eventuellt uppförande av insiktsskydd, är inte heller något som regleras i detaljplaneförslaget utan fastslås först
därefter. Önskemålet om insiktskydd i form av växtlighet eller liknande vidarebefordras till ansvariga för utformningen av skolgården.
2. Trafiken ökar centralt vilket är negativt ur miljösynpunkt för en växande
stad.
Kommentar: Trafiken kommer troligtvis öka något men det centrala läget och en
förtätning av staden bedöms också uppmuntra fler att gå, cykla eller åka kollektivt
på ett annat sätt än en etablering i utkanten av staden. Etableringen innebär också
att en stor arbetsplats lokaliseras nära centrum vilket kan gynna centrumhandeln.
Förtätningen kan också innebära större kundunderlag för kollektivtrafiken.
3. Privatpersonen hänvisar till synpunkter lämnade i samrådsskedet i oktober
2018.
Kommentar: Se kommentarer till synpunkter av Magnus Blomgren i samrådsredogörelsen.
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Svante Gustafsson & Frida Tregub

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Skolan blir för stor med 1100 elever på flera våningsplan blir inte bra.
Kommentar: Detta är inte en fråga för detaljplanen.
2. Skolan är placerad helt fel, bör inte ligga mitt i bostadsområden.
Kommentar: Att denna platsens lämplighet för skola ska undersökas genom detaljplan är redan beslutat av kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 96. Skolor
placeras ofta i nära anslutning till bostadsområden. Planen angränsar också till ett
verksamhetsområde.
3. Fortfarande inte seriös lösning för de beräknade 383 parkeringarna.
Kommentar: Som framgår i planbeskrivningen i granskningshandlingarna behövs
cirka 300 parkeringsplatser. Ungefär 150 av dessa kan återfinnas på Odenområde
medan resterande kan skapas på fastigheten antingen genom vanliga parkeringsplatser eller genom hämta- och lämna zoner. Parkeringsplatser ska ordnas i linje
med antagen parkeringspolicy och parkeringsnorm.
4. Skolan kommer ytterligare belasta den redan högt belastade Holländergatan där det redan idag är svårt att komma ut/fram.
Kommentar: Trafiken kommer öka något men både Hollendergatan och Trädgårdsgatan är dimensionerade för sådana höga trafikflöden. Kapaciteten kommer
öka ytterligare något om en cirkulationsplats skapas i korsningen mellan Trädgårdsgatan och Hollendergatan.

Uno Hermansson & Elisabeth Hermansson
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Det blir för trångt för eleverna och inte utrymme för en skolgård.
Kommentar: I granskningsförslaget framgår det i planbeskrivningen att en friyta
om ungefär 16 kvadratmeter per elev kan skapas, cirka 17 600 kvadratmeter. Hur
inomhusmiljön utformas avgörs efter planprocessen av samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i bygglovsprocessen.
2. Det blir långt för personalen att bära skolmaterial i ur och skur.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 2 av Moderaterna i Falköpings kommun.
3. Det blir än mer kaotiskt i trafiken i ett område där det redan nu är trångt
och rörigt med bilar, bussar, mopeder, cyklister och gångtrafikanter på
morgon och eftermiddag/kväll.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 4 av Svante Gustafsson & Frida Tregub. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hur gatuområdena utformas
först om detaljplanen får laga kraft.
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4. Boende på Fagerängsgatan får denna jättekoloss till byggnad, västerut,
precis framför husen.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 6 och 7 av Annette & Magnus Ekstrand.
5. Fagerängsgatan riskerar att bli full av parkerade bilar, då det blir närmast
för personal och föräldrar. Redan nu är det många som parkerar när det
hålls stora föreläsningar och samlingar i Pingstkyrkan och Second Hand.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 5 av Annette & Magnus Ekstrand.
6. Det är inte rätt plats för en skola av den storleken varken för elever, personal eller de boende i närområdet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 9 av Annette & Magnus Ekstrand.

Daniel Johansson, Charlotta Klasson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Skolan bör ej byggas på denna tomt.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Ing-Marie Eklund & Elof Eklund.
2. Förflyttning av Hollendergatan kommer öka både buller och trafik som
kommer orsaka oss mindre trevlig utemiljö.
Kommentar: Förflyttningen av Hollendergatan kommer inte i sig att medföra ökad
trafik men ett genomförande av planförslaget ökar trafiken något. Med ökad trafik
följer också ökat trafikbuller. Med det bullerskydd som föreslås, i enlighet med
trafikbullerutredningen, kommer trafikbullernivåerna vara inom Naturvårdsverkets
riktlinjer för trafikbuller vid befintlig bostadsbebyggelse.
3. Privatpersonens fastighet kommer skuggas för mycket.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 8 av Annette & Magnus Ekstrand.
4. Skolfastigheten är för liten för utevistelse för barnen.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson.
5. Bullrig trafikmiljö för barnen.
Kommentar: Vid ett visst genomförande av planförslaget utsätts vissa delar av
skolgården för högt buller från exempelvis busshållplatser. På stora delar av skolgården kan en god ljudmiljö uppnås och det rekommenderas i planbeskrivningen
att skolbyggnaden placeras på ett sådant sätt att bullret skärmas av eller att bullerskydd uppförs. Hur detta genomförs avgörs i bygglovsskedet. Trafikmiljön påverkas av hur många som väljer att hämta och lämna barn, om fler barn cyklar
eller går till skolan blir trafikmiljön bättre. Att bullerkraven följs ses slutligen över
innan byggnaden får tas i anspråk, då finns även en detaljstuderad byggnad och
utformning av skolgård.
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6. Parkeringskaos förväntas på Fagerängsgatan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 5 av Annette & Magnus Ekstrand.
7. Som förälder till barn som kommer gå på skolan känns det skrämmande att
i stor sett samtliga allmänna råd från Boverket inte kan tillgodoses med
detta planförslag. Det finns gott om exempel i grannkommuner med stora
skolor som det inte går så bra med.
Kommentar: Det är oklart vilka av Boverkets allmänna råd som hänvisas till men
det antas vara boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse
vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Där specificerar inte
någon yta per elev eller total yta som en friyta bör vara. Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är inte en fråga för detaljplanen att avgöra om det är bra eller dåligt med en stora skolor. Kommunfullmäktige
beslutadeden 27 mars 2017 § 33 om hur skolorganisationen ska se ut.

Lennart Bandh, Gunnel Bandh, Birgith Johansson
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Den befintliga bullervallen som finns vid korsningen Hollendergatan/Trädgårdsgatan skyddar inte bara mot buller utan även störande ljus.
Vallen är högre än det föreslaga bullerskyddet i plankartan som är 1,5 meter högt. Bullervallen i förslaget bör därför vara högre.
Kommentar: Planförslaget reglerar inte att det kommer vara en vall, utan att det
ska uppföras ett bullerskydd av något slag. Planförslaget reglerar inte heller att
skyddet ska vara 1,5 meter högt över marken utan minst 1,5 meter över gatunivån.
Det regleras också att skyddet ska vara minst 180 meter långt. Skyddet kan alltså
bli både högre och längre.
2. Privatpersonerna hänvisar till det yttrandet som de lämnade i samrådsskedet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkter av Lennart Bandh, Gunnel Bandh, Birgith Johansson i samrådsredogörelsen.

Marianne Säll
Privatpersonen hänvisar till yttrande lämnat under samrådsskedet.
Kommentar: Se kommentarer till synpunkter av Marianne Säll & Stig Säll i samrådsredogörelsen.

Stig Säll
Privatpersonen hänvisar till yttrande lämnat under samrådsskedet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkter av Stig Säll i samrådsredogörelsen.
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Lars-Olof Larsson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Privatpersonen hänvisar till yttrande lämnat under samrådsskedet.
Kommentar: Se kommentarer till synpunkter av Lars-Olof Larsson & Stig Gustafsson i samrådsredogörelsen.
2. Platsen är till ytan för liten och uppfyller inte de krav som måste ställas.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Annette & Magnus Ekstrand.
3. Enligt det senaste omarbetade detaljplaneförslaget har det getts plats för
några parkeringsplatser vilket är bra men tyvärr för få.
Kommentar: Plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet preciserar inte
var eller hur många parkeringsplatser som skapas inom skolfastigheten. Antalet
parkeringsplatser som krävs står i relation till tillåten bruttoarea, byggnadens
sammanlagda area. Hur parkeringsmöjligheter tillskapas och var avgörs i bygglovsskedet, alltså efter att planen eventuellt får laga kraft. Det framgår dock i
planbeskrivningen att parkering kan ordnas för ett genomförande av planen där
byggrätten utnyttjas maximalt, alltså så stor bruttoarea som möjligt.
4. Problematiken vid korsningen Trädgårdsgatan – Hollendergatan kvarstår.
Den planerade vändplanen för av och påstigning med anslutning till den
föreslagna cirkulationsplatsen måste skrotas. Likaså måste planerad flytt av
Hollendergatan närmare Fagerängsgatan utgå.
Kommentar: Hollendergatan och Trädgårdsgatan är utformade för att hantera
höga trafikmängder. Kapaciteten kan öka om korsningen görs om till cirkulationsplats. För att möjliggöra en cirkulationsplats måste vägen delvis flyttas. Gatuområdena utformas och ansvaras för av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är alltså
möjligt att utforma lösningar som är mer trafiksäkra.
5. Privatpersonen föreslår en egen trafiklösning som bygger på att trafiken
leds in på Åslegatan vidare till Marknadsgatan som förlängs till Hollendergatan där den möter Vilhelsbergsgatan. Det betyder att Vilhelmsbergsgatans träckning måste ändras något strax innan den möter Marknadsgatan.
Marknadsgatan skulle kunna göras enkelriktad. Närmast Bowlinghallen
kan parkeringsplatser anläggas. På Hollendergatans västra del kan, utöver
befintlig busshållplats göras plats för ytterligare några platser för av och
påstigning och motsvarande på östra sidan. Genom att inte flytta Hollendergatan sparas pengar och boende längs Fagerängsgatan behöver inte få
ökat buller och avgaser.
Kommentar: Förslaget skulle innebära att gång- cykelvägen längs Hollendergata
behöver korsas igen. Det skulle också innebära genomfartstrafik på Marknadsgatan, vilket kanske inte är önskvärt. Förslaget hade inneburit att en cirkulationsplats
i korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan inte kunde genomföras. Det skulle
potentiellt innebära stora problem på Odengatan när all körtrafik ska in på Åslegatan.
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6. Hur kommunen har tänkt att bevara och förvalta den värdefulla miljö som
finns inom planområdet är tyvärr väldigt otydligt. Stor del av miljön kommer att gå förlorad. Detta får inte ske.
Kommentar: En utredning finns bifogad planhandlingarna som tydligt klargör
vilka naturvärden som kan komma att skadas vid ett genomförande av detaljplaneförslaget. Detta finns även förklarat i planbeskrivningen. Det framgår också i både
plankarta och planbeskrivning att ett jätteträd och den ensidiga allén längs Hollendergatan kommer att bevaras. Den värdefulla orkidéarten korallrot skyddas av
annan lagstiftning och behöver därför inte skyddas i plan. Även de huggna stenväggarna i kalkbrottet skyddas i planförslaget. För de naturvärden som kan
komma att ta skada har uppförande av en skola på platsen ansetts som viktigare
allmänt intresse. I denna avvägning har Länsstyrelsen i samrådet uttryckt att kommunen har gjort rätt.
7. Även om takhöjden på skolan sänkts till högst 4 våningar kommer den inte
att smälta in i området. Hur kommer byggnader västerut att påverkas av
skuggor. Vilken hänsyn tas till elever och lärares säkerhet vid exempelvis
brand eller andra tillbud?
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr.6 av Annette & Magnus Ekstrand samt
kommentar till synpunkt från Sverigedemokraterna i Falköping angående påverkan
på stadsbilden. Skuggningspåverkan beskrivs i både skuggstudien och planbeskrivningen. Bebyggelsen väster om planområdet påverkas främst på förmiddagar. Elevers och lärares säkerhet säkerställs i bygglovsskedet när det finns ritningar för en
faktisk byggnad.
8. Privatpersonen har ett antal förslag på alternativa placeringar som bland
annat bygger på en utbyggnad av Kinnarpskolan, byggnation kring gymnasiet, byggnation av en mindre skola på föreslagen plats eller byggnation i
Tåstorpsparken.
Kommentar: Det är inte aktuellt att pröva någon annan plats för skola eftersom
kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 96 beslutade att denna platsens
lämplighet för skola skulle undersökas genom detaljplaneprocessen.
9. Behovet av nya skolor beror på det stora antal nyanlända som kommit hit,
under framförallt 2015. Hur ser det ut när dessa årskullar klarat av sin
skolgång? Kommer elevantalet då att minska? Hur ser prognoserna ut? Hur
ser svaret ut på dessa frågor?
Kommentar: Det är inte frågor som berör detaljplanen, dess utformning eller dess
process. Bakgrunden till denna detaljplan är dock beslutet om ny skolorganisation
och beslutet om att pröva denna platsens lämplighet.
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Annette & Magnus Ekstrand

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. På många ställen lider skolor av ett ökat antal elever med en yta per elev
som därmed blivit för liten. Det är fel beslut att satsa på en skola där ytan
redan från början är för liten. Nya skolor ska inte ha mindre yta per elev
utan större.
Kommentar: Beslutet om en ändrad skolorganisation togs av kommunfullmäktige
den 27 mars 2017 § 33. En del av beslutet var att en högstadieskola skulle placeras
i Falköpings tätort. Detta kräver en skola av denna storlek vilket har varit utgångspunkten sedan dess. Beslut om att pröva platsens lämplighet för denna skola
togs i kommunfullmäktige den 25 september 2017. Dessa beslut fastslår de förutsättningar som finns för denna planprocess. Se även kommentar till synpunkt nr.1
av Miljönämnden Östra Skaraborg.
2. Kommunen verkar ha svårare att tillsätta behöriga lärare i de större skolorna i tätorten, vad talar då för att denna skola kommer vara attraktiv?
Finns det något underlag som visar att lärare förordar denna satsning på en
stor skola med för liten plats för lärare och elever? Är det så att kommunen
inte bryr sig om elevers hälsa och möjligheten att rekrytera lärare?
Kommentar: Detta är inte frågor som behandlas i en detaljplan. Se kommentar till
synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg samt kommentar till synpunkt nr.
1 av Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson.
3. Ett genomförande av detaljplanen innebär en ökad risk för olyckor. Privatpersonerna menar att det är omöjligt att skapa en säker miljö med så
många elever på en så liten yta. Med uppskattningsvis stor gångtrafik mellan skolan och målpunkter som centrum, McDonalds och Odenområdet
tillsammans med hög trafik på Hollendergatan och Trädgårdsgatan garanterar att olyckor kommer ske. Förslaget innehåller inte tillräckligt säkra
lösningar.
Kommentar: Planförslaget avgör inte hur gatuområden kommer att utformas, detta
avgörs av samhällsbyggnadsförvaltningen först efter planprocessen om planen får
laga kraft. Det går inte heller att i en detaljplan reglera var människor går eller
hur de kör bil.
4. Omgivande bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av buller från verksamheten, från den ökande trafiken samt avgaser. Trafikbullerutredningen tar inte hänsyn till buller från verksamheten
och det går inte att ifrågasätta att det planerade antalet högstadieungdomar
kommer bidra till väsentligt ökat buller i området. Detta bör inkluderas i
beräkningen av bullernivåerna för förslaget.
Kommentar: Hur buller från den tillkommande trafiken påverkar närboende har
redovisats i trafikbullerutredningen och planbeskrivningen. Ifall och hur mycket
eleverna kommer bullra är inte något som kan beskrivas, skattas eller regleras i en
detaljplan. Ökningen av trafiken är marginell jämfört med den trafik som finns där
redan idag därför har mängden ökade utsläpp också bedömts som marginella.
Risken för att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft bedöms generellt som låg
i Falköping kommun.
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5. Lärare hänvisas att parkera på Odenområdets parkering men erfarenhet visar att lärare önskar parkera nära arbetet. I närheten av planområdet finns
pingstkyrkan som Barn- och utbildningsförvaltningen använt flera gånger i
samband med studiedagar. Vid samtliga av dessa tillfällen har villagator
och gräsytor varit fulla av parkerade bilar, trots att Odenområdet då ligger
precis lika nära som det blir i förslaget. Alltså föreligger stor risk att detsamma sker om skolan byggs enligt förslaget utan egna parkeringsplatser. I
förslaget nämns också att skolan och området kan komma att användas för
kulturella evenemang, samma problem med parkering riskerar då att inträffa. Hur ska kommunen garantera att villagator och gräsmattor inte används för parkerings i framtiden?
Kommentar: Det går inte att i en detaljplan reglera hur människor beter sig, det
går bara att visa att det är möjligt att genomföra det som föreslås och att det är
lämpligt. Att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser vid Pingstkyrkan är
inte en fråga för denna detaljplaneprocess. I planbeskrivningen framgår att parkering för alla kan ordnas i enlighet med kommunens parkeringspolicy och parkeringsnorm.
6. För att kompensera för den otillräckliga ytan planeras bebyggelsen i fyra
våningar i ett område som i övrigt har byggnader på max två våningar.
Skolan kommer alltså dominera utsikten på ett, för boende, oönskat sätt.
En byggnad på fyra eller fem våningar på föreslagen plats är inte acceptabel för de boende i området.
Kommentar: Stadsbilden kommer påverkas men det har ansetts som rimligt med
tanke på att detaljplanen föreslår en förtätning av staden och eftersom det finns
storskalig bebyggelse i närheten av området. Riksintresse för kulturmiljövården
påverkas inte heller påtagligt.
7. Skugganalyser formuleras på ett förskönande sätt. Varför beskriver kommunen påverkan på ett sätt som är avsett att vilseleda de berörda.
Kommentar: I yttrandet hänvisas till skuggstudien som var en del av samrådshandlingarna. I yttrandet föreslås en text som inte inkluderar några klockslag utan beskriver skuggningen enbart i ord. Bedömningen har gjorts att en beskrivning med
klockslag ger en mer tydlig bild av skuggningen än en beskrivning enbart i ord.
Det ska också tilläggas att påverkan beskrivs från det att tomten påverkas, inte
bostadshusen.
8. Villaområdet öster om planområdet kommer enligt analysen att förlora i
stort sett all kvällssol under sommar och höst.
Kommentar: Skuggstudien visar skuggningseffekten vid all möjlig placering och en
maximalt utnyttjad byggrätt i förslaget, alltså kan inte all skuggning inträffa vid ett
genomförande. Mellan mars och september kan kvällssolen påverkas av ett genomförande av förslaget för fastigheterna öster om planområdet. Som beskrivs i planbeskrivningen anger boverkets publikation Solklart från 1991 kan ge viss ledning
och anger minst fem timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget vid samtliga
närliggande bostäder. På grund av detta, planområdet centrala läge och för att en
skola som inte byggs på höjden skulle ta större ytor i anspråk har det anses skuggningen acceptabel. Byggnation av skolan anses också vara av betydande allmänt
intresse.
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9. Det är nödvändigt att ompröva placering och utformning av ny skola. Alternativa lösningar måste hittas.
Kommentar: Genom detaljplaneprocessen prövas en plats lämplighet för ett ändamål, alltså är inte valet av plats en fråga som behandlas. Kommunfullmäktige tog
beslut den 25 september 2017§ 96 om att pröva denna platsens lämplighet genom
detaljplaneprocessen. Att frångå det beslutet skulle vara odemokratiskt.

Sammanfattande bedömning

Efter granskningen har följande förändringar skett i planhandlingarna.

-

Planbeskrivningen:
Kompletteras en beskrivning av en eventuell positiv inverkan på grundvattenförekomsten av borttagande av fyllnadsmassor.
Ändras så att beskrivningen av grundvattenförekomsterna stämmer.
Det förtydligas att avstyckning sker för bildande av ny fastighet.
Förtydligas med information om att gång- och cykelvägen som går längs Hollendergatan ingår i kvartersmarken men regleras med x-område i plankartan så att
allmänheten har tillgång till den, likaså en del av den nya gång- och cykelvägen
längs Trädgårdsgatans norra sida.

-

Förtydligas med information om att kommunen initierar fastighetsbildningen.

-

Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande
beslut:
•

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och bemötandet av
inkomna yttraden.

Byggnadsnämnden överlämnar detaljplanen för Gamla stan 2:26 m.fl.
Skola vid gamla kalkbrottet till kommunfullmäktige för antagande.
Josef Karlsson
•

Planarkitekt
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Granskningsyttrande
2019-03-21

Samhällsbyggnadsenheten
Emma Ahlgren
Planhandläggare
010- 224 47 14
emma.ahlgren@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-9694-2019

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Gamla stan 2:26
m.fl. Skola vid gamla Kalkbrottet, i Falköpings kommun, Västra
Götalands län
Handlingar daterade februari 2019 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning,
risk för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Det är positivt att kommunen har hörsammat Länsstyrelsens råd att bevara
kalkbrottets väggar i syfte att bibehålla förståelsen och läsbarheten av det
tidigare brottet. Planbestämmelserna reglerar bevarande av del av väggarna.
Det hade dock varit önskvärt om större delar av brottet kunde bevaras
och/eller illustreras i terrängen på lämpligt sätt. Då skulle förståelsen för
brottets befintliga utbredning och form bli tydligare.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Hamngatan 1
542 85 Mariestad

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)

Granskningsyttrande
2019-03-21

Diarienummer
402-9694-2019

Arbetsnamnet verkar i dagsläget vara Platåskolan. Val av namn på skolan
kunde med fördel väljas för att knyta an till kalkbrottet på ett tydligare sätt.

Detta beslut har fattats av planhandläggare Emma Ahlgren. I den slutliga
handläggningen har även naturavdelningen, vattenavdelningen och
kulturmiljöenheten medverkat.
Emma Ahlgren
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Samhällsavdelningen
Vattenavdelningen

Sida
2(2)

1 (2)

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

YTTRANDE
2019-03-20
Dnr LM2019/003067

Detaljplan för Gamla Stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet) i Falköpings kommun
Ert ärende: 2017/00094

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade
2019-02-01) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Beskrivning av hur x-områden ska genomföras
I planbeskrivningen förekommer otydlighet kring x-områdena i
plankartan. På s. 9 framgår ” Gång- och cykelvägen som går längs Hollendergatan ingår i kvartersmarken men regleras så att allmänheten har tillgång till den, likaså en del av den nya gång- och cykelvägen längs Trädgårdsgatans norra sida.”
På s. 17 under rubriken gång- & cykeltrafik framgår: ”Inom plankartans två x-områden kommer kommunen, där så inte redan är fallet, anlägga
och sköta gång- och cykelvägar.
På s. 41 Administrativa bestämmelser x framgår: ”Med denna bestämmelse regleras markreservat för allmännyttigt ändamål. I den här planen
gäller det gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägen som går längs med
Hollendergatan inom kvartersmarken för skolan ska bevaras och vara tillgänglig för allmänheten genom ett servitut. Det samma gäller för del norr
om Trädgårdsgatan.
Det är oklart om kommunen ska ha ansvar för gång- och cykelvägen
eller om tillgängligheten för allmänheten ska lösas med servitut. Om
avsikten är att kommunen ska ansvara för anläggande och skötsel, så
borde därför ett övervägande ske att istället för att lägga ut området
för gång- och cykeltrafik som x-område, planlägga det som allmän
plats.

Sara Borneskär
Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle
BESÖKSADRESS: Kinnegatan 21, Lidköping TELEFON: 0771-63 63 63
E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se

Lantmäteriet

2019-03-20

Delar av planen som bör förbättras
Initiativ till fastighetsbildning
Det anges inte något om vem som initierar den fastighetsbildning
som behövs för genomförandet av detaljplanen.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
Fastighetsfrågor, begrepp
I kapitel 4.2 anges bland annat ”… fastighet A bildas genom att cirka
26 000 kvadratmeter regleras från fastigheten Gamla Stan 2:26….” .
Lantmäteriet vill göra er uppmärksamma på att begreppet reglering
(fastighetsreglering) innebär att:
-

Mark överförs från en fastighet till en fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet
Andelar i samfälligheter överförs från en fastighet till en
annan
Samfälligheter bildas
Servitut bildas, ändras eller upphävs, och/eller
Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet
överförs till en annan fastighet.

När en ny fastighet bildas används förslagsvis begreppet avstyckning
för att förtydliga åtgärden.

För Lantmäteriet

Sara Borneskär
Sara Borneskär
förrättningslantmätare
Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Detaljplan Gamla Stan 2:26 m.fl. - Skola vid gamla kalkbrottet. Falköpings kommuns diarienummer
2017/00094.
den 21 mars 2019 09:56:16
image001.png
image002.png

Från: Christina Pilemarker [mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se]
Skickat: den 21 mars 2019 08:42
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Kopia: Registrator VTM; Irene Andersson
Ämne: Detaljplan Gamla Stan 2:26 m.fl. - Skola vid gamla kalkbrottet. Falköpings kommuns
diarienummer 2017/00094.

Hej!
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Falköpings
kommun har upprättat för Gamla Stan 2:26 m.fl. - Skola vid gamla kalkbrottet. Falköpings
kommuns diarienummer 2017/00094.
Kommunen har tagit till sig våra tidigare synpunkter och kommer att fortsätta dialogen med
Västtrafik vid genomförande av planen.
Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, förutom att det är viktigt att kollektivtrafikens
framkomlighet förbättras och prioriteras i den planerade cirkulationsplatsen, i nuvarande
korsning Trädgårdsgatan/Hollendergatan.

Till registrator, Västtrafik VTM‐1‐1426‐18

Med vänlig hälsning
—————————————————
Christina Pilemarker
Samhällsutvecklare
Telefon/Mobil 0500-46 44 21
SMS 0709-49 35 47
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
Besök: Stationsg 3 / Skövde
Vxl. 0500-46 44 00 / Fax. 0500-46 44 96
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com\vasttrafik

         

DELEGATIONSBESLUT
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Datum

Diarienummer

2019-03-22

2019-001889

Delegeringsnummer

Er beteckning

DB 2019-388
Handläggare

Jan Ove Johansson
0500-49 82 81
janove.johansson@miljoskaraborg.se

Falköpings kommun
Byggnadsnämnden
stadsbyggnad@falkoping.se

Remiss om granskning av detaljplan, Gamla Stan 2:26 m.fl.
(Skola vid gamla kalkbrottet)
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att vidhålla de synpunkter angående
friytor och miljökvalitetsnormer för vatten som vi lämnade under samrådetRedogörelse för ärendet
En remiss om en detaljplan för en ny skola vid gamla kalkbrottet på fastigheten
Gamla Stan 2:26 har kommit in från byggnadsnämnden i Falköpings kommun.
Byggnadsnämnden önskar svar senast den 24 mars 2019.
Skälen för miljönämndens beslut
Under samrådet lämnade miljönämnden bland annat följande synpunkter:
”Friytorna per elev är enligt planförslaget dock mindre än hälften av vad Boverket
rekommenderar. Ska syftet uppfyllas bör planhandlingarna säkerställa att den
föreslagna skolbyggnaden utformas och placeras på ett sådant sätt att friytorna
uppfyller Boverkets rekommendationer.”
”Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver beskrivas
ytterligare.”
Det är positivt att förslaget reviderats så att möjliga friytor ökat något till cirka 16
m2 per elev, men det är fortfarande knappt hälften av vad Boverket
rekommenderar. Det är vidare positivt att ambitionerna för att skapa
högkvalitativa friytor är höga. Men för att uppnå målen måste det finnas
kvantitativa förutsättningar för detta.
Av planbeskrivningen framgår det att dagvatten från planområdet kan tas om hand
genom avrinning mot kalkbrottets botten. Det framgår även att jordlagret är tunt i
botten av kalkbrottet. Det innebär att dagvatten kan nå grundvattenförekomsten
Falköping kalksten efter en mycket kort uppehållstid. Det kan därför finna
anledning att fördröja dagvatten från till exempel parkeringsytor för att förhindra
att föroreningar når vattenförekomsten. Andra åtgärder som beskrivs, som till
exempel bortforsling av fyllnadsmassor, kan ha en positiv inverkan. Detta behöver
framgå tydligare av planbeskrivningen.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
541 30 Skövde

0500-49 36 30

info@miljoskaraborg.se
Webbplats

www.miljoskaraborg.se

2 (2)

I beskrivningen har miljökvalitetsnormerna för Falköping–Skövde förväxlats med
miljökvalitetsnormerna för Falköping kalksten.

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG

Max Olsson
avdelningschef

Datum

2019-03-18

Byggnadsnämnden
521 81 Falköping

YTTRANDE DETALJPLAN
Del av Gamla stan 2:26 m.fl.

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i
renhållningsföreskrifterna.
För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst
3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14
meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.
För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på ca
1,5 meter utanför vändytan.
Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska inte
förekomma.
Vi vill påpeka att sophämtning vid skolan inte bör ske på plats där barnen vistas.
Sophämtningen bör ej heller ske på plats där barnen hämtas/lämnas vid skolan.
För ytterligare information kontakta, info@avfallskaraborg.se

Kommunalförbundet
AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG

Jenny Pilkvist
Entreprenadansvarig

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________
Kommunalförbundet
Telefon
E-post
Hemsida

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
541 83 SKÖVDE

0500-49 81 85

info@avfallskaraborg.se

www.avfallskaraborg.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Noona Grönlund <noona.gronlund@falbygdensenergi.se>
den 6 mars 2019 08:35
Jenny Trygg
SV: Granskning detaljplan gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet)

Hej,
Tack för remissen, vi har ingenting att erinra vid detta skede.
Mvh
Noona
Med vänlig hälsning

Noona Grönlund
Marknadschef

Tel växel: 0515-77 75 00, direkt: 0515-77 75 21

Vi ger energi för en enkel vardag och en ljus framtid!
www.falbygdensenergi.se
Postadress: Falbygdens Energi AB, Box 684, 521 21 Falköping
Besöksadress: Åslegatan 1, Falköping
Falbygdens Energi AB värnar om din personliga integritet.
Läs mer om dina rättigheter i integritetspolicyn på vår hemsida:
https://www.falbygdensenergi.se/integritetspolicy

Från: Jenny Trygg <jenny.trygg@falkoping.se>
Skickat: den 4 mars 2019 10:28
Till: skanova-remisser-goteborg@skanova.se; vasttrafik@vasttrafik.se; registrator.vast@polisen.se;
Funktionsbrevlåda Barn- och Utbildningsfv <barn.utb@falkoping.se>; Funktionsbrevlåda Kultur och
Fritids fv <kultur.fritid@falkoping.se>; Funktionsbrevlåda Socialnämnden <social@falkoping.se>;
Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli <kskansli@falkoping.se>; Funktionsbrevlåda
Samhällsbyggnadsfv SBF <samhallsbygg@falkoping.se>; info@miljoskaraborg.se; Funktionsbrevlåda
Samhällsskydd Mellersta Skbg <samhallsskydd@falkoping.se>; Stig Säll <Stig.Sall@falkoping.se>; Fredrik
Johansson <Fredrik.Johansson@falkoping.se>; Alexander Järkeborn
<alexander.jarkeborn@falkoping.se>; aosinfo@skovde.se; Noona Grönlund
<noona.gronlund@falbygdensenergi.se>; red.ft@vgt.se; Karola Svensson
<karola.svensson@falkoping.se>; Annika Carp <annika.carp@falkoping.se>; Dan Hovskär
<dan.hovskar@falkoping.se>; Anders Winlöf <anders.winlof@falkoping.se>; Camilla Funke
<camilla.funke@falkoping.se>; Ingvor Bergman <ingvor.bergman@falkoping.se>; Jonas Larsson
<jonas.larsson@falkoping.se>; Erik Kyrkander <erik.kyrkander@falkoping.se>
Ämne: Granskning detaljplan gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet)
Hej!

Översänder granskningshandlingar för detaljplan Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).
Granskningen pågår från den 4 mars till den 24 mars 2019. Samtliga granskningshandlingar finns på
kommunen hemsida:
https://www.falkoping.se/byggabo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendedetaljplaner/gamlastan226
mflskolavidgamlakalkbrottet.4.57811bcc165670d89f0f222.html
Hälsningar Jenny Trygg

___________________________________________
Jenny Trygg
Nämndsekreterare
jenny.trygg@falkoping.se
0515-88 53 92
Kommunledningsförvaltningen
Stadsbyggnadsavdelningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping
www.falkoping.se

_________________________________________________________
För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Remissvar från Centerpartiet ang. Gamla stan 2:26, Platåskolan

Centerpartiet ställer sig positiv till förslaget på detaljplan för Gamla stan 2:26, Platåskolan.
Under processen inför nuvarande förslag till detaljplan har medborgardialoger genomförts. I
förslaget som nu är på samråd har man tagit hänsyn till synpunkter som kom fram under dialogen
och justeringar har gjorts på bland annat mindre byggyta på tomten och bullervallen har ändrats för
att möta närboendes önskemål.
Det är viktigt att vi kommer igång med byggnationen av Platåskolan för att kunna slutföra den
beslutade skolorganisationen.
Centerpartiet tycker att processen har hanterats på ett bra sätt.

2019-03-14
Centerpartiet i Falköping genom

Karola Svensson
Karola Svensson

Granskning för detaljplan för Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalkbrottet, Falköping inom
Falköpings stad.

Yttrande från Sverigedemokrater i Falköping:
Detaljplanen ändrades till lägre byggnadshöjd, men den är fortfarande för hög för en byggnad i den
här miljön. Det är ett gemytligt område, som är präglat av småhus och radhus.
Vi ville sänka den föreslagna byggnadshöjden ytterligare 4 m. Oavsett vilken byggnad som kommer
att byggas på den här platsen, borde vi värna om tilltalande stadsmiljön och behålla småskalighet i
den här delen av Falköping
Vi har inte sett fotomontage på den tilltänkta byggnaden. Den skulle avslöja orimlighet av den höga
byggnationshöjden.

Milada Wurm, arkitekt SAR/MSA, (SD)
Ledamot i Byggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden och Kommunfullmäktige

Jonas Larsson (SD)
Gruppledare, ledamot i Barn och utbildningsnämnden och i Kommunfullmäktige.

Stenstorp 2019-03-22

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 08:56
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB:

Från: anette.jacobsson62@telia.com [mailto:anette.jacobsson62@telia.com]
Skickat: den 24 mars 2019 21:56
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne:

Synpunkter på detaljplanen angående byggande av en ny skola i
gamla kalkbrottet
Frågan är om det är någon mening att framföra sina synpunkter
till kommunen när det är kommunen ska planera, bygga och
besluta om bygglov men vi gör det ändå.
1. Varför ska trafiken ledas in på marknadsgatan när man har
Hollendergatan som är en matarled in i stan. Det kommer vad ni
än säger innebära mer buller och avgaser eftersom det verkar
som alla varuleveranser sker den vägen och även många
föräldrar som lämnar sina barn. Vi har redan trafik till
bowlinghallen, gymmet och willys. Sedan tillkommer ju de
lärare som ska parkera på de parkeringsplatser som skolan ska
ha.
2. Skuggningen är fortfarande ett problem. Man ska ha 5
timmars sol mellan vårdagsjämning och höstdagsjämning enligt
eran undersökning. Vad gäller övrig tid på året? Det är ju då
man märker av skuggningen mest. Det är ju väldigt viktigt med
sol för människans välmående då kroppen tar upp D-vitamin
som man behöver.

3. Problem med mycket bilar. Stor risk att Vävgatan blir en
parkeringsplats. Kommunen har ju en viss förmåga att inte
kunna planera in parkeringsplatser. Man ser ju hur det blev när
pingskyrkan fick tillåtelse att bygga där gamla ford låg. Deras
parkeringsplatser räcker inte till på långa vägar.
Parkeringsplatser var väl något som byggnadsnämnden borde
haft i åtanke när de gav bygglov till pingstkyrkan.
4. Området är fortfarande för litet för att eleverna ska kunna få
det utrymmet de behöver.
5. Ett förslag är att flytta särskolan från gymnasieområdet till
vävarens lokaler. Riv sedan särskolan och bygg sedan den nya
skolan där gymnasieskolan låg. Där finns redan
parkeringsplatser, busshållplatser, idrottshall och även matsal.
6. Då en del av träden kommer att försvinna påverkar detta
fågellivet. Verkar även som att det bor bin i kalkbrottet och
försvinner dom påverkar det fruktträd och blommor.
7. Då kommunens mark inte räcker till så är man ju tvungen att
köpa en del mark av Göran Asp. Hur stor är kostnaden för det?
Vet av erfarenhet att han värderar fastighet och mark långt över
maknadsvärde.
Undrar hur det hade varit om en privat aktör hade velat bygga
denna skola. Hade det gått igenom då tro med tanke på alla
protester från de som bor runtomkring.
Kenneth & Anette Jacobsson
Vävgatan 8

521 41 FALKÖPING

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 10:21
Jenny Trygg
VB: Fråga om detaljplanen för området kring kalkbrottet, förslaget på
placering av nya högstadieskolan

Från: Kjell Helander [mailto:kjell_helander@hotmail.com]
Skickat: den 24 mars 2019 12:55
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Re: Fråga om detaljplanen för området kring kalkbrottet, förslaget på placering av nya
högstadieskolan

Hej jag och min fru har tagit del av förslaget till detaljplan och vi tycker inte att det gör någon
skillnad på det här förslaget och det gamla. Vi tycker att det vore bättre att skippa att bygga i
brottet och istället bygga på konstgräsplanen vid gymnasiet

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 18 mars 2019 13:34
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Platåskolan

Från: Bo&Elsbeth Carlsson [mailto:elsbeth@telia.com]
Skickat: den 18 mars 2019 13:01
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Platåskolan

Angående “Platåskolan”
Problemen kvarstår även efter er ändrade byggplan, en våning lägre förbättrar läget något. Men
fortfarande är ytan för liten, parkeringsplatser saknas, trafiken och bullret ökar. Ang. buller så
väsnas ventilationsanläggningar ordentligt. Som granne med Parker och billackeringen fruktar vi
att det blir ännu värre, särskilt med anläggningen på taket. Det verkar som SD har en sund
uppfattning när det gäller skolbygget.
Flytten av Hollendergatan medför mer buller för oss som bor utmed gatan. Ett bullerskydd
förfular hela området och tar inte bort ljudet tillräckligt för den ökade trafiken. Det stora bygget
passar inte in i omgivningen.
Se även vår tidigare skrivelse som lämnades in i januari.
Falköping 18 mars 2019
Elsbeth o Bo Carlsson
Fagerängsgatan 1

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 20 mars 2019 08:42
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Platåskolan

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Från: Magnus Blomgren [mailto:Magnus.blomgren@flobyrescue.se]
Skickat: den 20 mars 2019 07:42
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Kopia: 'mb_elegance@hotmail.com'; Jenny Strand
Ämne: Platåskolan

Hej.
Hänvisar till tidigare mejl 25 oktober 2018 ang synpunkter.
Den tänkta byggnaden har ingen fasadritning därför vill vi ha insikts skydd i form av växlighet eller
liknade.
Anledning för detta buller närheten mm.
Trafiksituationen ökar centralt vilket är negativt tänkande i miljösynpunkt för en växande stad!?
Vänligen bekräfta att synpunkter är mottagna tack.
Magnus Blomgren

Marmorgatan 4
521 41 Falköping
Tele 0703668804
mb_elegance@hotmail.com

Från: Magnus Blomgren
Skickat: den 25 oktober 2018 12:40
Till: 'stadsbyggnad@falkoping.se' <stadsbyggnad@falkoping.se>
Kopia: 'mb_elegance@hotmail.com' <mb_elegance@hotmail.com>
Ämne: Platåskolan
Hej.
Jag lämnar in mina synpunkter gällande byggnation av Platåskolan i kalkbrottet med bif. fil Boverket
angående buller och trafik mm.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-viddetaljplanering/regler-och-riktvarden-for-buller/.

*Negativt med ökad trafik centralt som annars bör minskas i en stadens centrum.
*Gunghästens barn förlorar sina utflykter till kalkbrottet med natur mm.
*Skola och Polis hör ej ihop med utryckning, mycket barn i rörelse i det tänkta område.
Magnus Blomgren

Marmorgatan 4
521 41 Falköping
Tele 0703668804

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Svante Gustafsson
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
överklagan / synpunkter 2:26 skola vid gamla kalkbrottet
den 21 mars 2019 19:52:30

Överklagan / synpunkter 2:26 skola vid gamla kalkbrottet
Vi överklagar / har synpunkter på skolbygget vid gamla kalkbrottet då vi tycker:
*Skolan blir för stor, 1100 elever på flera våningsplan blir inte bra.
*Skolan är placerad helt fel, bör inte ligga mitt i bostadsområden
*Fortfarande ingen seriös lösning för de beräknade 383 parkeringarna
*Skolan kommer ytterligare belasta den redan högt belastade Holländargatan där det redan i
dag är svårt att komma ut/fram.
Lösning, hitta ny placering på skolan eller bygg två mindre skolor för 550 elever vardera där
en av dessa evt kan ligga på tänkta kalkbrottet.
MVh Svante Gustafsson & Frida Tregub
Fagerängsgatan 20
52141 Falköping
Tel. 0739835063

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 08:50
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Synpunkter Platåskolan

Från: elisabeth hermansson [mailto:elisah62@hotmail.com]
Skickat: den 23 mars 2019 10:31
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Synpunkter Platåskolan

Hej!
Min man Uno och jag vill lämna synpunkter på läget av Platåskolan och allt negativt det medför
för barnen, personalen och för oss som bor i närområdet.
Det blir alldeles för trångt för eleverna och inget utrymme för en skolgård.
Det blir långt för personalen att bära skolmaterial i ur och skur.
Framförallt tror vi att det blir ännu mer kaotiskt i trafiken i ett område där det redan nu är trångt
och rörigt med bilar, bussar, mopeder, cyklister och gångtrafikanter på morgon och
eftermiddag/kväll.
Vi som bor på Fagerängsgatan får denna jättekoloss till hög byggnad, västerut, precis framför
vårt hus.
Vi befarar att vår villagata (Fagerängsgatan) kommer bli full av parkerade bilar, då det blir
närmast för personal o föräldrar att parkera här. Redan nu är det många som parkerar här då
det är närmast Pingstkyrkan och Second Hand och det hålls stora föreläsningar och samlingar i
Pingstkyrkan.
SLUTSYNPUNKT: Det är inte rätt plats för en skola av den storleken varken för elever, personal
eller de boende i närområdet.
Mvh Elisabeth och Uno Hermansson.
Vi bor på Fagerängsgatan 6. Vårt husbeteckning är "Vägmästaren 3",
Skaffa Outlook för Android

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 10:22
Jenny Trygg
VB: Platåskolan

Från: Lotta Claesson [mailto:claessonlotta@hotmail.com]
Skickat: den 24 mars 2019 21:37
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: VB: Platåskolan

Från: Lotta Claesson <claessonlotta@hotmail.com>
Skickat: den 29 oktober 2018 18:15:28
Till: Stadsbyggnad@falkoping.se
Ämne: Platåskolan

Som boende på fagerängsgatan 4 anser vi som grannar att skolan ej bör byggas på denna tomt och
placering på grund av följande skäl:
× förflyttning av hollendergatan kommer öka både buller och trafik som kommer orsaka oss
mindre trevlig utemiljö.
× skuggning av våran fastighet
× för liten tomtplats för utevistelse för barnen.
× bullrig trafikmiljö för barnen
×parkeringskaos förväntas på vår gata.
Framför allt som föräldrar till ett barn som kommer att gå på denna skola känns det skrämmande i
stort sett samtliga allmänna från boverket inte kan tillgodoses med denna plan. Det finns gott om
exempel i grannkommuner med stora skolor som det inte går så bra med.
Mvh
Charlotte Klasson
Daniel Johansson

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 08:56
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: nyahögstadieskolan.

Från: Marianne Säll [mailto:marianne.doglover@gmail.com]
Skickat: den 24 mars 2019 23:05
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: nyahögstadieskolan.

Hänvisar till tidigare inlägg. 2018-10-29.
Mvh Marianne Säll
Kalkstensgatan 4
521 41 Falköping

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 25 mars 2019 08:57
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Nya högstadieskolan.

Från: Stig Svensson-S�ll [mailto:svensson-sall.stig@hotmail.com]
Skickat: den 24 mars 2019 23:44
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Nya högstadieskolan.

Med anledning av detaljplanen till den nya högstadieskolan, hänvisar jag till mitt tidigare inlägg
den 2018-10-31 som beskriver min och m. fleras syn på lämpligheten att placera en skola i detta
f.d. kalkbrott, som är omgiven av mestadels bostäder och redan nu mycket störande trafik, med
buller och tillhörande trafikproblem m.m.
MVH
Stig Säll
Kalkstensgatan 4
52141 Falköping
(Inflyttad till Kalkstensgatan 4
1975-12-01
från Hällestad söder om Floby)

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

Falköping 2019-03-22

Synpunkter på:
Detaljplan för del av Gamla Stan 2:26 m.fl

Lämnat till:
Byggnadsnämnden, Falköpings Kommun

521 81 FALKÖPING

Klagande:
Annette och Magnus Ekstrand
Vägmästaren 5.
Fagerängsgatan 10
521 41 FALKÖPING
070 603 16 72
magnus.ekstrand@monitor.se

Vänligen bekräfta att detta har diarieförts och skicka ärendenummer!

Yrkande:
Vi yrkar på att planen stoppas och att andra lösningar utreds och fullföljs.

Inledning
Platåskolan planeras bli en mycket stor skola som enligt förslaget placeras
på en, enligt gällande rekommendationer, alldeles för liten yta. Omgivande
bostadskvarter kommer att drabbas av skador i ännu okänd omfattning av
buller från verksamheten och buller och avgaser från den kraftigt ökade
trafiken.
Det är tråkigt att konstatera hur utredningen blundar för att planen långt
ifrån uppfyller de krav som finns på yta per elev och förringar de störningar
som utan tvekan kommer att uppstå för de boende i området.
Yta per elev
På många ställen lider skolor av att antalet elever ökat och ytan per elev
därför blivit alltför litet. Detta i sin tur leder till att elever blir stillasittande
och även till att bråk och slitningar ökar.
Det måste vara helt fel beslut att då satsa på en skola där man redan från
början har för liten yta för ungdomarna att vistas på.
Tvärtom borde kommunen profilera sig som en kommun som satsar på
sina invånare och ger dem möjlighet till ett hälsosamt liv. Nya skolor skall
inte ha mindre yta per elev utan större! Det borde vara självklart och ett bra
marknadsföringsargument för vår kommun för att locka nya invånare.
Om vi är rätt informerade är det också så att kommunen har betydligt
svårare att tillsätta behöriga lärare i de större skolorna i tätorten än i de
mindre skolorna.
Vad är det då som talar för att det kommer vara attraktivt att arbeta på en
skola av denna storlek?
Har kommunen underlag som visar att lärare förordar denna satsning på en
stor skola med för liten plats för elever och lärare?

Är det så att kommunen inte bryr sig om elevernas hälsa och möjligheten
att rekrytera lärare?
Detta vill vi ha en mycket bättre förklaring på.
Ökad risk för olyckor
I behovsbedömningen noteras att det finns en ökad risk för olyckor inom
området. Man konstaterar att en bra trafiklösning är en viktig fråga.
Vi ser inte att denna lösning presenteras. Med en så stor mängd ungdomar
på en så liten yta är det enligt oss nästan omöjligt att skapa en säker miljö.
Det är mycket troligt att det kommer att bli en stor gångtrafik både mellan
skolan och centrum och mellan skolan och McDonalds. Dessutom mellan
skolan och Odenområdet där vi antar att elevernas idrottstimmar skall
genomföras.
Det finns redan idag en betydande genomfartstrafik på Hollendergatan och
Trädgårdsgatan och att blanda den med ett stort antal elever och många
lärare garanterar att olyckor kommer att ske.
De enda säkra lösningarna skulle vara planskilda övergångar från skolan
mot alla större vägar.
Vi ser inte att förslaget innehåller tillräckligt säkra lösningar för den stora
mängden personer.
Även här ställer vi oss frågan, varför skall vi satsa på en lösning där vi kan
förutse problem när det borde gå att hitta andra lösningar som skapar
säkrare miljöer än eleverna har idag.
Hur kan kommunen motivera det?
Buller
Genom att placera en skola med så många elever på en liten yta i direkt
anslutning till bostadskvarter garanterar man att de boende kommer att få
utstå ökat buller.

Det finns ingen teknik som kan ta bort detta. Det enda man lyckas visa
med simuleringar är att det inte kommer att bli “så farligt”. Simuleringarna
tar också bara hänsyn till trafikbuller.
Det går nog inte att ifrågasätta att det planerade antalet
högstadieungdomar bidrar väsentligt till ökat buller i området.
Detta skulle vi vilja ha med i beräkningen av bullernivåer och förslag på
lösningar.

Parkering
Eftersom ytan inte tillåter plats för parkeringar hänvisar man till att det
under skoltid finns plats inom Odenområdet och att lärare hänvisas till att
parkera där.
Erfarenhet visar dock att även lärare önskar parkera nära arbetet. Inom
området ligger Pingstkyrkan som av skolan flera gånger använts i samband
med studiedagar. Vid samtliga dessa tillfällen har villagator och gräsytor
varit fulla av parkerade bilar trots att Odenområdet då legat precis lika nära
som det kommer att göra framöver.
Vi ser en mycket stor risk för att detsamma kommer att ske om skolan
byggs enligt plan utan egna parkeringsplatser.
I behovsbedömning nämns också att skolan och området kan komma att
bli en social knutpunkt och användas för kulturella evenemang. Även vid
dessa tillfällen är risken stor att olägenhet skapas för de boende i området
tack vare att det inte finns ytor att anordna tillräckliga parkeringsplatser.
Hur skall kommunen garantera att detta inte sker?
Bygghöjd
För att kompensera för den otillräckliga ytan planeras 4 våningar. Detta i
ett område som i övrigt har byggnader på max 2 våningar. Skolan kommer
alltså att dominera utsikten på ett för oss boende oönskat sätt.

Skugganalyser formuleras på ett förskönande sätt.
“Villaområdet norr om planområdet, längst Marknadsgatan och Vävgatan,
skuggas delvis
från soluppgång till cirka 16:00 i mars, från cirka 09:00 till 17:20 i
september, större delar
av dagen i december samt inte alls i juni.”
Det låter inte lika illa som “Skuggad delvis mesta delen av dagen från
september till mars och enbart i juni påverkas de inte alls” som är ett annat
sätt att beskriva verkligheten.
Villaområde öster om planområdet kommer enligt analysen att förlora i
stort sett all kvällssol under vår sommar och höst.
Vi vill han en förklaring till varför kommunen väljer att beskriva påverkan på
ett sätt som är avsett att vilseleda de berörda.
En byggnad på fyra eller fem våningar på föreslagen plats är inte
acceptabel för de boende i området.

Slutsats
Vi anser att det är nödvändigt att ompröva placering och utformning av ny
skola eftersom det är tydligt att liggande förslag vid genomförande
kommer att leda till dålig skolmiljö och därmed dålig utbildning för en stor
del av kommunens unga.
Det kommer att leda till dålig arbetsmiljö för en stor del av kommunens
lärare. Vilket i sin tur kommer att leda till svårigheter att tillsätta behöriga
lärare.
Risken för olyckor inom området kommer att öka markant på grund av den
täta trafikmiljön som kommer att skapas.
Dessutom innebär förslaget påtaglig negativ inverkan på boendemiljön för
alla boende i fastigheter i området. Detta framförallt genom ökat buller och
försämrad luftkvalitet. Men också skuggning på grund av byggnadens
planerade höjd.
Alternativa lösningar måste hittas för detta.

Hälsningar,

Annette och Magnus Ekstrand

Samrådsredogörelse
2019-01-25
P 2017-000094
Byggnadsnämnden

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalkbrottet
Falköpings kommun
Hur samrådet har bedrivits

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 25 september 2018, § 121 beslutat att
genomföra samråd enligt 5 kap. § 11 Plan- och bygglagen (PBL) i rubricerat
ärende.
Samrådet har ägt rum under tiden 2018-10-02 till och med 2018-10-30.
Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som
främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras.
Plankarta och planbeskrivning har skickats till berörda fastighetsägare enligt sändlista. Samtliga handlingar har under samrådstiden visats på Falköpings bibliotek
och på Falköpings kommuns webbsida. Samrådet kungjordes i Falköpings tidning
den 27 september 2018.
Ett allmänt samrådsmöte hölls på Ållebergsgymnasiet, den 17 oktober 2018. Inbjudan till samrådsmötet har skett genom brev till de berörda sakägarna och på Falköpings kommuns webbsida.
Mötet drevs av planarkitekt Josef Karlsson och byggnadsnämndens ordförande
Dan Hovskär. Ett antal närboende närvarade mötet.
Mötesdeltagarna informerades om planens syfte och fick genomgång av planbestämmelser på plankarta och i planbeskrivningen. Frågor och synpunkter framhölls
av närvarande personer. Frågorna och synpunkterna handlade framförallt om valet
av plats.
Kommunen informerade mötesdeltagarna om att skicka in synpunkter skriftligt till
adressen på samrådsmissiven innan samrådstiden gått ut.

Inkomna yttranden

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden:

Remissinstans (Daterat)

Ingen erinran

Länsstyrelsen (2018-10-30)
Lantmäteriet (2018-10-23)
Luftfartsverket (2018-10-04)
Svenska Kyrkan (2018-10-25)
Västtrafik (2018-10-30)
Miljönämnden Östra Skaraborg (2018-10-12)
Kultur- och fritidsnämnden (2018-10-12)
Barn- och utbildningsnämnden (2018-10-30)
Moderaterna i Falköping (2018-10-26)
Centerpartiets fullmäktigegrupp (2018-10-30)
Privatpersoner (2018-10-06)
Privatperson (2018-11-01)

Synpunkter
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer

Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil samt bifogas som bilaga. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Yttranden utan erinran har inte
kommenterats utan finns endast som bilaga.

Länsstyrelsen

I yttrandet har följande angetts:
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygg-lagen
(PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att planförslaget medför en från allmän synpunkt långsiktigt
god hushållning med mark och energi och bidrar till att miljömålen kan uppnås
genom tillvaratagande och nyttjande av redan bebyggd och påverkad mark. Komplettering och förtätning inom tätbebyggelse med goda möjligheter att nyttja gångoch cykelvägar och kollektivtrafik ger goda förutsättningar för miljövänliga persontransporter. Länsstyrelsen bedömer vidare att marken är väl lämpad för ändamålet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. De allmänna värden som har
identifierats inom planområdet, har på ett bra sätt och så långt som möjligt, tagits
till vara för att bland annat tillföra kvaliteter till en god utemiljö för skolverksamheten.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken
upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
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hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Följande råd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken lämnades:
Kommunen bör beskriva hanteringen av dagvattnet från kalkbrottet tydligare med
avseende på vattenkvalitet så att den föreslagna hanteringen inte medför en ökad
belastning på befintligt dagvattensystem.
Kommunen kan överväga att i planbestämmelser reglera marknivåerna, så att kalkbrottets nuvarande terräng bevaras i möjligaste mån. I sammanhanget bör byggrätter som påverkar slänter och kalkbrottets botten studeras mer ingående. Som
nämnts i behovsbedömningen kan detta med fördel göras genom volymstudier.
Länsstyrelsen anser generellt att det är positivt att stort fokus i planarbetet har legat
på att bevara och ta tillvara platsens unika värden och förutsättningar. De inventerade naturvärdena inom området har beaktats och tillgodosetts på ett väl avvägt sätt
och delvis integrerats som mervärden för den planerade skolan. Det är positivt att
de särskilt värdefulla naturvärdena i form av förekomsten av korallrot, särskild
skyddsvärt träd och allén skyddas i planen genom bland annat att inte medge byggrätter inom utbredningsområdet. För att minimera risken för påverkan på korallrot
och vitpyrola är det bra att gångstråk anläggs på ett sådant sätt att växtplatserna inte
påverkas. Avseende eventuell påverkan på den biotopsskyddade allén krävs dispens, vilken bör sökas innan ett antagande av detaljplanen sker.
När det gäller träd som avses att bevaras är det viktigt att i planeringsstadiet i möjligaste mån beakta att byggnaders placering inte i framtiden kommer i konflikt med
trädet som ska bevaras. Dessa träd är både höga och har stora trädkronor. Schaktarbeten och körning med tunga maskiner inom 15 gånger trädets stamdiameter kan
skada trädets rotsystem vilket kan påverka dess vitalitet. Avverkning av grövre träd
bör inte göras vid tidpunkt när eventuell häckande fågel finns i området. Grövre
stammar och grenar skulle kunna lämnas som död ved på lämplig plats.
Av planhandlingarna framgår att området ska rensas på avfallsmassor. Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är tillsynsmyndighet och åtgärder i förorenade områden liksom anmälan av byggnation av skola ska göras till tillsynsmyndigheten.
Omfattning av åtgärder behöver göras i samråd med MÖS. Till granskningsskedet
av planen bör en redovisning av tillsynsmyndighetens krav på åtgärder beskrivas i
planhandlingarna.
I den geotekniska utredningen framgår vissa rekommendationer för att åtgärda
risker med avseende på bergras och blocknedfall. Bland annat rekommenderas att
lösa block skrotas ned, gärna under överinseende av bergsakkunnig. Länsstyrelsen
kan inte utläsa av planhandlingarna hur verkställigheten av dessa åtgärder säkerställs.
Kommentar: För att skydda kulturvärden i kalkbrottet kompletteras plankartan
med bestämmelse som skyddar de huggna stenväggarna i kalkbrottet.
Planbeskrivningen kompletteras med:
- En beskrivning av dagvattenhanteringen med avseende på vattenkvalitet.
- En redovisning av Miljösamverkan Östra Skaraborgs krav på åtgärder
gällande rensning av avfallsmassor.
- En beskrivning om hur verkställningen av skrotning av lösa block säkerställs.
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Lantmäteriet

I yttrandet har följande punkter angetts:
1. I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i planbeskrivningen om x-området eller hur det är tänkt att genomföras.
Kommentar: Det finns två x-områden i planförslaget och de finns omnämnda i en
tabell under kapitel 4.2 Fastighetsfrågor i planbeskrivningen. Där beskrivs också
att servitut för allmännyttig gång- och cykelväg ska bildas inom dessa områden till
förmån för den kommunala fastigheten Gamla Stan 2:26.
2. Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar
på x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller
det därför rimligen på kommunen att ordna detta. Kommunen är också
skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan rättighet
för området skapats.
Kommentar: Avsikten är att kommunen ska anlägga och underhålla allmänna
gång- och cykelvägar inom x-områden. Detta förtydligas i planbeskrivningen. I det
x-område som är placerat längs Hollendergatan finns redan anlagd gång- och
cykelväg som underhålls av kommunen.
3. Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring xområdet krävs det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning.
Kommentar: Kommunen kommer vara ägare av skolfastigheten (Fastighet A). Servitut för allmännyttig gång- och cykelväg inom x-områden blir först aktuellt om
kommunen skulle avyttra skolfastigheten.

4. Kommunen kanske borde överväga att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område?

Kommentar: För att skapa en sammanhållen skolfastighet utan att behöva flytta en
gång- och cykelväg har x-område införts. Det innebär också en större flexibilitet i
genomförandet av detaljplanen med ett x-område norr om Trädgårdsgatan.
5. Vem initierar ansökan om lantmäteriförrättning och hur kommer avstyckning/fastighetsreglering från Tillskäraren 3 ske?
Kommentar: Tillskäraren 3 avses förvärvas genom avtal med fastighetsägare och
kommunen initierar ansökan om lantmäteriförrättning.
6. Det framgår inte i planbeskrivningen om något exploateringsavtal ska
tecknas.
Kommentar: Exploateringsavtal avses inte tecknas, därför har det inte inkluderats
i planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om att
exploateringsavtal inte ska tecknas.
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Utöver deras synpunkter lämnar Lantmäteriet också råd.
1. X-område för gång- och cykelväg är i plankartan utformat med hänsyn till
kant i natur. Den mjuka böjningen av gång- och cykelvägen rakt över kant
i natur i illustrationen kanske inte är genomförbar. Det är plankartans utformning som gäller.
Kommentar: Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet och illustrationen
gäller inte. Vid exploatering enligt planförslaget får eventuella konstruktioner över
kanten anses vara en del av skolgårdens utformning och inte en del av en gångoch cykelvägen. Detta förtydligas i planbeskrivningen.
2. Befintlig bebyggelse, dess användning och planförslagets påverkan på den
beskrivs i liten utsträckning i planhandlingarna.
Kommentar: Det beskrivs i kapitel 1.2 Syfte & huvuddrag att befintlig bebyggelse
inom planområdet ska tas bort. Planbeskrivningen kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av den befintliga bebyggelsen.

Luftfartsverket
Ingen erinran.

Svenska Kyrkan
Ingen erinran.

Västtrafik

I yttrandet har följande angetts:
Västtrafik ser positivt på platsens nära anslutning till befintlig kollektivtrafik och
att gång- och cykelvägar ansluter till befintliga gång- och cykelstråk.
De som inte kan gå eller cykla ska uppleva kollektivtrafiken som det bästa resalternativet. Därför bör det ges högsta prioritet att gångvägar till hållplatser utformas på
ett trafiksäkert sätt och standarden på hållplatserna uppmuntrar till att välja kollektivtrafik före bilen.
Det är viktigt att det skapas trafiksäkra och tydliga gångstråk mellan skolan och
hållplatser placerade utmed Odengatan. Det kan också finnas behov av att hållplatserna justeras i läge och höjs i standard jämfört med dagsläget.
Kommentar: Platsens närhet till befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelstråk
är en av anledningarna till att platsen ansetts lämplig. Angående gångvägar till
hållplatser och hållplatsernas standard och lägen är det inte frågor som regleras i
en detaljplan. Därför är det viktigt med en fortsatt dialog med Västtrafik vid ett
genomförande av planförslaget.
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Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS)
I remissen har följande synpunkter lämnats:

1. Det är positivt att syftet i detaljplanen lyfter fram vikten av friytor för att
främja elevernas hälsa och utveckling. Friytorna per elev är enligt planförslaget mindre än hälften av Boverkets rekommendationer. Planhandlingarna bör säkerställa att den föreslagna skolbyggnaden utformas och placeras
så att friytorna uppfyller Boverkets rekommendationer.
Kommentar: Boverket rekommenderar att vid bedömning av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken per barn och den totala storleken. Den
totala storleken på friytan i samrådsförslaget skattas till ungefär 15 400 kvadratmeter, trafikytor enligt illustrationsplan ej inkluderade. Enligt Boverkets skrift
”Göra plats för barn och unga!” hänvisas till att en friyta bör överstiga 3 000
kvadratmeter, med det i åtanke anses den totala storleken vara tillräcklig. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om detta. Eftersom skolan planeras
för ett relativt stort antal elever har det ansetts rimligt att minska ytan per barn för
bättre uppsikt över området. Det är också rimligt att väga in skolgårdens möjlighet
till goda sol- och skuggförhållanden och höjdskillander. Skolan planeras också för
åldersgruppen 13 -16 år, en grupp som efterfrågar sociala platser som kombinerar
aktivitets- och ”hängytor”, något som platsen passar mycket bra för.
Boverkets allmänna råd FRI – BFS 2015:1 om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamheter anger att friytans storlek,
utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättning att bedriva ändamålsenlig
verksamhet särskilt bör beaktas. Även om friytans utformning inte är en fråga som
regleras i en detaljplan beskrivs att friytan kan göras ändamålsenlig med ytor för
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Att det finns möjlighet att skapa ytor
med varierande terräng- och vegetationsförhållanden samt goda ljus och skuggmiljöer.
Boverket hänvisar också till att det är rimligt i bedömningen av friytans storlek ta
hänsyn till tillgång till närliggande lekområden, parker, grönområden, bollplaner,
idrottsplaner, bad och naturområden etc. I planbeskrivningen har därför hänvisats
till att delar av Odenområdet bör ingå i en sådan beaktning.
Exploateringsgraden som reglerar hur stor yta på marken som får bebyggas, ändras från 25 %, vilket motsvarar ungefär 6 900 kvadratmeter, till högst 6 400
kvadratmeter. Eftersom ytan som tillåts bebyggas blir mindre kan friytan bli större.
En lägre exploateringsgrad innebär också, enligt kommunens parkeringspolicy, att
färre parkeringsplatser krävs för både personal och besökare. Att färre parkeringsplatser behöver skapas bidrar också till att friytan kan bli större.
Om friytan är tillräckligt stor eller ej är något som slutligen bedöms av Byggnadsnämnden i samband med prövning av bygglov.
2.

Planhandlingarna behöver utreda hur bullersituationen kan förbättras ytterligare, för tillkommande skolbyggnad, friytor och omkringliggande bostäder.

Kommentar: En trafikbullerutredning har genomförts och för att skapa en god
ljudmiljö på skolgården rekommenderas i planbeskrivningen att antingen skolbyggnaden utformas så att bullernivåerna minskas eller att bullerskydd uppförs i
anslutning till bullerkällorna. Vissa delar av skolgården är i förslaget mer bullerutsatta men det finns också ytor som har goda ljudförhållanden.
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Bullernivåerna inuti skolbyggnaden är inte något som regleras i detaljplan utan
beaktas i bygglovsfasen.
Trafikbullerutredningen visar att riktvärden enligt infrastrukturproposition
1996/97: 53 för trafikbuller vid befintliga bostäder inte överskrids, med undantag
för ett antal fastigheter på Trädgårdsgatans norra sida och vid Marknadsgatan.
Utredningen visar dock att riktvärdena överstigs redan idag på dessa fastigheter.
Även om ett genomförande av planförslaget ökar ljudnivåerna något är det alltså
inte på grund av planen som riktvärdena överskrids.
3. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver beskrivas ytterligare.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en mer ingående beskrivning om
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
4.

Planhandlingarna bör kompletteras med information om hur och var idrottsundervisningen kommer att bedrivas.

Kommentar: Var viss undervisning kommer ske är inte något som hanteras i detaljplaneprocessen. Idrottsundervisning sker i dagsläget på flera platser i kommunen för flera av kommunens skolor. Det är idag inte ovanligt att elever i Falköpings kommun får gå eller åka för att komma till platsen där undervisningen äger
rum, exempelvis Odenbadet för idrottslektioner i simning och Mösseberg för orientering. Samtliga högstadieelever i Falköpings tätort har idrottsundervisning på
Odenområdet, därmed innebär planförslaget ingen förändring vad gäller var idrottsundervisning sker.

Kultur- och fritidsnämnden
Kalkbrottet innehar kulturhistoriska värden som kan berätta flera spännande historier om Falköping, därför är det av stort värde att synliggöra och bevara det.
Kommentar: För att skydda kulturvärden i kalkbrottet kompletteras plankartan
med bestämmelse om markens anordnande och vegetation som reglerar att de
huggna stenväggarna i delar av kalkbrottet ska bevaras och inte får fyllas igen.

Barn- och utbildningsnämnden
Den nya högstadieskolan är ett viktigt led för att utveckla kvaliteten och likvärdigheten i kommunens skolor. För elevernas skull är det därför angeläget att tidsplanen för byggnationen kan hållas. Barn- och utbildningsnämnden är övertygad om
att planförslaget ger de förutsättningar som behövs för elevernas trygghet och studiero och att elevernas behov av utrymme för utevistelse tillgodoses.
Byggnation av en ny högstadieskola är en del av kommunfullmäktiges beslut om
en ny skolorganisation för Falköpings kommun. Beslutet togs efter att skolinspektionens tillsyn visat att det fanns ett behov av att göra skolornas enheter mer likvärdiga och en genomlysning av skolorganisationen genomförts. Efter inventering av
möjliga placeringar av den nya högstadieskolan beslutade kommunfullmäktige den
25 september 2017 § 96 att den skulle placeras vid det före detta kalkbrottet på
fastigheten Gamla stan 2:26 med flera.
Kommentar: Genom kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2017 § 96 ska
platsens lämplighet för byggnation av skola prövas. Detaljplaneförslaget som har
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varit tillgänglig för samråd beskriver att platsen anses vara lämplig men det avgörs slutgiltigen när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.

Moderaterna i Falköping

I remissvaret har följande synpunkter angetts
1. I förslaget redogörs det för att Fogdegatan ska stängas för genomfartstrafik. Detta antar de får negativa konsekvenser då gatan redan i dag är trafikerad, inte minst då till förskolan och Willys. Moderaterna ställer sig därför negativa till att gatan stängs för genomfartstrafik.
Kommentar: Varken plankarta eller planbeskrivning föreslår att Fogdegatan ska
stängas för genomfartstrafik och det är inte heller något som regleras i detaljplaneförslaget eftersom vägen är beläget utanför planområdet. En stängning av
Fogdegatan för genomfartstrafik beskrivs endast i scenario 5 i trafikanalysen medan planhandlingarna främst refererar till scenario 6. Planbeskrivningen kompletteras med förslag om att korsningen Fogdegatan – Trädgårdsgatan bör förändras
för att underlätta för samtliga trafikanter samt att konsekvenser för trafikflödet på
resterande vägar bör utredas innan några åtgärder görs på Fogdegatan. En sådan
utredning bör genomföras när en sådan lösning blir aktuell, eftersom trafikanalysen endast beaktat effekterna inom utredningsområdet.
2. I förslaget redogörs det för att det skulle finnas två zoner för på och avstigning vid skolan. Den ena zonen skulle ha en anslutning till Marknadsgatan
och den andra till Hollendergatan. Här anser Moderaterna att en zon är fullt
tillräcklig och att det bör vara den zon med anslutning till Marknadsgatan.
Kommentar: I planhandlingarna regleras inte var parkering och zon för på- och
avstigning sker, även om det illustreras i illustrationsplanen. I trafikanalysens scenario 6 föreslås en mindre parkering och zon för på- och avstigning med anslutning till korsningen Hollendergatan – Trädgårdsgatan samt en större parkeringsplats med anslutning till Marknadsgatan. Att endast ha en anslutning via marknadsgatan medför att all besökstrafik, inklusive hämtning och lämning av elever,
skulle behöva åka via Marknadsgatan. Marknadsgatan är inte konstruerad för
sådan trafik på samma sätt som Hollendergatan, därför bedöms med utgångspunkt
i trafikanalysen ett alternativ med två angöringar vara bättre.
3. Vävgatan kan tänkas få en ökad trafikbelastning då den ansluter till Marknadsgatan och eftersom parkeringsmöjligheter i området kring skolan är
begränsade kan den även bli föremål för detta. Därför föreslår Moderaterna
att gatan bör stängas för genomfart och istället bli en återvändsgata.
Kommentar: En eventuell stängning av Vävgatan är inte något som regleras i detta
detaljplaneförslag utan är en fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
4. Övergången för gång- och cykelbana vid korsningen HollendergatanTrädgårdsgatan måste vid byggnation av en cirkulationsplats byggas på ett
trafiksäkert sätt.
Kommentar: Specifik utformning av övergång för gång- och cykeltrafik är inte
något som regleras i en detaljplan utan är en fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett genomförande av en detaljplan.
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5. Odenområdets parkeringsplatser anges som parkeringsyta för personal
istället för fler parkeringsplatser inom skolfastigheten. I olika dokument
beskrivs att det är olika distanser från planområdet till Odenområdets parkering vilket skapar osäkerhet kring vilket avstånd som är korrekt. I Trivectors rapport med förslag till riktlinjer anges 400 meter som nyckeltal för
acceptabelt avstånd från parkering till arbetsplats. Då distansen till den förslagna parkeringsytan blir lång befarar Moderaterna att andra närliggande
områden kan komma att nyttjas som parkering.
Kommentar: I beläggningsstudien av Odenområdets parkeringsplats hänvisas till
ett uppskattat gångavstånd vid en tänkt gångväg. Då det är omöjligt att veta hur
personer väljer att gå är det också omöjligt att beräkna avståndet utifrån det. När
beläggningsstudien togs fram fanns ännu ingen antagen parkeringsnorm eller policy. Parkeringsnorm och- policy, fastställd av Kommunfullmäktige 25 juni 2018 §
116, reglerar att parkeringsplatser ska vara 400 meter från ett område i en radie,
eller fågelvägen. Odenområdets parkeringsplats är, utifrån det beräkningssätt som
använts i gällande parkeringsnorm och policy 300 meter från skolområdet och
därmed i enlighet med normen och policyn.
Det går inte i en detaljplan reglera hur personer kommer att bete sig inom eller
kring ett planområde. Alltså kan inte en detaljplan reglera om personer väljer att
parkera någon annanstans. Om det skulle bli problematik kring parkering utanför
planområdet är det något som hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En
detaljplan ska dock visa att det som föreslås är möjligt och lämpligt, och att hänvisa personalen till Odenområdets parkeringsplatser bedöms som lämpligt och är
möjligt enligt gällande norm och policy.
En ytterligare aspekt att beakta när det gäller parkeringar är att Boverket rekommenderar att friytan ska premieras framför parkeringsplatser, varför det har ansetts nödvändigt att hänvisa vissa parkeringsplatser till Odenområdets parkering.
De av personalens parkeringsplatser som inte får plats på Odenområdets parkering kan iordningställas inom fastigheten.
6. Moderaterna anser att ytan för detaljplanen inte är tillräckligt stor för att
bygga en skola för cirka 1100 elever där känslan av småskalighet, ”Skola i
skolan”, bibehålls. Därför kommer det att ställas stora krav på utformning
av byggnaden.
Kommentar: Byggnadsnämndens politiker bedömde att samrådsförslaget var lämpligt på platsen eftersom beslut togs om samråd kring förslaget. Platsens lämplighet
för ändamålet avgörs slutligen när planen fått laga kraft eller vid en eventuell
prövning i domstol. Utformningen av byggnaden är främst något som bestäms i
bygglovsskedet. Interören bestäms av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
7. Moderaterna anser att ytan för spontanidrott är begränsad och det upplevs
inte som realistiskt att Odenområdet, som pekas ut i förslaget till detaljplan, skulle kunna nyttjas. Detta då flera andra skolor använder Odenområdet för schemalagd idrott.
Kommentar: Exakt utformning av friytan regleras inte i en detaljplan utan avgörs
efter planprocessen i samband med utformningen av skolan av Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen. Friytans beskaffenhet innebär dock att möjligheten till spontanidrott är begränsad. Det anses rimligt att
hänvisa till Odenområdet som ett komplement till friytan vid skolbyggnaden på
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grund av dess närhet. Det har också ansetts vara i enlighet med Boverkets rekommendationer om tillgång till närliggande bollplaner och idrottsplaner.

Centerpartiets fullmäktigegrupp
Ingen erinran.

Jörgen Sundh

I yttrandet har följande angetts:
1. Platsen är för liten.
Kommentar: Enligt planförslaget anses platsen vara lämplig för ändamålet och
bedöms därmed inte vara för liten. Platsens slutgiltiga lämplighet avgörs när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.
2. Parkering på Odenområdet är för långt från skolan och parkering kommer
istället att ske vid bowlingens, gymmets, Mekonomens eller Pingstkyrkans
parkeringsplatser. Alternativt på gator runt skolan.
Kommentar: Det går inte i en detaljplan reglera hur personer kommer att bete sig
inom eller kring ett planområde. Alltså kan inte en detaljplan reglera om personer
väljer att parkera någon annanstans. Om det skulle bli problematik kring parkering utanför planområdet är det något som hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En detaljplan ska dock visa att det som föreslås är möjligt och lämpligt,
och att hänvisa personalen till Odenområdets parkeringsplatser bedöms som lämpligt och är möjligt enligt gällande norm och policy.
3. Att skapa en skolgård på platsen kommer att vara mycket kostsamt.
Kommentar: Kostnaden för att anlägga skolgården är inte en detaljplanefråga
eftersom det avgörs i ett senare skede hur skolgården kommer utformas.
4. Skolan bör placeras på annan plats, exempelvis på fotbollsplanerna vid
gymnasiet.
Kommentar: Genom detaljplaneprocessen prövas en plats lämplighet för ett ändamål, alltså är inte valet av plats en fråga som behandlas. Kommunfullmäktige tog
beslut den 25 september 2017§ 96 om att pröva denna platsens lämplighet genom
detaljplaneprocessen. Att frångå det beslutet skulle vara odemokratiskt.

Helene Fransson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Platsen är för liten, det finns inte plats för parkeringsytor, biytor eller idrottsaktiviteter utomhus.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt 1 av privatperson 1 samt kommentar till
synpunkt nr. 4 av Miljönämnden Östra Skaraborg. Det finns plats för både parkering och friytor men för att friytorna ska få vara så stora som möjligt rekommenderas att lärare i så stor utsträckning som möjligt hänvisas till Odenområdets parkeringsplatser vilket är i enlighet med parkeringspolicy och parkeringsnorm fastställd av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 107. För schemalagda idrottsaktiviteter utomhus finns det gott om ytor i staden och det är inte ovanligt att sådan
idrottsundervisning sker på andra platser än precis vid skolan. För idrottsaktiviteter på elevernas egna initiativ under raster anses delar av Odenområdet vara
lämpliga och tillgängliga.
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2. En plats runt Ållevi bör planeras istället.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr 4 av Jörgen Sundh.

Inga-Lill Lindén
Skolan bör inte planeras i Falköpings centralort.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr 4 av Jörgen Sundh.

Bengt-Olof Posth
Som en följd av ett genomförande av planförslaget kommer trafiken på Trädgårdsgatan att öka och därmed bullret. Privatpersonen vill därför att det ska uppföras
bullerskydd av något slag utanför fastigheten, tex häckar som stoppar ljud eller
bullerplank i glas som ryms inom gatuområdet.
Kommentar: En häck eller ett bullerplank skulle antagligen rymmas inom gatuområdet för Trädgårdsgatan vid fastigheten. Det stämmer att trafiken kommer att öka
något som en följd av ett genomförande av detaljplanen och därmed också bullernivåerna. Enligt bullerutredningen är dock trafiknivåerna på Trädgårdsgatan redan idag på en sådan nivå att ökningen av buller blir förhållandevis liten. Bullerutredningen visar också att nivåerna på bullret vid fastigheten är inom naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller vid befintlig bostadsbebyggelse. Ett bullerskydd
planeras öster om Hollendergatan eftersom riktlinjerna annars skulle överskridas
vid flytt av Hollendergatan.

Kenneth Jacobsson & Anette Jacobsson
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Privatpersonernas fastighet ligger på Vävgatan norr om planområdet och
enligt skuggstudien kommer den under perioden september-april vara
skuggad större delen av dagen. När huset köptes var området planerat som
park och inte skola med fem våningar som skymmer solen. En effekt blir
också att det inte blir aktuellt med solpaneler på taket.
Kommentar: Skuggstudien visar största skuggningseffekt vid byggnation av skolan
vid all tänkbar placering av skolan inom byggrätten, alltså värsta tänkbara skuggning för alla. Skuggstudien visar att delar av fastigheten i fråga skuggas mellan
september och april, främst under förmiddagarna. Studien visar också att skuggningseffekten påverkar bostadshuset endast i december.
Boverkets publikation Solklart från 1991, som ger riktlinjer för solinstrålning och
skuggverkan, och anger minst fem timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid våroch höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget
vid samtliga närliggande bostäder. Planbeskrivningen kompletteras med denna
information.
Eftersom flera synpunkter lämnats på höjdregleringen i samrådsförslaget kommer
det ändå sänkas med fyra meter, alltså ungefär ett våningsplan, i granskningsförslaget. Även exploateringsgraden, hur stor mark på ytan som får bebyggas, har
ändrats från 25 % ( ca 6 900 kvadratmeter) till högst 6 400 kvadratmeter. Att en
viss höjd regleras i detaljplaneförslaget innebär inte automatiskt att en skola kom11

mer byggas som har den specifika höjden. Regleringen avgör att bebyggelsen inte
får vara högre och därmed prövas vad som är möjligt på platsen.
2. Enligt planbeskrivningen ska Marknadsgatan användas för lämning och
hämtning i skolområdet, varutransporter samt för att ta sig till parkeringen
på skolområdet. Detta kommer innebära en kraftig ökning av trafiken mot i
dagsläget. Mer trafik innebär buller och avgaser.
Kommentar: Planbeskrivningen föreslår att skolområdet kan angöras via Marknadsgatan men det finns inget som hindrar att skolan angörs på något annat sätt
eller på två eller flera sätt. Trafikbullerutredningen visar att de maximala ljudnivåerna idag överstigs längs Marknadsgatan. Trafikbuller har beräknats både för
att all trafik angör via Marknadsgatan och ett förslag mer i linje med illustrationsplanen, där besökstrafiken leds in på två ställen. Bullerutredningen visar att båda
förslagen är inom Naturvårdsverkets riktlinjer för ekvivalenta ljudnivåer och att de
maximala ljudnivåerna inte försämras. Alltså bidrar inte ett genomförande av planen till att riktlinjerna överskrids. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i Falköpings kommun bedöms som låg. Mätningar av luftkvaliteten i
Falköping visar att kväveoxidhalterna är låga. Trafikökningen som planförslaget
medger anses inte vara så stor att den kommer orsaka dålig luft.
3. Parkeringsplatserna kommer inte räcka till, redan idag parkeras bilar utmed
Marknadsgatan och risken är stor att lärare kommer parkera där då de inte
kommer vilja parkera vid Odenområdet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Helene Fransson. Hur många
parkeringsplatser som skapas på skolfastigheten avgörs vid bygglovsskedet.
4. Enligt planbeskrivningen finns det möjlighet att anlägga både parkeringsytor, gångvägar samt cykelställ utanför vår fastighet. Det är inte acceptabelt.
Kommentar: Var parkeringsytor och cykelställ placeras inom skolfastigheten specificeras inte av plankartan, det avgörs vid byggnation. Vad som är acceptabelt
användning av marken avgörs när planen fått laga kraft eller vid en eventuell
prövning i domstol.
5. Det finns en risk för nedskräpning när 1100 elever rör sig i området och
har möjlighet att handla på flera olika platser.
Kommentar: Hur människor väljer att bete sig inom och utanför planområdet är
inget som en detaljplan kan reglera. Det är inte heller en faktor som kan tas i beaktning vid detaljplanering. Detaljplanen ska säkerställa att det är möjligt att ta
sig till och från området på ett säkert sätt, skulle det visa sig att det uppstår problem med nedskräpning är det något som hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
6. Vad händer med värdet på huset när fastigheten skuggas?
Kommentar: I vilken utsträckning ett genomförande faktiskt kommer att påverka
värdet på kringliggande fastigheter är svårt att uttala sig om på förhand. Om fastigheter skulle minska i värde är det en följd av en förändring som ansetts vara av
betydande allmänt intresse och som anses acceptabel vid bebyggelse inom tätorten.
Det är även oklart vilken skuggning ett genomförande av detaljplanen faktiskt
kommer att medföra och studien visar maximal skuggning vid alla möjliga placeringar. Alltså är inte all skuggning i studien möjlig samtidigt.
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Boverkets publikation Solklart från 1991 kan ge viss ledning och anger minst fem
timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget vid samtliga närliggande bostäder.
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
Eftersom flera synpunkter lämnats på höjdregleringen i samrådsförslaget kommer
det ändå sänkas med fyra meter, alltså ungefär ett våningsplan, i granskningsförslaget. Även exploateringsgraden, hur stor mark på ytan som får bebyggas, ändras
från 25 % ( ca 6 900 kvadratmeter) till högst 6 400 kvadratmeter.

Kjell Helander

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Platsen är inte lämplig för en skola.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Jörgen Sundh.
2. Det blir för lite plats för eleverna på raster och håltimmar, kuperingen gör
att det inte finns så många möjligheter, om inte brottet fylls. Eftersom det
skulle innebära att kulturvärden och skyddade arter skulle försvinna kommer det inte göras.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljösamverkan Östra Skaraborg.
Platsen bedöms inte vara för liten för eleverna och kuperingen ses som en tillgång
för att möjliggöra en spännande och intressant friyta med möjlighet till goda soloch skuggmöjligheter och utrymmen med varierande användning. Se planbeskrivningen för mer detaljerad beskrivning av hur skolgården kan utformas. Den slutgiltiga utformningen av friytan avgörs inte i detaljplaneprocessen utan först i efterhand.
3. Ett genomförande av planen med trafik och buller från ungdomar som ska
till och från skolan kommer påverka mitt och våra boende och fastigheten
även om det är tänkt att eleverna ska ta andra vägar.
Kommentar: Detaljplanen ska avgöra om en plats är lämplig för ett ändamål, detta
avgörs slutligen när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.
Hur människor kommer att agera och vilka vägar som kommer användas är inget
som kan regleras i en detaljplan och det är inte heller något som kan tas hänsyn till
i en detaljplan. Åtgärder för att dirigera trafik eller gående är en fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
4. Platsen bör vara ett område för rekreation för Falköpingsborna istället,
barnen på Hästbackens förskola besöker ofta kalkbrottet.
Kommentar: Platsen används idag av förskolan Hästen men det förekommer också
nedskräpning och otillåten eldning och platsen är förhållandevis otillgänglig.
Samtliga skolgårdar i Falköpings kommun är öppna för allmänheten efter skolans
verksamhetstimmar. Alltså kan området fortsätta fungera som en plats för rekreation för Falköpingsborna och därmed bli mer använd än i dagsläget. Det bidrar till
att uppnå god hushållning med mark. Eftersom förslaget innebär att platsen iordningställs kommer den dessutom blir mer inbjudande och tillgänglig för fler än i
dagsläget.
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Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Området är för litet oavsett vad utredningarna visar.
Kommentar: När ett områdes lämplighet prövas genom detaljplan genomförs ofta
ett antal utredningar för att visa områdets beskaffenheter men också planförslagets
påverkan. Utredningarna utgår från fakta eller visar faktiska förhållanden, exempelvis markens stabilitet. Utan dessa utredningar och analyser finns endast åsikter
och subjektiva bedömningar att utgå från. Utredningarna som genomförts inför
samrådsförslaget visar att platsen är lämplig och möjligt att genomföra. Om platsen är lämplig eller inte avgörs dock när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.
2. Det räcker med att det är en större aktivitet i Pingstkyrkan för att det ska
bli kaos i trafiken. Bilar står parkerade hur som helst, inklusive på gräsmattor. Trafikmiljön skulle inte bli säker för eleverna.
Kommentar: Trafikutredningen visar att det i dagsläget är en medelfördröjning per
fordon i den mest trafikerade perioden strax under 10 sekunder för biltrafik och
strax över 40 sekunder för kollektivtrafik. Trafikmiljön kan bli bättre om en cirkulationsplats konstrueras i korsningen mellan Trädgårdsgatan – Hollendergatan.
Vid ett genomförande av planförslaget finns möjligheten att göra övergångställen
säkrare för oskyddade trafikanter. Det går inte att i en detaljplan reglera hur människor ska bete sig, det går bara att visa att det är möjligt att genomföra det som
föreslås och att det är lämpligt. Att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser
vid Pingstkyrkan är inte en fråga för denna detaljplaneprocess.
3. Hur påverkas våra fastigheter prismässigt av ökad trafik och buller? Bullerskydd förfular hela området.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nummer 6 av Kenneth Jacobsson, Anette
Jacobsson. Huruvida bullerskydd är förfulande eller inte beror till viss del på utformning och skötsel men är i slutändan subjektivt och upp till betraktaren.
4. Beslutet är antagligen redan fattat och möten, skrivelser med mera antagligen ett spel för galleriet.
Kommentar: De beslut som fattats i detta detaljplaneärende är att platsens lämplighet ska prövas genom en detaljplaneprocess samt Byggnadsnämndens beslut om
att planförslaget skulle sändas på samråd. Samråds med närboende och myndigheter hålls som en del i planprocessen. Om platsen är lämplig avgörs slutligen när
planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol.
5. Av de tre alternativen i lokaliseringsstudien ter sig detta det sämsta.
Kommentar: Detaljplaneprocessen syftar inte till att jämföra olika platser. Lokaliseringsstudien framhöll denna plats som lämpligast av de tre och Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 § 96 också att pröva denna platsens lämplighet genom en detaljplaneprocess.
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Ing-Marie Eklund, Elof Eklund

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Flyttningen av Hollendergatan kommer för nära privatpersonernas fastighet.
Kommentar: Hollendergatan flyttas, som närmast, 15 meter från fastighetsgränserna öster om Hollendergatan. Hollendergatan föreslås flyttas för att möjliggöra
en bättre lösning i korsningen med Trädgårdsgatan samt för att möjliggöra större
ytor för skola och friytor.
2. Minst hälften av föräldrarna kommer skjutsa sina barn, utöver den redan
höga trafiken kommer det bli trafikkaos och höga bullernivåer.
Kommentar: Hur många av föräldrarna som kommer skjutsa sina barn går inte att
veta och antalet kan givetvis variera. Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt
med att förebygga hämtning och lämning med bil vid skolor eftersom det skapar en
mindre trygg miljö. Både Hollendergatan och Trädgårdsgatan är dimensionerade
för höga trafikflöden, en rondell skulle dessutom öka framkomligheten i korsningen. Bullerskyddets dimensioner föreslås efter trafikbullerutredningens rekommendationer för att bullernivåerna ska vara inom naturvårdsverkets riktlinjer.
3. Lärarna kommer inte parkera på Odenområdets parkeringsplatser, de gör
inte det idag när det är möte i Pingstkyrkan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1av Helene Fransson.
4. Varför ska barnen ha nära till centrum när det är i skolan de ska vara.
Kommentar: När eleverna går i högstadiet tillåts de en större frihet att lämna
skolområdet än i tidigare årskurser. Förslaget innebär även att en stor arbetsplats
skapas med närhet till centrum. De som arbetar på skolan kan gynna handeln och
bidra med liv och rörelse. Den centrala placeringen markerar också att barnen
prioriteras i staden.
5. När det rivs i kalkbrottet blir det en invasion av råttor.
Kommentar: Det är inte en fråga som hanteras i en detaljplan. Skulle en byggnation skapa olägenheter är det byggherrens ansvar att hantera det.
6. Skolbygget kommer bli den största investeringen som genomförts av Falköpings kommun. Ska det finansieras genom höjd skatt?
Kommentar: Finansieringen av byggnationen är inte något som behandlas i en
detaljplan.
7. Vilka har varit med och bestämt detta? Är det en tjänstemannaprodukt?
Kommentar: Som beskrivs i planbeskrivningen togs beslutet att pröva platsens
lämplighet för en skola av Kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 96, Även
beslutet om att förändra skolorganisationen tog av Kommunfullmäktige den 27
mars 2017 § 33. Protokoll från besluten finns att tillgå, bland annat på kommunens
webbplats. Som vid de flesta politiska beslut har tjänstepersoner berett ärendet
inför beslutet samt verkställt de beslut som politikerna tagit.
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8. Fastigheterna i villabebyggelsen öster om planområdet kan påverkas av
skuggning på eftermiddagar och kvällar i mars och juni samt inte alls i december. Detta tycker inte vi är acceptabelt.
Kommentar: Skuggstudien visar all tänkbar skuggning vid all tänkbar placering av
byggnad med högsta tillåtna höjd. En viss påverkan är oundviklig när staden utvecklas och speciellt när den förtätas. I detta fall har skuggningen ansetts acceptabel bland annat eftersom skolan behöver byggas på höjden.
Boverkets publikation Solklart från 1991 kan ge viss ledning och anger att bostadshus ska få minst fem timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget vid
samtliga närliggande bostäder. Därför anses skuggningseffekten acceptabel och
rimlig i förhållande till det allmänna intresset av att en skola byggs. Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
För att ändå minska skuggningseffekten kommer höjdregleringen sänkas och motsvara ungefär fyra våningar á fyra meter.
9. Varför bygga 5 våningar om fastigheten är större än den upplevs.
Kommentar: Samrådsförslaget medgav bebyggelse i ungefär fem våningar där
varje våning är fyra meter. Detta innebär inte att en skola kommer byggas i fem
våningar utan föreslår att en skola inte får byggas högre. Genom planprocessen
prövas ifall detta är lämpligt och eftersom flera personer lämnat synpunkter på
höjden föreslås den sänkas i granskningsförslaget så att ungefär fyra våningar á
fyra meter medges.
10. Andra områden borde undersökas.
Kommentar: I detaljplaneprocessen undersöks ett område, inte flera, och området
som undersöks beslutades av Kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 96.
Inför det beslutet undersöktes flera platser, dock inte i detalj. Att genom detaljplan
undersöka flera platsers lämplighet samtidigt skulle vara mycket dyrt och tidskrävande.
11. Lös in samtliga fastigheter längs Fagerängsgatan för att ge mer utrymme
för både parkering och gymnastiksal.
Kommentar: Det ses inte som nödvändigt för att området ska vara lämpligt för
ändamålet.
12. Medborgare får inte vara med och påverka.
Kommentar: Planprocessen är reglerad i plan- och bygglagen och ställer bland
annat krav på att myndigheter och närboende ska samrådas med om planförslaget.
Detta innebär inblick i processen och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Samtliga synpunkter kan kanske inte tillgodoses eftersom det, i varje planprocess,
finns motstående intressen. I en planprocess hörs myndigheter och närboende två
gånger, dels vid samrådet och dels vid granskning. Vid båda tillfällen har de möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skulle det vara så att synpunkten inte
tillgodoses har närboende som lämnat skriftligt yttrande innan granskningstidens
slut möjlighet att överklaga ett beslut om att anta detaljplaneförslaget till Markoch miljödomstolen. I denna planprocess har kommunen frivilligt arrangerat två
möten med närboende med syfte att informera, svara på frågor och ta emot synpunkter.
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13. Hur kan det beslutats om samråd på ett datum som inte ägt rum.
Kommentar: Det felaktiga beslutsdatumet var ett tryckfel och det rätta datumet är
den 25 september som framgår i beslutsprotokoll och på plankartan.

Magnus Blomberg

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Negativt med ökad trafik centralt som annars bör minskas i en stadskärna.
Kommentar: Närheten till centrum är något som har setts som positivt, förhoppningen är att fler ska välja att gå eller cykla till skolan och att den kan innebära
mer liv och rörelse i centrum. Det finns gång- och cykelvägar som kopplar planområdet till centrum och planförslaget möjliggör för en förbättring av dessa. En
samhällsekonomisk fördel med att förtäta staden är möjligheten att nyttja befintlig
infrastruktur istället för att anlägga ny.
2. Området kan inte fortsatt användas som utflyktsmål för barnen på Hästbackens förskola.
Kommentar: Det stämmer, även om skolgården kan användas av allmänheten utanför verksamhetens tider. Området föreslås också göras mer tillgängligt och säkrare än idag då det förekommer otillåten eldning och nedskräpning.
3. Det kan bli osäkert i området eftersom polisutryckning sker längs Trädgårdsgatan.
Kommentar: I samband med en byggnation av området är det samhälsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att gatorna och övergångställen utformas på ett
trafiksäkert sätt. Polismyndigheten har hörts i samband med samrådet.

Carl-Johan Fransson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. En hög skola belägen med skolgård i kalkbrottet skulle kunna medföra att
eleverna upplever sig som fångar på en fängelsegård. En skola belägen på
västgötaslätten borde kunna erbjuda större ytor.
Kommentar: Hur eleverna kommer att uppleva skolan och skolgården går inte att
veta och beror troligen på utformning av skolgården samt utsmyckning av skolan
men också på varje individs subjektiva uppfattning. Det måste alltså antas att varje
individ kommer uppleva skolan och skolgården på olika sätt. Varken skolgårdens
eller skolans specifika utformning regleras i detaljplanen utan blir upp till Samhällsbyggnadsförvaltningen att klargöra i bygglovsansökan. Detaljplanen avgränsar vad som tillåts i området och representerar därför inte nödvändigtvis vad som
faktiskt kommer byggas. Eftersom flera yttranden lämnats angående höjdregleringen kommer den ändå sänkas med fyra meter. Det betyder att ungefär fyra våningar á fyra meter kan konstrueras.
2. Bygg skolan där Åttagårdsskolan ligger idag istället.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 4 av Jörgen Sundh.
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3. Gör inga förhastade slutsatser.
Kommentar: Platsen beslutades om av Kommunfullmäktige den 25 september 2017
§ 96 efter att en lokaliseringsstudie med medborgardialog samt ett antal utredningar genomförts. Under planarbetet inför samrådet har ytterligare utredningar
genomförts som underlag till planförslaget som Byggnadsnämnden beslutat om att
sända på samråd. Alltså har samtliga beslut varit underbyggda med faktaunderlag.

Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson, Oscar Josefsson,
Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, IngMarie Eklund, Elof Eklund
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Kraftigt ökad trafik på Hollendergatan med risk för påfartsproblem från sidogator vid morgon och arbetsslut.
Kommentar: Trafiken kommer att öka något i samband med ett genomförande av
detaljplanen, exakt hur mycket beror delvis på hur planen genomförs. En något
ökad trafik blir alltid en följd av förtätning av en stad. Hollendergatan är dimensionerad för höga trafikmängder vilket är en av anledningarna till att platsen valdes. De goda möjligheterna att gå eller cykla till området och det centrala läget
kan skapa incitament till att inte använda bilen i samma utsträckning som idag.
Möjligheten att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Hollendergatan och
Trädgårdsgatan antas också underlätta för trafiken.
2. Ökad risk för trafikolyckor för ungdomar från skolan som exempelvis
måste ta sig över Odengatan för att komma till tänkt gymnastikhall.
Kommentar: Trafiksäkerheten kommer beaktas vid exploateringen av området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvara för utbyggnaden av gatuområden samt att
de är så säkra de kan vara. Se även kommentar till synpunkt nr. 4 av Miljönämnden Östra Skaraborg.
3. Risk för parkeringskaos runt området både för affärsverksamheter och boende eftersom det saknas parkeringsplatser i direkt anslutning till skolan.
Kommentar: Förslaget föreslår att personal hänvisas till Odenområdets parkeringsplatser. Platser för besökare, inklusive hämtning och lämning, ska ordnas
inom skolfastigheten. Detaljplaneprocessen ska avgöra om föreslagen användning
är lämplig och möjlig, hur människor väljer att agera kan inte regleras i en detaljplan. Om platsen är lämplig eller inte avgörs dock när planen fått laga kraft eller
vid en eventuell prövning i domstol. Se även kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg.
4. Kraftigt ökade bullernivåer för boende i närområdet trots planerad bullervall.
Kommentar: Trafikbullret kommer att öka något i samband med ett genomförande
av detaljplanen. Bullerskyddet planläggs för att bullernivåerna inte ska överstiga
Naturvårdsverkets riktlinjer om trafikbuller vid befintlig bebyggelse för fastigheterna direkt öster om Hollendergatan. Trafikbullerutredningen visar att bullernivåerna är inom riktlinjerna med ett bullerskydd med en höjd om 1,5 meter.
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5. Kraftigt förändrad stadsbild med försämrad utsikt mot Mösseberg av både
skolbyggnad och bullervall.
Kommentar: Stadsbilden kommer påverkas men det har ansetts som rimligt med
tanke på att detaljplanen föreslår en förtätning av staden och eftersom det finns
storskalig bebyggelse i närheten av området.
6. Kvällssolen kommer gå förlorad vid fastigheterna öster om Hollendergatan
på grund av skolbyggnad.
Kommentar: Skuggstudien visar skuggningseffekten vid all möjlig placering och en
maximalt utnyttjad byggrätt i förslaget. Främst kan skuggning på eftermiddag och
kväll ske på fastigheterna öster om planområdet, mellan mars och september.
Boverkets publikation Solklart från 1991 kan ge viss ledning och anger minst fem
timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget vid samtliga närliggande bostäder.
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
Eftersom flera synpunkter lämnats på höjdregleringen i samrådsförslaget kommer
det ändå sänkas med fyra meter, alltså ungefär ett våningsplan, i granskningsförslaget.
7. Det är absolut nödvändigt att ompröva förslag till plats för skolan eftersom
nuvarande förslag påverkar boende i närområdet negativt. Ytan i nuvarande detaljplan är för liten för den tänkta storleken på skolan.
Kommentar: I detaljplaneprocessen prövas inte valet av plats utan platsens lämplighet för ett ändamål. I detaljplaneprocessen vägs olika intressen mot varandra,
både allmänna och enskilda. Se kommentar till synpunkt nr. 3 av Carl-Johan
Fransson samt kommentar till synpunkt nr 5 av Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson
och kommentar till synpunkt nr. 6 av Moderaterna i Falköping
8. Odenområdet skulle vara en bättre plats för skolan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr 4 av Jörgen Sundh.

Charlotte Klasson, Daniel Johansson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Förflyttning av Hollendergatan kommer öka både buller och trafik som
kommer orsaka oss mindre trevlig utemiljö.
Kommentar: Förflyttningen av Hollendergatan kommer inte i sig att medföra ökad
trafik men ett genomförande av planförslaget ökar trafiken något. Med ökad trafik
följer också ökat trafikbuller. Med det bullerskydd som föreslås, i enlighet med
trafikbullerutredningen, kommer trafikbullernivåerna vara inom Naturvårdsverkets
riktlinjer för trafikbuller vid befintlig bostadsbebyggelse.
2. Det kommer att skugga för mycket på vår fastighet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 6 av Svante Gustafsson, Frida Tregub,
Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson,
Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson,
Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund. Se också kommentar till synpunkt 8 av Marie Eklund & Elof Eklund.
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3. Skolfastigheten är för liten för utevistelse för eleverna.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Jörgen Sundh, se kommentar till
synpunkt nr. 1 av Helene Fransson samt se kommentar till synpunkt nr 2 av Kjell
Helander.
4. Trafikmiljön blir för bullrig för barnen.
Kommentar: Vid ett visst genomförande av planförslaget utsätts vissa delar av
skolgården för högt buller från exempelvis busshållplatser. På stora delar av skolgården kan en god ljudmiljö uppnås och det rekommenderas i planbeskrivningen
att skolbyggnaden placeras på ett sådant sätt att bullret skärmas av eller att bullerskydd uppförs. Hur detta genomförs avgörs i bygglovsskedet. Trafikmiljön påverkas av hur många som väljer att hämta och lämna barn, om fler barn cyklar
eller går till skolan blir trafikmiljön bättre. Att bullerkraven följs ses slutligen över
innan byggnaden får tas i anspråk, då finns även en detaljstuderad byggnad och
utformning av skolgård. Plankartan kompletteras med en upplysningstext om att
riktvärden för buller ska uppfyllas på skolgården.
5. Det blir parkeringskaos på Fagerängsgatan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr 5 av Miljönämnden Östra Skaraborg,
se kommentar till Synpunkt nr 1 av Helene Fransson, se kommentar till synpunkt nr
5 av Moderaterna i Falköping samt se kommentar till synpunkt nummer 3 av
Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne
Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund.
6. Boverkets allmänna råd kan inte tillgodoses med planförslaget och det
finns exempel med stora skolor som inte går bra i grannkommuner.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg
samt kommentar till synpunkt nr. 7 av Moderaterna i Falköping. Det är inte en
fråga för detaljplanen att avgöra om det är bra eller dåligt med en stora skolor.
Kommunfullmäktige beslutadeden 27 mars 2017 § 33 om hur skolorganisationen
ska se ut.

Anna Carin Medin

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Förläggningen av den nya skolan är alldeles förskräcklig med kaotisk trafiksituation både vid Hästbacken och Hollendergatan som följd.
Kommentar: Valet av plats prövas inte i en detaljplan utan det är platsens lämplighet för ett visst ändamål som prövas. Trafiken kommer att öka något på omkringliggande gator men trafikanalysen visar inte att det kommer bli någon kaotisk
trafiksituation. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som i slutändan avgör hur
trafiklösningarna kommer se ut, i detaljplanen avgörs endast om det som föreslås
är lämpligt och möjligt.
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2. Utrymmet är alldeles för litet för att rymma så många elever och skolans
placering bör övervägas och planeras om.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr 1 av Jörgen Sundh, se kommentar till
synpunkt nr. 1 av Helene Fransson och se kommentar till synpunkt nr. 2 av Kjell
Helander.

Christer Pettersson, Sandra Lebedeva

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Den valda platsen är högst olämplig.
Kommentar: Detaljplaneprocessen ska utreda om en plats är lämplig för ett visst
ändamål och vad som är möjligt på platsen. I detta fallet ska platsen prövas för
ändamålet skola som den bedöms vara lämplig för. Om platsen är lämplig eller
inte avgörs dock när planen fått laga kraft eller vid en eventuell prövning i domstol. Detaljplaneprocessen undersöker alltså inte vad som faktiskt kommer att
byggas.
2. Skolan behöver en större yta så att den kan byggas på bredden och längden
och inte på höjden.
Kommentar: Området anses vara tillräckligt stort eftersom det föreslås vara möjligt att bygga på höjden. Hur hög skolan faktiskt blir avgörs efter detaljplaneprocessen, i bygglovshandlingar.
3. Friytan är inte tillräckligt stor och det saknas utrymme för personalen att
parkera på.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg,
se kommentar till synpunkt nr, 5 och 7 av Moderaterna i Falköping, se kommentar
till synpunkt nr. 2 av Kjell Helander samt se kommentar till synpunkt nr. 3 av
Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne
Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund.
4. Ljudnivåerna inomhus kommer att stiga på grund av trafikbuller.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 2 av Miljönämnden Östra Skaraborg,
se kommentar till synpunkt nr. 2 av Ing-Marie Eklund & Elof Eklund, se kommentar till synpunkt nr. 4 av Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson,
Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno
Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, IngMarie Eklund, Elof Eklund. Se kommentar till synpunkt nr.1 av Charlotte Klasson,
Daniel Johansson.
5. En stor femvånings byggnad kommer att förstöra utsikten och passar inte
in i den centrala stadsmiljön.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 5 av Svante Gustafsson, Frida Tregub,
Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson,
Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson,
Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund.
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Gunnar Lindén

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Grunden för skolan måste vara trivsel och effektivitet för såväl elever som
personal, detta kan inte uppnås i den framlagda planen.
Kommentar: Exakt utformning av såväl skolbyggnad som skolgård är inget som
regleras i detaljplaneförslaget. Begreppet trivsel är subjektivt och därmed omöjligt
att på förhand veta något om. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med lärarkåren fram hur de ska arbeta i framtiden och hur de kan göra det
effektivt. Det ska inte heller avgöras i en detaljplaneprocess ifall en skola blir trivsam eller effektiv, detaljplaneprocessen ska utreda ifall en plats är lämplig för ett
ändamål.
2. Området är olämpligt för en skola i denna storlek eftersom friytan blir för
liten per elev och inte i enlighet med Boverkets rekommendationer.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg,
Se kommentar till synpunkt nr. 5 & 7 av Moderaterna i Falköping och se kommentar till synpunkt nr. 2 av Kjell Helander.
3. Det är oklart hur många parkeringsplatser som behövs och det finns inga
parkeringsutrymmen i närheten av skolan utan planförslaget hänvisar till
Odenområdets parkering.
Kommentar: Enligt samrådsförslaget behövs totalt 383 parkeringsplatser för bilar
enligt kommunens parkeringspolicy och –norm, 197 för personal och 186 för besökare. (inklusive hämtning och lämning av barn). Som framgår i planbeskrivningen
korrelerar antalet parkeringsplatser med tillåten byggnadsarea. Det framgår att
det finns ungefär 150 lediga parkeringsplatser på Odenområdets parkering under
skolans verksamma timmar. Det finns möjlighet att skapa parkeringsplatser inom
den föreslagna skolfastigheten, detta framgår av planbeskrivning, plankarta och
illustrationsplan. Det är alltså endast personalen som hänvisas till Odenområdet.
Eftersom det inkommit flera synpunkter om tillåten höjd i förslaget kommer höjden
sänkas och byggrätten minskas. Denna minskning innebär också att antal parkeringsplatser som behövs för personalen och besökare också minskar. De parkerings platser som inte får plats på Odenområdet parkering enligt det behov som
finns enligt Parkeringspolicy och parkeringsnormen, fastställd av Kommunfullmäktige 25 juni 2018 § 107, kan iordningställas inom fastigheten.
4. Enligt Tekniska nämndens ordförande är det 450 meter till Odenområdet
och därmed inte i enlighet med kommunens parkeringspolicy och –norm.
Det blir för långt för lärare att gå.
Kommentar: Tekniska nämndens ordförande uttalade sig i Falköpings tidning
2018-03-27 om en version av kommunens parkeringspolicy och –norm som ännu
inte var antagen. Därefter förtydligades det i den antagna policyn att det acceptabla avståndet till en parkeringsplats för skolverksamhet är 400 meter i en radie
från området, ”fågelvägen”. Odenområdets parkeringar är inom denna radie från
planområdet och således förenlig med parkeringspolicy och parkeringsnorm fastställd av Kommunfullmäktige 25 juni 2018 § 107.
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5. Det borde finnas högstadieskolor även i Kinnarp och då kunde elevantalet
på en högstadieskola i Falköpings tätort bli mindre. Alternativt bör skolan
planläggas någon annanstans.
Kommentar: Detaljplaneprocessen hanterar inte alternativa lokaliseringar eller
skolorganisationens struktur, detta har redan arbetats fram och beslutats om av
Kommunfullmäktige. Se även kommentar till synpunkt nr 4 av Jörgen Sundh.

Rickard Götenmark, Linda Götenmark

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Friytan är för liten eftersom det bara finns laglig friyta i gamla kalkbrottet
och den får inte tas i anspråk för annat ändamål. För att räddningsfordon
ska få åtkomst till kalkbrottet kommer det krävas en ramp som vid vinterväglag blir ofarbar eftersom stigningen på rampen blir för brant och blir
därmed en säkerhetsrisk. Tillgängligheten till friytan i kalkbrottet kommer
försvåras vid vinterklimat och kanske i vissa fall vara otillgänglig för handikappade och särskolan vilket är ett brott mot diskrimineringslagen.
Kommentar: Exakt storlek på friytan beror på skolans slutgiltiga utformning och
placering av exempelvis parkeringsplatser. I planbeskrivningen har friytan uppskattats utan de i illustrationsplanen utpekade ytorna för parkering samt lastning
och lossning. Det finns också friytor söder om och öster om byggrätten. Lutningen
till brottet från Trädgårdsgatan i områdets västra del uppfyller kraven för att
räddningstrafik ska få åtkomst utan att en ramp byggs. Det beskrivs också i planbeskrivningen att det finns möjlighet att konstruera en ramp för tillgängligheten
men framförallt är det möjligt att genom byggnaden röra sig upp och ned från
kalkbrottet.
2. Bullermätning har inte gjorts för ljud från skolgården, dels vad det skulle
innebära i kalkbrottet men även för närboende. För höga ljudnivåer kommer ha negativa effekter på elevernas välbefinnande och resultat.
Kommentar: En bullermätning för skolgården har inte gjorts eftersom det är omöjligt att på förhand avgöra hur mycket barnen kommer bullra. Hur eleverna kommer bete sig på skolgården beror på flera faktorer som exempelvis skolgårdens
utformning, vilka aktiviteter eleverna sysselsätter sig med, med mera. Varav samtliga inte är något som kan regleras i en detaljplan eller tas hänsyn till i en detaljplan.
3. Platsen där bussarna ska hämta och lämna är för liten eftersom det i texten
kommer krävas 6 stycken bussar och det bara finns plats för 3.
Kommentar: I planbeskrivningen framgår att 6 bussar beräknas behövas och som
anländer och avgår ungefär samtidigt. Illustrationsplanen som visar tre bussar
stående vid busshållplats är bara en illustration och visar ett tänkbart genomförande. Det är alltså inte givet att utformningen blir sådan. Den utformningen tillåter dock att bussar kan hämta och lämna effektivt och att det finns kapacitet för 6
bussar som kommer ungefär samtidigt och inte exakt samtidigt. Att iordningställa
sex separata hållplatser som används två gånger per dag är inte effektiv markanvändning eller hushållande av resurser.

23

4. Det beskrivs att en entré kan skapas i kalkbrottet, är det inte då rimligt med
cykelparkeringsplatser där? Det skulle innebära att friytan blir ännu
mindre. Det visas inte heller var de 770 stycken cykelparkeringsplatserna
ska finnas.
Kommentar: En entré kan skapas i kalkbrottet och skulle kunna vara ett sätt att
säkerställa att även friytan där är tillgänglig för alla elever. Yta för cykelparkering
kan också skapas i kalkbrottet, eller någon annanstans. Det regleras inte i detaljplaneförslaget exakt var exempelvis parkering, cykelparkering eller område för
hämtning och lämning ska ske. Detta innebär givetvis även att uppskattningen om
friytans storlek har viss osäkerhet och påverkas av hur en plan som fått laga kraft
genomförs. Hur många cykelplatser som behövs avgörs vid bygglovsskedet. Illustrationsplanen visar i grova drag ett möjligt genomförande av detaljplanen, inte hur
det faktiskt kommer bli.
5. Ni räknar med att det kommer behövas 383 parkeringsplatser, och att
Odenområdet är ett lämpligt parkeringsområde. Då denna parkering endast
har 150 parkeringsplatser tillgängliga, enligt er utredning, måste ni svara
på vart de resterande 233 bilarna ska stå.
Kommentar: 383 parkeringsplatser är det totala antalet som behövs enligt planförslaget, cirka 186 stycken för besökande och 197 för personal. Det är personalen
som hänvisas till Odenområdets parkering. Som angetts i synpunkten finns det
ungefär 150 parkeringsplatser lediga på Odenområdet. Kvarvarande platser får
iordningställas inom fastigheten. I enlighet med kommunens parkeringspolicy och
–norm står antalet parkeringsplatser som krävs vid en verksamhet i direkt korrelation till byggnadens totala area. (sammanlagd area per våningsplan) Eftersom
det inkommit flera synpunkter på skuggpåverkan kommer den tillåtna höjden och
exploateringsgraden ändras. Detta påverkar byggnadens totala area och därmed
också hur många parkeringsplatser som behövs. Att antalet parkeringsplatser inte
utgår från hur många som faktiskt behövs för en skola med så många elever och
lärare beror på att det inte är exakt det som prövas i en detaljplan. I detaljplaneprocessen prövas om en plats är lämplig för ett ändamål och vad som är möjligt att
göra på platsen.
6. Om skolan inte skulle byggas visar trafikbullerstudien att bullret på Marknadsgatan skulle öka med 20 decibel till år 2040. Varför skulle det göra det
med bara en enda fastighetsägare?
Kommentar: Trafikbullerutredningen visar en ökning på cirka 1 decibel ekvivalenta ljudnivåer mellan idag och 2040 samt en ökning med mellan 1 och 2 decibel i
maximala ljudnivåer. Eventuellt har det varit otydligt vad som visar ekvivalenta
och maximala ljudnivåer samt skillnaden däremellan. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av de båda. Att bullernivåerna ökar även utan byggnation
av en skola beror på en generell prognos om ett ökat bilåkande till år 2040. Samtidigt arbetar kommunen aktivt med att försöka främja gång- och cykeltrafikanter.
7. Om skolan skulle byggas är Vävgatan inte anpassad för den ökande trafik
som det skulle innebära. Därför vill vi i sådana fall att Vävgatan stängs för
genomfart av motorfordon.
Kommentar: Vävgatan ligger utanför planområdet och det är inte aktuellt att den
ska ingå. Alltså blir en eventuell stängning av Vävgatan för genomfartstrafik en
fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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8. Vi vill skydda våra barn då biltrafikanter idag inte kan hålla ordentligt med
uppsikt. Har personer då dessutom bråttom till skolan blir detta än värre
och risken för olyckor ökar markant.
Kommentar: Ifall personer kör osäkert är inte något som kan tas hänsyn till i en
detaljplan. Om en gata är osäkert utformad är det Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar att undersöka om den kan göras säkrare.

Gunnel Bandh, Lennart Bandh, Birgit Johansson
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Skolan bör inte planeras vid en så trafikerad väg som Hollendergatan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Svante Gustafsson, Frida Tregub,
Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson,
Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson,
Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund.
2. Platsen är för liten och friytan endast hälften av vad som rekommenderas.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg,
Se kommentar till synpunkt nr. 7 av Moderaterna i Falköping samt se kommentar
till synpunkt 1 av Helena Fransson.
3. Eftersom en gymnastikhall inte planeras på plats måste elever dagligen ta
sig till andra platser för sin gymnastik, ett stort antal elever dagligen.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 4 av Miljönämnden Östra Skaraborg.
4. Buller och avgaser från Hollendergatan kan bli besvärande för eleverna
och skapa en dålig miljö.
Kommentar: Som framgår i planbeskrivningen är utsläppsnivåerna generellt låga i
Falköpings tätort och risken för att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet skulle
överskridas. Bullernivåerna som framgår av Trafikbullerutredningen är främst
höga där bussar angör men det finns goda ljudmiljöer i de flesta delarna av skolgården.
5. Det planeras inte för parkeringsplatser, endast ett fåtal för personalen. Då
är risken stor att det parkeras överallt i närområdet.
Kommentar: Det rekommenderas att endast parkering för besökare, inklusive
hämtning och lämning av elever, ska anläggas inom skolfastigheten. Lärare hänvisas till Odenområdets parkeringsplatser. Se även kommentar till synpunkt nr. 5 av
Moderaterna i Falköping.
6. Känsliga arter som finns i området kommer bli svårt att skydda med denna
hårda etablering.
Kommentar: Den art som finns i kalkbrottet som har lagstiftat skydd är orkidén
Korallrot. Skolgården kan utformas så att elever inte uppmuntras till att vistas på
det området så att orkidén tar skada. Se planbeskrivningen och utredningen om
påverkan på naturvärden för mer ingående information om vilka naturvärden som
kan ta skada vid genomförande av detaljplanen. Det har bedömts som rimligt att
vissa naturvärden med lägre klassning kan ta skada vid ett genomförande av pla25

nen eftersom uppförande av en skola har bedömts vara av betydande allmänt intresse.
7. Hollendergatan som är mycket hårt trafikerad med mycket buller och avgaser redan idag ska flyttas närmare tomterna öster om gatan. Med mer trafik
och gatan närmare blir det mer besvär än idag.
Kommentar: Hollendergatan är dimensionerad för höga trafikflöden. Bullernivåerna är idag och vid ett genomförande av planförslaget inom naturvårdsverkets
riktlinjer för trafikbuller vid befintlig bostadsbebyggelse för fastigheterna öster om
Hollendergatan. Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Charlotte Klasson & Daniel
Johansson.
8. Bostadshusen närmast cirkulationsplatsen kommer få besvärande ljus in i
privatpersonernas vardagsrum och sovrum. Nu finns en hög vall för detta
då ljuset från Trädgårdsgatan var störande. Om gatan flyttas närmare dessa
hus måste detta tas i beaktning. Bullerskyddet ska enligt utredningen placeras så när bullerkällan som möjligt, alltså nära vägen. En vall som är 1,5
meter hög kommer inte räcka. Bullervallen bör också förlängas upp till viadukten på Hollendergatan då folk ofta accelerera där. Även där bör vallen
vara över 1,5 meter hög. Med ökad trafik och närmare tomterna kommer vi
ändå få mer avgaser som inte syns, och störande buller.
Kommentar: Det bullerskydd som ingår i planförslaget anges endast en lägsta höjd
om 1,5 meter, Skyddet kan konstrueras högre. Bullerskyddet bör placeras så nära
bullerkällan som möjligt för bästa effekt. Planen föreslår ett bullerskydd, alltså är
det inte självklart att det vid ett genomförande blir en bullervall. Att utöka planområdet för att förlänga ett bullerskydd är inte aktuellt eftersom bullerskyddet placerats där för att Hollendergatan föreslås få en annan sträckning. En fortsättning för
bullerskyddet till viadukten är därför något som Samhällsbyggnadsförvaltningen
får ta ställning till.

Marianne Säll & Stig Säll

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Platsen är inte lämplig och skolan bör placeras någon annanstans där utrymmet är större, exempelvis vid Gymnasieområdet där trafikbelastningen
är lägre och färre berörs. I kalkbrottet föreslås istället en park och grönområde så nära centrum för att kunna ta del av natur och växtlighet i en stressad tillvaro.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 6 av Moderaterna i Falköping, se
kommentar till synpunkt nr. 1 och 4 av Jörgen Sundh samt se kommentar till synpunkt nr. 7 av Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno Hermansson,
Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund,
Elof Eklund.
2. Av hälsoskäl är det inte nyttigt för oss boende i området med den ökande
trafiken och bullret det innebär. Trafiken har ökat betydligt på senare tid på
Trädgårdsgatan och Fogdegatan. Emellanåt är det kaos vid tät trafik i korsningen.
Kommentar: Trafiken kommer öka något men procentuellt väldigt lite jämfört med
trafiken idag. Trafikbullernivåerna ökar givetvis också med den ökande trafiken
men även där är ökningen förhållandevis liten. Vid bostadsbebyggelsen längs
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Marknadsgatan och norr om Trädgårdsgatan överstigs naturvårdsverkets riktlinjer
redan idag och förändringen vid ett genomförande är en ökning på ungefär 1-2
decibel. Trädgårdsgatan och Hollendergatan är dimensionerade för höga trafikflöden. Om det förekommer kapacitetsproblem i korsningen Trädgårdsgatan och
Fogdegatan är det något som hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom det är utanför planområdet men planbeskrivningen kompletteras med förslag om att korsningen Fogdegatan – Trädgårdsgatan bör förändras för att underlätta för samtliga trafikanter. Konsekvenser för trafikflödet på resterande vägar
bör utredas, när en sådan lösning blir aktuell, innan några åtgärder görs på Fogdegatan.

Ted Rosvall
Positionerna kring placeringen av den nya högstadieskolan i Falköping förefaller
låsta. Skolan bör istället delas och placeras på den tilltänkta platsen och en placering på ”Mössebergssidan av staden”.
Kommentar: Att platsens lämplighet ska prövas genom detaljplaneprocessen är
beslutat av Kommunfullmäktige, andra alternativ beaktas därför inte i detta skedet.
Se kommentar till Barn- och utbildningsnämndens remiss, se kommentar till synpunkt nr. 6 av Moderaterna i Falköping, se kommentar till synpunkt nr. 4 av Jörgen Sundh samt se kommentar till synpunkt nr. 5 av Gunnar Lindén.

Mojje Andersson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Att platsen valdes och skolan måste byggas på höjden för att husera samtliga elever är förkastligt med hänsyn till kringliggande fastigheter och boende. En fyrkantig, gigantisk kloss mitt i perspektivet mot Mösseberg är
befängt.
Kommentar: Detaljplanprocessen utreder om platsen är lämplig och vad som är
möjligt på platsen. Att det i detaljplaneförslaget regleras till en höjd som tillåter
fem våningar á 4 meter betyder inte att skolan kommer byggas så högt. Att en skola
på platsen bör byggas på höjden är dock självklart. Även på de andra områden
som identifierades i lokaliseringsstudien hade skolan troligtvis byggts på höjden.
På så sätt kan staden förtätas, resurser hushållas med och befintlig infrastruktur
användas. Eftersom flera har lämnat synpunkter på höjdregleringen i samrådsförslaget kommer den i granskningsförslaget ändå sänkas med fyra meter, vilket innebär att ungefär fyra våningar á fyra meter medges. Även exploateringsgraden, hur
stor yta på marken som får bebyggas, ändras från 25 % (ca 6 900 kvadratmeter)
till högst 6 400 kvadratmeter. Även om ett genomförande av detaljplanen illustreras som ett stort block är det inte nödvändigtvis representativt för hur skolan faktiskt kommer att se ut, det regleras inte heller i detaljplanen. Att förtäta staden
innebär att befintlig infrastruktur kan användas och att ny mark, exempelvis jordbruksmark, inte behöver tas i anspråk. Planförslaget innebär alltså god hushållning med mark.
2. Odenområdet är lämpligare ur trafiksäkerhetssynpunkt, transportsynpunkt
och skolan kan göras lägre.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 6 av Moderaterna i Falköping, se synpunkt nr. 1 och 4 av Jörgen Sundh, se kommentar till synpunkt nr. 5 av Elsbeth
Carlsson & Bo Carlsson samt se kommentar till synpunkt nr. 3 av Marianne Säll &
Stig Säll.
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3. En lika skola för alla barn kan inte garanteras när det byggs en högstadieskola i Falköping som ersätter skolor på landsbyggden.
Kommentar: Detta är inte något som rör detaljplanen och inte heller något som
beslutas om i detaljplaneprocessen. Se kommentar till synpunkt nr. 7 av Elsbeth
Carlsson & Bo Carlsson.

Lars-Olof Larsson, Stig Gustafsson

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Platsen är för liten och friytan uppfyller inte Boverkets allmänna råd om
storlek. Ytan blir endast 9,45 kvadrat meter per elev efter att ytor för trafik
har tagits bort.
Kommentar: När friytan har uppskattats har ytor för parkering, hämtning och
lämning samt transporter inte inkluderats i friytan. Alltså är det 14 kvadratmeter
friyta per elev exklusive ytor för trafik, parkering, hämtning och lämning. Hur stor
friytan blir beror i slutändan på hur skolan byggs och hur stora ytor som parkering
och andra ytor för trafik tar i anspråk. Se kommentar till synpunkt nr: 1 av Jörgen
Sundh samt kommentar till synpunkt nr. 2 av Kjell Helander.
2. Det finns inte mark avsatt till parkering och tillräckligt med yta för parkering till alla eller ytor för transport med mat och material.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 2 och 5 av Moderaterna i Falköping,
se kommentar till synpunkt nr. 1 av Helene Fransson. Se kommentar till synpunkt
nr. 3 av Kenneth Jacobsson & Anette Jacobsson, se kommentar till synpunkt nr 3
av Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, KarlArne Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth
Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof
Eklund. Se kommentar till synpunkt nr. 3 och 4 av Gunnar Lindén samt se kommentar till synpunkt nr. 5 av Rickard Götenmark, Linda Götenmark.
3. På en betydande del av området finns värdefull biologisk mångfald, bestående av ädellövskog, fridlysta orkidén Korallrot, almar och askar som är
rödlistade. Området är alltså väldigt känsligt för ingrepp eller skadegörelseslitage. Trots detta föreslås att stora delar av området exploateras för att
ge plats för eleverna. För de områden som blir kvar är risken stor för slitage eller skada i samband med byggnation och exploatering. Området är
också viktigt som spridningskorridor för olika arter, rening av luft, lagring
av koldioxid samt rening av dagvatten med mera.
Kommentar: Att det finns naturvärden inom området stämmer, främsta naturvärden är orkidén korallrot och ett jätteträd. De flesta ekosystemtjänster som finns
inom området har låga värden på grund av områdets storlek och hur vanligt de
förekommer i Falköpings tätort. De ekosystemtjänster som ansetts vara av högre
värde är kopplade till orkidén samt funktionen som spridningskorridor, det estetiska värdet samt rening av luft, vatten och klimat. Eftersom orkidén skyddas av
artskyddsförordningen får den inte komma till skada. I detaljplanen uppnås detta
främst genom att inte tillåta uppförande av byggnad där den växer. De andra ekosystemtjänsterna kan komma att påverkas, beroende på hur planen genomförs. Vid
exploatering ska naturvärden beaktas, skada minimeras och kompenseras om så
möjligt. Ifall detta förslag innebär för stort ingrepp på de naturvärden som finns
avgörs av Länsstyrelsen.
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4. Byggnaden beräknas blir fem våningar hög vilket kommer medföra betydande problem för en del villabebyggelse väster om skolan. De hus som
råkar värst ut kommer i skugga cirka fyra månader under höst-vinter, detta
kan inte tillåtas. Att sänka byggnadshöjden vore det naturliga men då räcker inte marken till för friytan.
Kommentar: För att undersöka ifall det är möjligt att uppföra en byggnad till den
höjden föreslogs höjdregleringen i samrådsförslaget till cirka fem våningar.
Skuggstudien visar skuggningseffekten av alla möjliga placeringar av byggnad som
dessutom bebyggs så högt som är möjligt. All skuggning som studien visar är alltså
inte möjlig samtidigt enligt planförslaget. Det stämmer inte att skuggstudien visar
att några fastigheter hamnar i total skugga under fyra månader om året. Studien
visar givetvis skuggning på olika fastigheter vid olika tider på dygnet och olika
tider på året, alltså är det inga fastigheter som kan skuggas hela tiden. Givetvis
skulle det inte tillåtas att en fastighet hamnar i konstant skugga.
Boverkets publikation Solklart från 1991 kan ge viss ledning och anger minst fem
timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning i bostad. Skuggstudien visar att minst detta uppfylls i förslaget vid samtliga närliggande bostäder.
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.
Det har lämnats flera synpunkter angående höjden och skuggningseffekten, därför
kommer den ändå sänkas med fyra meter, vilket innebär att ungefär fyra våningar
á fyra meter medges. Även exploateringsgraden ändras från 25 % (ca 6 900
kvadratmeter) till högst 6 400 kvadratmeter.
5. En annan viktig fråga är säkerheten i en byggnad som är fem våningar hög.
Vad händer om det inträffar en svår brand eller ett attentat?
Kommentar: Säkerhet på insidan av byggnaden eller på skolgården är inte något
som berörs i detaljplaneskedet utan säkerställs i bygglovsskedet.
6. Det är viktigt med fysisk aktivitet och det saknas möjlighet till sådan för
eleverna på platsen och eleverna hänvisas till konstgräsplanerna vid gymnasiet. För schemalagd fysisk aktivitet hänvisas till Odenområdet som eleverna måste korsa en hårt trafikerad väg för att nå, det innebär risker.
Kommentar: Det finns utrymme att skapa friytor som ger möjlighet till lek inom
föreslaget skolområde. För annan, spontan, fysisk aktivitet anses det rimligt att
hänvisa till Odenområdet. Angående schemalagd idrottsundervisning, se kommentar till synpunkt nr. 4 av Miljönämnden Östra Skaraborg. Övergångställen och
liknande kan utformas säkert men det regleras inte i detaljplanen. Utformningen av
gaturummet ansvarar Samhällsbyggnadsavdelningen för.
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7. Jämfört med tidigare förslag bedömer vi att det omarbetade förslaget är en
något bättre lösning. Hollendergatan ska flyttas 15 meter närmare villabebyggelsen till öster. Detta för att ge plats åt en vändplan för bussar som
framförallt kommer söderifrån. Bussar och bilar som kommer norrifrån får
möjlighet att gå in på Hollendergatan för att sedan gå ut på den nya gatan.
Enligt vår uppfattning kommer många föräldrar att skjutsa sina barn till
skolan. De som kommer från centrum eller från söder torde släppa av barn
på Trädgårdsgatan. Ett alternativ som tillkommit är att nå skolan via Marknadsgatan. Vi bedömer att relativt få väljer denna lösning. Alla andra
måste genom korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan. De som använder vändplanen kör i korsningen både vid infart och utfart. Vidare ska all
trafik till Centrum genom korsningen. Boende på Trädgårdsgatan 48-56
har in och utfart nära korsningen och måste passera den för att komma till
busshållsplats mot norr. Även hälsoslingan går över korsningen som är flitigt använd av barnfamiljer, springande och cyklande människor. Det är
alltså många som ska använda korsningen, främst på förmiddagar och eftermiddagar.
Kommentar: Det har inte funnits något tidigare förslag till detaljplan under denna
planprocess eventuellt hänvisas till en tidig illustration som användes som underlag vid upphandling av utredningar. Hollendergatan kommer vara belägen som
närmast 15 meter från fastighetsgränserna öster om Hollendergatan, alltså flyttas
den inte 15 meter. Plankartan, som är det juridiskt bindande dokumentet, specificerar inte att det ska blir hållplatser för bussar eller vändplan inom området. Illustrationsplanen visar ett möjligt genomförande av detaljplaneförslaget. Illustrationen visar att skolbussar, som alla kommer från norr, kan stanna i en bussficka väster om Hollendergatan. Illustrationen visar också att det skulle kunna skapas en
zon för att hämta och lämna elever, dessa måste givetvis in och ut genom korsningen. Skolområdet skulle kunna nås från Marknadsgatan, vilket skulle kunna väljas
av de som kommer från nordvästra delar av staden. Hur skolan, skolgården och
tillhörande ytor för trafik i slutändan utformas avgörs av Samhällsbyggnadsavdelningen i samband med ansökan om bygglov. All trafik till centrum från Hollendergatan använder redan idag korsningen, skillnaden är att i planförslaget finns möjlighet att ändra den till en cirkulationsplats med högre kapacitet än dagens korsning. Troligtvis skapas en cirkulationsplats och ifall övergångstället vid korsningen
är säkert eller ej avgörs vid genomförande av planen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
8. Måste den nya högstadieskolan ligga i centrum? Vi förslår att den placeras
i Tåstorpsparken.
Kommentar: Att platsens lämplighet för ändamålet ska prövas beslutades av kommunfullmäktige. Att pröva någon annan plats vore att frångå det beslutet vilket
skulle vara odemokratiskt. Förslaget innebär även att en stor arbetsplats skapas
med närhet till centrum, de som arbetar på skolan kan gynna handeln och bidra
med liv och rörelse. Den centrala placeringen markerar också att barnen prioriteras i staden.
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Eva Bitsjö

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Platsen som är tilltänkt medför att en skola endast kan byggas ut på höjden.
Byggnadshöjden motsvarar ungefär 5 våningsplan, hur har ni tänkt sedan?
Kommunen växer och då behövs utrymme för skolan att växa, platsen är
alltså inte lämplig eftersom skolan inte kan växa utan att friytan per elev
blir ännu mindre.
Kommentar: Skolan planeras för 1100 elever, idag finns ungefär 900 elever som
skulle kunna flyttas till en färdig skola. Alltså är utgångspunkten från början att
utrymme ska finnas för fler elever. Nockhöjden som regleras i samrådsförslaget
tillät ungefär fem våningsplan, men det betyder inte att skolan nödvändigtvis kommer byggas i fem våningar. Detaljplaneprocessen ska utreda ifall platsen är lämplig och vad som är möjligt på platsen. I samrådsförslaget föreslogs möjliggöra en
huskropp med fem våningar.
Eftersom flera synpunkter om skuggning inkommit kommer höjdregleringen i
granskningsförslaget sänkas med fyra meter. Då medges ungefär fyra våningar á
fyra meter. Exploateringsgraden minskas i granskningsförslaget till högst 6 400
kvadratmeter från de 25 % (ca 6 900 kvadratmeter) som föreslogs i samrådsförslaget.
2. Alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning, men hur bra blir den ifall inte
ens rekommendationer följs?
Kommentar: Storleken på friytan är inte given utan endast uppskattad till ca 14
kvadratmeter per elev. En skolgård som följer rekommendationerna är inte per
definition en bättre skolgård. Rekommendationerna om 30 kvadratmeter per elev
tar inte hänsyn till vilka kvaliteter som finns på den ytan. Skolgårdens utformning
ska inte regleras i en detaljplan men i planbeskrivningen framgår hur en skolgård
skulle kunna utformas på platsen. Se också kommentar till yttrande nr. 1 av Miljönämnden Östra Skaraborg.
3. Det finns inte möjlighet till någon parkering inom skolområdet vilket gör
att personalen får gå en bra bit varje dag, släpandes på arbetsmaterial.
Kommentar: Det finns möjlighet att skapa parkeringsplatser på skolområdet, det
finns inget i plankartan, det juridiskt bindande dokumentet, som reglerar att parkering inte får uppföras. Parkering för besökare, inklusive hämtning och lämning av
barn, måste uppföras enlighet med Parkeringspolicy och parkeringsnormen, fastställd av Kommunfullmäktige 25 juni 2018 § 107. I planbeskrivningen rekommenderas dock att parkering för personal sker på Odenområdets parkering också det i
enlighet med parkeringspolicy och parkeringsnorm.
4. Hoppas ni ser över beslutet om platsen för skolan eller planera för två skolor.
Kommentar: Se kommentar till Barn- och utbildningsnämndens remiss.
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Mats Hallman, Natsja Hallman

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. En stor skola med upp till fem våningar känns som en storstadsprodukt där
arkitekten kraftigt begränsats av tillgången på mark. Falköping dras inte
riktigt med dessa begränsningar. Den tänkta placeringen omöjliggör dock
vissa viktiga aspekter och därför måste placeringen ses över igen.
Kommentar: Angående valet av plats; se kommentar till Barn- och utbildningsnämndens remiss, se kommentar till synpunkt nr. 4 av Jörgen Sundh samt se kommentar till synpunkt nr. 9 av Elsbeth Carlsson & Bo Carlsson. Vad gäller vilka
begränsningar som finns att bebygga i Falköping är det inte något som rör denna
detaljplaneprocess, det finns andra värden att beakta vid exploatering av jungfrulig mark.
2. Skolan bör utformas med flera skepp så att klasser får egna utrymmen och
eleverna större möjlighet att sprida sig. Inne- och utomhusmiljöerna bör
också beaktas för en bra arbetsmiljö, föreligger det inte risker med att eleverna tillbringar raster i ett gammalt stenbrott. Skolan ska också anpassas
efter elever med NPF eller annan problematik.
Kommentar: Skolans och skolgårdens exakta utformning avgörs i bygglovskedet
och alltså inte under detaljplaneprocessen, det finns då också krav på att utformningen kan blir säker och tillgänglig. Hur skolan ska göras tillgänglig för alla
elever och tillgodose alla elevers behov avgörs också i samband med bygglovet
men även i hur skolan väljer att arbeta med dessa frågor. I samrådsförslaget beskrivs att utemiljön kan utformas kvalitativt och tillgängligt.
3. Vilka möjligheter till expansion finns på platsen?
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Eva Bitsjö. För att Falköping ska
kunna fortsätta växa krävs också en förtätning av staden.
4. Att inte planera för en parkering för lärare kan leda till att Falköping som
redan har svårt att rekrytera behörig personal även i fortsättningen kommer
vara mindre intressant än grannkommunerna. Det är för långt att gå från
Odenområdet.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 5 av Moderaterna i Falköping samt
kommentar till synpunkt nr. 5 av Gunnel Bandh, Lennart Bandh, Birgit Johansson.
5. En idrottshall borde ingå i planen och placeras i nära anslutning till skolan.
Det skulle innebära stora förenklingar för bland annat schemaläggning och
minskar risken för olyckor vid korsning av vägar. En högstadieskola ska
absolut ha en fullstor idrottshall med tilltagna läktare i direkt anslutning till
skolan.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 3 av Gunnel Bandh, Lennart Bandh,
Birgit Johansson. Det finns inget krav på att en högstadieskola ska ha en fullstor
idrottshall med tilltagna läktare i direkt anslutning till skolan.
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Jonas Bromander

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Storleken på tomten lämpar sig inte för framtidta utbyggnad och det är ett
måste när Falköping har vision att växa.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Eva Bitsjö. För att Falköping ska
kunna fortsätta växa krävs också en förtätning av staden.
2. Trafiken till och från skolan är ett stort problem med bussar, skjutsande
föräldrar, epatraktorer och bilåkande lärare kombinerat med befintlig trafik.
Kommentar: Trafiken i området kommer enligt Trafikanalysen att öka något, bland
annat beroende på hur skolområdet ansluts till vägnätet. Se kommentar till synpunkt nr. 3 av Kjell Helander, se kommentar till synpunkt nr. 2 av Elsbeth Carlsson
& Bo Carlsson, se kommentar till synpunkt nr. 1 av Magnus Blomberg, se kommentar till synpunkt nr. 1 av Svante Gustafsson, Frida Tregub, Rebecka Johansson,
Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson, Ingegerd Wallin, Uno
Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson, Charlotte Klasson, IngMarie Eklund, Elof Eklund. Se kommentar till synpunkt nr. 1 av Anna Carin Medin.
3. Det blir inte trafiksäkert när elever ska gå från skolan till idrottsundervisning och passera Odengatan, stressade av schema som inte är anpassat för
gångtid.
Kommentar: Se kommentar till synpunkt nr. 2 av Svante Gustafsson, Frida Tregub,
Rebecka Johansson, Oscar Josefsson, Karl-Arne Bertilsson, Monica Bertilsson,
Ingegerd Wallin, Uno Hermansson, Elisabeth Hermansson, Daniel Johansson,
Charlotte Klasson, Ing-Marie Eklund, Elof Eklund angående trafiksäkerhet. Se
kommentar till synpunkt nr. 1 av Helene Fransson samt kommentar till synpunkt
nr. 4 av Miljönämnden Östra Skaraborg, angående idrottsundervisning på annan
plats. Hantering av scheman är inte en fråga för detaljplanen.
4. Oavsett hur väl en skola byggs går det inte att utesluta mobbing. Hur ska
dessa individer separeras? Ska mobbade tvingas åka till skola i Stenstorp
eller Floby? Det blir straff på straff.
Kommentar: Detta är inte en fråga som behandlas i en detaljplaneprocess. Hur
mobbing hanteras är en fråga för personalen på skolan och Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändringen av skolorganisationen beslutades om av Kommunfullmäktige. Hantering av mobbing är en fråga för Barn- och utbildningsförvaltningen.
5. Två högstadieskolor bör byggas, en i centralorten och kanske en i Kinnarp.
Bygg två likadana skolor så behöver det bara projekteras en gång.
Kommentar: Att det ska byggas en skola i centralorten och att denna platsens
lämplighet för det ändamålet ska prövas är beslut som är tagna av Kommunfullmäktige. Att frångå de besluten skulle vara odemokratiskt. Kanske skulle det gå
fortare att projektera en gång än två men båda platsernas lämplighet för skola
måste ändå prövas genom en detaljplaneprocess. Varje enskild byggnad måste
anpassas efter den specifika platsens förutsättningar. Två skolor är dock inte aktuellt eftersom beslut redan tagits av Kommunfullmäktige att det är en skola som ska
byggas och att den ska byggas i Falköpings tätort.
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Stig Säll

I yttrandet har följande synpunkter angetts:
1. Trafiken har ökat på Fogdegatan och det blir problematiskt i korsningen
vid polishuset. Hollendergatan från Odengatan och söderut är starkt trafikerad, om det är samlingar vid Pingstkyrkan som det ofta är blir det ganska
trångt i trafiken och med parkeringar i området.
Kommentar: Problematik i korsningen Fogdegatan och Trädgårdsgatan är en
fråga för Samhällsbyggnadsförvaltningen och hanteras inte i planprocessen eftersom det är utanför detaljplaneområdet. Planbeskrivningen kompletteras med
förslag om att korsningen Fogdegatan – Trädgårdsgatan bör förändras för att
underlätta för samtliga trafikanter. Konsekvenser för trafikflödet på resterande
vägar bör utredas innan några åtgärder görs på Fogdegatan.
Hollendergatan och Trädgårdsgatan är dimensionerade för högre trafikflöden än
flera andra gator och ökningen i trafik vid ett genomförande av planförslaget blir
förhållandevis liten. Det är en av anledningarna till att platsen ansetts var lämplig.
2. Att bygga en skola för 1100 elever och dessutom i fem våningar på detta
område verkar för mig med flera inte vara lämpligt när det finns större ytor
att bygga på och där inte trafiken påverkas som det kommer att vara vid
Kalkbrottet och att det finns gott om parkeringar. Till exempel vid gamla
gymnasieområdet där det inte finns så många bostäder som berörs av ev.
en ny högstadieskola.
Kommentar: Se kommentar till Barn- och utbildningsnämndens remiss.

Jonas Fällström (Inkom efter samrådstidens slut)
I yttrandet har följande synpunkter angetts:

1. Kanalisera eventuella gångstråk så att inte Vävgatan och Marmorgatan
störs för mycket.
Kommentar: Var gångstråk placeras avgörs efter detaljplaneprocessen av samhällsbyggnadsförvaltningen men troliga vägar till skolan för gående kommer vara
längs Marknadsgatan, Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
2. Platsen vore lämpligare för en förskola, lågstadieskola eller seniorboende.
Högstadieskolan skulle med fördel kunna byggas på fältet norr om Aristo
väster om Skövdevägen.
Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade att denna platsens lämplighet för detta
ändamålet ska prövas genom detaljplan. Alltså är inte andra placeringar eller
andra ändamål aktuellt att pröva i detta sammanhand. Planförslaget reglerar inte
specifikt vilka åldrar en skola på platsen ska var för. Det bestäms av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen-
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Sammanfattande bedömning

Efter samrådet har följande förändringar skett i planhandlingarna.
-

-

Plankartan:
Nockhöjden ändras till 252, 5 meter över angivet nollplan förutom 150 kvadratmeter på byggnaden som får överstiga nockhöjden med 4 meter i nockhöjd.
Exploateringsgraden ändras till högst 6 400 kvadratmeter.
Kompletteras med bestämmelse om att huggna stenväggar ska bevaras och inte får
fyllas igen.
Gräns för x-område ändras i enlighet med gällande grundkarta.
Kompletteras med en upplysningstext om att riktlinjer för buller ska uppfyllas på
skolgården.
Exploateringsgrad för E-område tas bort.
Prickad mark kring E-området ändras till prickad mark inom användningsområde
skola.
Planbeskrivningen:
Kompletteras med en beskrivning av dagvattenhanteringen med avseende på
vattenkvalitet.
Kompletteras med en redovisning av Miljösamverkan Östra Skaraborgs krav på
åtgärder gällande rensning av avfallsmassor.
Kompletteras med beskrivning om hur verkställningen av skrotning av lösa block
säkerställs.
Kompletteras med ett förtydligande om att exploateringsavtal inte ska tecknas.
Kompletteras med en mer ingående beskrivning om påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Kompletteras med ett förslag om att korsningen Fogdegatan – Trädgårdsgatan bör
förändras för att underlätta för samtliga trafikanter. Konsekvenser för trafikflödet
på resterande gator bör utredas innan några ytterligare åtgärder görs på Fogdegatan.
Kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av den befintliga bebyggelsen
inom planområdet.
Kompletteras med information om skuggning på vår- och höstdagjämning samt
rekommendationer.
Kompletteras med förtydligande om att vid exploatering enligt planförslaget får
eventuella konstruktioner över kanten vid x-området norr om Trädgårdsgatan anses
vara en del av skolgårdens utformning och inte en del av en gång- och cykelvägen.
Kompletteras med förklaring av ekvivalenta och maximala bullernivåer.

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående föreslår Stadsbyggnadsavdelningen följande beslut:
1. Byggnadsnämnden godkänner det reviderade förslaget till detaljplan för
del av Gamla stan 2:26 m.fl., Skola vid gamla kalkbrottet.
2. Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och bemötandet av inkomna synpunkter.
3. Byggnadsnämnden beslutar ställa ut planförslaget inklusive tillhörande
dokument för granskning från den 4 mars till den 24 mars 2019.
Josef Karlsson
Planarkitekt

Bilagor
Samtliga inkomna yttranden.
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Samrådsyttrande
2018-10-30

Samhällsbyggnadsenheten
Matti Lagerblad
Planhandläggare
010-224 54 21
matti.lagerblad@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-35623-2018

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

Förslag till detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid
gamla kalkbrottet, Falköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-08-31 för samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900),
utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att planförslaget medför en från allmän synpunkt långsiktigt god hushållning med mark och energi och bidrar till att miljömålen
kan uppnås genom tillvaratagande och nyttjande av redan bebyggd och påverkad mark. Komplettering och förtätning inom tätbebyggelse med goda
möjligheter att nyttja gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ger goda förutsättningar för miljövänliga persontransporter. Länsstyrelsen bedömer vidare att marken är väl lämpad för ändamålet med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. De allmänna värden som har identifierats inom planområdet, har på ett bra sätt och så långt som möjligt, tagits till vara för att bland
annat tillföra kvaliteter till en god utemiljö för skolverksamheten.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

g:\verksamhet\40_samhplan\402_dp\kommuner\falköping\pågående ärenden\dp för gamla stan 2.26 ny högstadieskola\samråd 402-35623-2018\samrådsyttr detaljplan
skola vid gamla kalkbrottet.docx
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Råd enligt PBL och MB
Förhållande till ÖP
Den föreslagna markanvändningen i detaljplanen är förenlig med översiktsplanens inriktning på tätortsfunktioner.
Allmänna intressen
Vatten
Kommunen planerar att kalkbrottet används som dagvattenmagasin. Det är
positivt att de naturliga förutsättningarna på platsen utnyttjas för ändamål
som de lämpliga för. Kommunen bör dock beskriva hanteringen av dagvattnet från kalkbrottet tydligare med avseende på vattenkvalitet så att den föreslagna hanteringen inte medför en ökad belastning på befintligt dagvattensystem.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser i likhet med kommunen att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att bevara och tillgängliggöra kalkbrottet. En möjlighet som kommunen kan överväga är att i planbestämmelser reglera marknivåerna, så att
kalkbrottets nuvarande terräng bevaras i möjligaste mån. I sammanhanget
bör byggrätter som påverkar slänter och kalkbrottets botten studeras mer ingående. Som nämnts i behovsbedömningen kan detta med fördel göras genom volymstudier.
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser generellt att det är positivt att stort fokus i planarbetet
har legat på att bevara och ta tillvara platsens unika värden och förutsättningar. De inventerade naturvärdena inom området har beaktats och tillgodosetts på ett väl avvägt sätt och delvis integrerats som mervärden för den
planerade skolan. Det är positivt att de särskilt värdefulla naturvärdena i
form av förekomsten av korallrot, särskild skyddsvärt träd och allén skyddas
i planen genom bland annat att inte medge byggrätter inom utbredningsområdet. För att minimera risken för påverkan på korallrot och vitpyrola är det
bra att gångstråk anläggs på ett sådant sätt att växtplatserna inte påverkas.
Avseende eventuell påverkan på den biotopsskyddade allén krävs dispens,
vilken bör sökas innan ett antagande av detaljplanen sker.
När det gäller träd som avses att bevaras är det viktigt att i planeringsstadiet
i möjligaste mån beakta att byggnaders placering inte i framtiden kommer i
konflikt med trädet som ska bevaras. Dessa träd är både höga och har stora
trädkronor. Schaktarbeten och körning med tunga maskiner inom 15 gånger
trädets stamdiameter kan skada trädets rotsystem vilket kan påverka dess vitalitet. Avverkning av grövre träd bör inte göras vid tidpunkt när eventuell
häckande fågel finns i området. Grövre stammar och grenar skulle kunna
lämnas som död ved på lämplig plats.
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Miljöskydd
Av planhandlingarna framgår att området ska rensas på avfallsmassor. Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är tillsynsmyndighet och åtgärder i förorenade områden liksom anmälan av byggnation av skola ska göras till tillsynsmyndigheten. Omfattning av åtgärder behöver göras i samråd med
MÖS. Till granskningsskedet av planen bör en redovisning av tillsynsmyndighetens krav på åtgärder beskrivas i planhandlingarna.
Bergras och blocknedfall
I den geotekniska utredningen framgår vissa rekommendationer för att åtgärda risker med avseende på bergras och blocknedfall. Bland annat rekommenderas att lösa block skrotas ned, gärna under överinseende av bergsakkunnig. Länsstyrelsen kan inte utläsa av planhandlingarna hur verkställigheten av dessa åtgärder säkerställs.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Beredning
Detta yttrande har planhandläggare Matti Lagerblad beslutat. Vid
beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från naturavdelningen, vattenavdelningen, miljöskyddsavdelningen och kulturmiljöenheten.

Matti Lagerblad
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia till:
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen/Martin Svensson
Miljöskyddsavdelningen/Carina Nyhammer
Vattenavdelningen/David Berger
Kulturmiljöenheten/Madeleine Elisabethsdotter Gildenhuys, Elisabet Orebäck Krantz och
Johan Apelman

Sida
3(3)

1 (3)

YTTRANDE
2018-10-23

Falköpings kommun
stadsbyggnad@falkoping.se

Dnr 404-2018/8829

Detaljplan för Falköping del av Gamla stan 2:26 i Falköpings
kommun
Ert ärende: 2017/00094

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade
2018-08-31) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Beskrivning av hur x-området ska genomföras och skötas
I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i
planbeskrivningen om x-området eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller x-områden:


Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av
anläggningar på x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför rimligen på kommunen att ordna detta.



Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning
inom x-områden sedan man t.ex. skapat rättighet för området.



Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs det att det är av väsentlig betydelse
för en kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda
ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning.

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske borde överväga att lägga ut området för
gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område?

2018-10-23

Fastighetsfrågor
Vem initierar ansökan om lantmäteriförrättning?
Ska avstyckning/fastighetsreglering från Tillskäraren 3 ske med avtal eller med tvång?
Ska exploateringsavtal tecknas?
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska
tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen
enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§
PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal.
Delar av planen som bör förbättras
Illustration gång och cykelväg
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X-området för gång- och cykelväg är i plankartan utformat med hänsyn till Kant i natur. Den mjuka böjning av gc-vägen rakt över Kant i
natur i illustrationen kanske inte är genomförbar. Det är plankartans
utformning som gäller.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra
detaljplanen.)

Befintlig byggnad
Det står väldigt lite om den byggnads om idag står på området som
planeras att bli skolfastighet. Vad används byggnaden till idag och
hur ska rivningen gå till? Verksamhet som flyttas?
För Lantmäteriet

Christina Grönlund
Christina Grönlund
förrättningslantmätare
Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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2018-10-04
Falköpings kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
Att. Josef Karlsson

Dokumentnummer
D-2018-143001

LFV:s yttrande angående detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med
flera, Falköpings kommun.

Ärendenummer
Ä-2018-008509

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ert datum
2018-10-03

Med vänlig hälsning

Er beteckning
Dnr YY501
Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakning &
säkerhet

för Johan Arvik
Operativa System

2018-10-04
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
etableringen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Skövde 30 oktober 2018

Falköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Stadsbyggnadsavdelningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 FALKÖPING

Handläggare

Christina Pilemarker

Samrådsyttrande Gamla Stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalkbrottet
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Falköpings kommun har
upprättat för Gamla Stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalkbrottet.
Falköpings kommuns diarienummer 2017/00094.
Planen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som främjar
elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar. Skolan planeras för
elever i ålder 13-16 år. Kommunen uppskattar att ungefär 300 av de totalt 1100 eleverna
kommer att resa med buss till skolan, varav 100 med linjebuss och 200 med
upphandlade bussar.
Västtrafik ser positivt på att skolan byggs i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik
och att gång- och cykelvägar ansluter till befintliga gc-stråk. För att främja ett hållbart
resande med gång och cykel till skolan, så är det viktigt med trafiksäkra, tydliga och
attraktiva gång- och cykelvägar samt bra cykelparkeringar, både för eleverna och de
anställda.
Det är också viktigt att kollektivtrafiken upplevs som det bästa alternativet att resa till
skolan på, för de som inte kan gå eller cykla. Därför bör det ges högsta prioritet till att
säkerställa att gångväg till hållplatser utformas på ett trafiksäkert sätt och att standarden
på hållplatserna uppmuntrar till att välja kollektivtrafik före bilen, både för elever som
annars skulle bli skjutsade till skolan och för skolans anställda.
Det är inte alla regionala linjer som har sin närmsta hållplats i direkt närhet till skolan,
flera linjer har sin körväg och närmsta hållplats på Odengatan. Det är därför viktigt att
det anordnas trafiksäkra och tydliga gångstråk mellan skolan och de hållplatser som är
placerade utmed Odengatan, d.v.s. hållplats Odenhallen och hållplats Fredsgatan. Även
passagerna över Odengatan i anslutning till hållplatserna måste utformas på ett
trafiksäkert sätt. Möjligen kan hållplatserna behöva justeras något i läge också, för att
uppnå en så optimalt placering som möjligt utifrån resandeunderlaget inom hållplatsens
upptagningsområde. Det kan också finnas behov av standardhöjning av befintliga
hållplatser, när det blir ett större resande från dessa.
Västtrafik ser fram mot fortsatt samarbete, och delaktighet i det fortsatta arbetet med
detaljutformningen av hållplatserna.

Med vänlig hälsning
Christina Pilemarker
Samhällsutvecklare

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

Besöksadress: Stationsg 7, Skövde
Tel: 0500-46 44 00
Fax: 0500-46 44 96

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde
Org.nr. 556558-5873

MILJÖNÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG
MN § 80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-12

Dnr 2018-6436

Remiss om samråd för detaljplan för skola vid gamla
kalkbrottet på del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. i
Falköping
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter:
1. Det är positivt att syftet i detaljplanen lyfter fram vikten av friytor för att
främja elevernas hälsa och utveckling.
Friytorna per elev är enligt planförslaget dock mindre än hälften av vad
Boverket rekommenderar. Ska syftet uppfyllas bör planhandlingarna
säkerställa att den föreslagna skolbyggnaden utformas och placeras på ett
sådant sätt att friytorna uppfyller Boverkets rekommendationer.
2.

Planhandlingarna behöver utreda hur bullersituationen kan förbättras
ytterligare, för tillkommande skolbyggnad, friytor och omkringliggande
bostäder.

3.

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver
beskrivas ytterligare.

4.

Planhandlingarna bör kompletteras med information om hur och var
idrottsundervisningen kommer att bedrivas.

Redogörelse för ärendet
Miljönämnden har fått en remiss om en detaljplan för en skola vid gamla
kalkbrottet på del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl., Falköpings tätort, från
Byggnadsnämnden i Falköpings kommun.
Planområdet ligger i stadsdelen Östertull i sydöstra delen av Falköpings tätort.
Området ligger ungefår 400 meter öster om Stora torget och cirka 300 meter söder
om Odenområdet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med
friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande
trafiklösningar. Skyddsvärda träd och aller ska bevaras. Väster om den blivande
skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet med
naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt, så att det blir användbart för
såväl skolans elever som för allmänheten. Med anledning av trafiksäkerheten och
kapaciteten i korsningen Trädgårdsgatan—Hollendergatan föreslås en ny
trafiklösning. Därför måste Hollendergatan dras om och anläggas längre österut.
För att inte bullernivåerna ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen, öster om
Hollendergatan, uppförs ett bullerskydd.
Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

/LY/I
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MILJÖNÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-12

MN § 80 forts.
Byggnadsnämnden önskar svar senast den 30 oktober 2018.
Skälen för miljönämndens beslut
1. Att vikten av friytor framgår redan av syftet med detaljplanen är bra.
Enligt planbeskrivningen föreslås skolgården innehålla tre huvudzoner
med olika karaktärer. Ambitionen att involvera elever och personal i
utformningen av friytorna är bra. Det gamla kalkbrottet kan innebära
spännande friytor med koppling till historien och de naturvärden som finns
där.

Tillgång till bra friytor i anslutning till skolan är viktigt både för
folkhälsan och för elevernas fysiska utveckling. De äldre barnens
utevistelse bygger på att det finns attraktiva mötesplatser i utemiljön som
de kan skapa hemhörighet till. Skolgården är även viktig som plats för
undervisning. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att utemiljön
går att använda för att skapa mening i skolarbetet och för att främja social
kompetens, entreprenörskap och fårdighetsträning i hållbar utveckling.
Lärandeforskningen visar också positiva effekter och mer bestående
kunskaper av undervisning som växlar mellan inomhus- och
utomhusaktiviteter. Därför rekommenderas att friytorna för grundskolor är
minst 30 m2 per elev.
Enligt planförslaget kommer byggnadsförslaget innebära att friytorna blir
cirka 14 m2 per elev, vilket alltså innebär knappt hälften av den
rekommenderade friytan. Åtgärder som föreslås i planhandlingarna, som
till exempel att parkeringsplatser för personalen lokaliseras utanför
planområdet, är bra, och fler sådana möjligheter behöver beaktas.
Planförslaget behöver bearbetas och utvecklas ytterligare för att säkerställa
att tillräckliga friytor går att ordna.
2. Av planhandlingarna framgår det att bullernivåerna överskrider
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder. Även bullernivåerna för delar av den planerade
skolgården överskrider eller ligger mycket nära riktvärdena. Det bästa
alternativet är scenario 8 där överskridandena är begränsade till sidan som
vetter mot Hollendergatan. Elevernas utveckling och
koncentrationsförmåga påverkas negativt när omgivningsbullret stiger,
även utanför klassrummet. Påverkan är linjär, ju mer buller desto större
påverkan. Planhandlingarna anger inte om det finns alternativa och bättre
utformningar inom planområdet, till exempel om skolbyggnaden behöver
kunna angöras både från Marknadsgatan och Odengatan, om busslägena är
optimalt placerade, om varuintaget är lämpligt placerat, kan byggnaderna
utformas så att bullernivåerna blir lägre i utomhusmiljön.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

P-19 -671
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MILJÖNÄMNDEN
&

ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-12

MN § 80 forts.

3.

Planförslagets påverkan på grundvattenförekomsterna i området beskrivs
översiktligt. I beskrivningen har miljökvalitetsnormerna för Falköping—
Skövde förväxlats med miljökvalitetsnormerna för Falköping kalksten.
Planförslagets eventuella påverkan på ytvattenförekomster, framför allt
Lidan—Tovarp till Falköping, saknas i planbeskrivningen.

4.

Det framgår inte av planhandlingarna hur eller var idrottsundervisningen
kommer att bedrivas. Miljönämndens tidigare erfarenheter är att detta är
lätt att missa och att det kan vara svårt att erbjuda alternativa lösningar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-10-10
Remiss från Byggnadsnämnden i Falköpings kommun
Beslutet skickas till
Falköpings kommun, byggnadsnämnden, stadsbyggnad@falkoping.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Moderaterna i Falköping

Yttrande över detaljplan för del av Gamla
Stan 2:26 m.fl.
Falköpings kommun har den 2 oktober 2018 utsänt förslag till detaljplan för del av
Gamla Stan 2:26 m.fl. för samråd. Moderaterna lämnar med anledning av detta ett
antal synpunkter nedan.

Trafiksituationen
I förslag till detaljplan redogörs det för ett antal tilltänkta förändringar kring
trafiksituationen för området.

1. Fogdegatan – I förslaget redogörs det för att Fogdegatan ska stängas för
genomfartstrafik. Här tror vi att det skulle få negativa konsekvenser då gatan
redan i dag är trafikerad, inte minst då till förskolan och Willys. Moderaterna
ställer sig därför negativa till att gatan stängs för genomfartstrafik.
2. Parkering och zon för på och avstigning – I förslaget redogörs det för att det
skulle finnas två zoner för på och avstigning vid skolan. Den ena zonen skulle
ha en anslutning till Marknadsgatan och den andra till Hollendergatan. Här
anser vi att en zon är fullt tillräcklig och att det bör vara den zon med
anslutning till Marknadsgatan.
3. Cirkulationsplats korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan – I förslaget
redogörs det för att en cirkulationsplats bör byggas i korsningen mellan
Hollendergatan och Trädgårdsgatan. Detta ställer vi oss positiva till då en
tillräckligt tilltagen cirkulationsplats ökar trafiksäkerheten då risken för
korsningsolyckor minskar. Därtill blir trafikflödet mellan gatorna mer
harmoniskt.
4. Vävgatan – Denna gatan kan tänkas få en ökad trafikbelastning då den
ansluter till marknadsgatan och eftersom parkeringsmöjligheter i området
kring skolan är begränsade kan den även bli föremål för detta. Därför föreslår
vi att gatan bör stängas för genomfart och istället bli en återvändsgata.
5. Övergång för gång- och cykelbana – Övergången för gång- och cykelbana
vid korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan måste vid byggnation av en
cirkulationsplats byggas på ett trafiksäkert sätt.

Parkeringsmöjligheter
I förslag till detaljplan är det Odenområdet som efter utredningar pekas ut som
tilltänkt parkeringsyta och att endast ett fåtal parkeringar byggs i anslutning till
skolan. Distansen mellan skolan och parkeringsytan är olika dokumenterad, i
planbeskrivningen framgår det att distansen är ca 300m medans det i
beläggningsstudien anges vara 400-450m. Detta skapar osäkerhet om vilket
avstånd som är korrekt.
I Trivectors rapport med förslag till riktlinjer anges 400m som nyckeltal för
acceptabelt avstånd från parkering till arbetsplats. Då distansen till den föreslagna
parkeringsytan blir lång, befarar vi att andra närliggande områden kan komma att
nyttjas som parkering.

Därtill vill vi påpeka vikten av att det finns tillräckligt med parkering för både cykel
och moped, då det kan antas att flera av ungdomarna bosatta i staden kommer att
nyttja dessa färdmedel. Dessutom bör det finnas tillgång till el då flera cyklar och
mopeder i dag drivs av detta.
Sammanfattningsvis anser vi att den föreslagna parkeringslösningen inte är
realistisk, och vi förutser problem i närområdet.

Yta
Ytan för detaljplanen anser vi inte vara tillräcklig för att bygga en skola för ca 1 100
elever där känslan av småskalighet, ”skola i skolan”, bibehålls. Därför kommer det
att ställas stora krav på utformning av byggnaden.

Därtill anser vi att ytan för spontanidrott är begränsad och det upplevs inte som
realistiskt att Odenområdet, som pekas ut i förslag till detaljplan, skulle kunna
nyttjas. Detta då flera andra skolor använder Odenområdet för schemalagd idrott.

Slutsats
Vår samlade bedömning är att den föreslagna detaljplanen inte kan accepteras utan
att stora förändringar av den genomförs.

2018-10-26
Moderaterna i Falköping,

Anders Winlöf
Gruppledare

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 8 oktober 2018 08:06
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Skolbygget!

Från: Jörgen Sundh [mailto:jorgen.sundh44@gmail.com]
Skickat: den 6 oktober 2018 11:31
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad; Dan Hovskär; Göte Andersson
Ämne: Skolbygget!

Hej!
Platsen är för liten.
Ingen vill gå 450meter till bil/parkering.
Inte ens en solig dag i maj.
Parkering kommer ske på Bowlingens, gymmets, Mekonomens,
Pingstkyrkansparingsplatser,gator runt skolan. Är berörda informerade?
Att göra iordning stenhålan till en skolgård, kommer att kosta oerhört mkt pengar.
Bygget bör ske på lämplig plats.
Finns plats runt gymnasiet. Fotbollsplanerna är perfekt plats.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Göte Andersson
den 18 oktober 2018 12:34
Jenny Trygg
VB: Nya skolan.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Här kommer det.
Hälsningar Göte
Från: helene.fransson7 <helene.fransson7@gmail.com>
Skickat: den 6 oktober 2018 11:09
Till: stadsbyggnad@falkping.se
Kopia: Dan Hovskär <dan.hovskar@falkoping.se>; Göte Andersson <gote.andersson@falkoping.se>
Ämne: Nya skolan.
Hej!
Vill att ni som planerar den nya fina skolan som ska byggas, tänka till en gång till.
En plats som är för liten redan från början!!
Parkeringsplatser!!!
Biytor!!
Idrottsaktiviteter utomhus?
Runt Ållevi bör en plats kunna finnas.
Ge nu denna satsning en relevant start.
Mvh Helene

FALKÖPINGS KOMMUN
18.01. 05
Falköpings kommun
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2013 -1 0- 08
Diarienr

Pl anbet

Nu har vi fått en detaljplan för hur den nya skolan skall vara. Vi skall svara på detaljer om
skolbygget och planförslaget. Tack för det!
Jag vill ingen centralskola ha. Se till att landsbygden får leva. Tag pengarna till ordentliga löner
för utbildade lärare och satsa på orterna runt stan!

/Inga1
/Insa^Lill
Lindén/
centerpartist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 19 oktober 2018 08:12
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Platåskolan

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

-----Ursprungligt meddelande----Från: bengt olof posth [mailto:benganposth@hotmail.com]
Skickat: den 18 oktober 2018 22:06
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Platåskolan
Hej. Vi bor på Trädgårdsgatan 48. Vi tillhör en bostadsförening på 46 st lägenheter. På grund av skolan
som planeras i kalkbrottet, så kommer trafiken och bullernivån att öka. Det kommer att öka med bilar,
bussar och mopeder.
Vi vill ha bullerskydd mot hela Trädgårdsgatan utanför våra fastigheter. På samrådsmötet informerades
vi om att Trädgårdsgatan var för smal för ett bullerskydd mot våra fastigheter. Det går att plantera
häckar som stoppar ljud. Glas staket är också smala, så det skulle fungera.
Mvh Bengt-Olof Posth.
Skickat från min iPhone

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 22 oktober 2018 08:01
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Synpunkter
Synpunkter.odt

Prioritet:

Hög

Från: anette.jacobsson62@telia.com [mailto:anette.jacobsson62@telia.com]
Skickat: den 19 oktober 2018 22:23
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Synpunkter
Prioritet: Hög

Synpunkter på detaljplanen angående byggande av en ny skola i gamla kalkbrottet
1. Skuggning

Vi bor på Vävgatan 8 som ligger norr om det tilltänkta området där skolan
eventuellt ska byggas. Vi har studerat den skuggstudie som ni har gjort och ser
att under perioden september – april kommer vår tomt befinna sig i skugga
större delen av dagen. Detta kan vi inte acceptera. När vi köpte vårt hus var det
planerat som parkområde och inte som skolområde med en skola på fem
våningar som skymmer solen. Vi har också haft funderingar på att sätta
solpaneler på taket när det ska bytas (har idag direktverkande el) men det kan
man ju bara glömma om detta bygget blir av.
2. Trafik

Enligt planbeskrivningen ska Marknadsgatan användas för lämning och
hämtning i skolområdet, varutransporter samt för att ta sig till parkeringen som
ska ligga på skolområdet. Detta kommer innebära en kraftig ökning av trafiken
mot i dagsläget. Mer trafik innebär buller och avgaser Parkeringsplatserna
kommer inte att räcka till. Det gör dom inte i dagsläget heller för det parkeras
utmed hela Marknadsgatan idag. Risken att det kommer parkeras där även i
framtiden är stor för hur många av lärarna vill parkera borta vid odenområdet
för att sedan gå till skolan bärandes på allt skolmaterial de behöver. Enligt
planbeskrivningen ser vi att ni även har möjlighet att anlägga både
parkeringsytor, gångvägar samt cyckelställ alldeles utanför vår tomt. Det är inte
acceptabelt.

3. Nedskräpning

Risk för stor nedskräpning då 1100 ungdomar rör sig fram och tillbaka från
skolan. Man ser ju hur det ser ut på gångvägarna upp till McDonalds och där är
det ju mestadels ungdomar som går. Eftersom skolan nu ska ligga centralt så har
ju ungdomarna många ställen där dom kan gå och handla på.
4. Huspriset

Vad händer med värdet på vårat hus. Troligtvis sjunker det för det är väl ingen
som vill köpa ett hus där tomten större delen av året ligger i skuggan.

Kenneth & Anette Jacobsson
Vävgatan 8
521 41 FALKÖPING
Tfn 0735-189901 (Kenneth)

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 22 oktober 2018 12:54
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Skola i kalkbrottet

Från: Kjell Helander [mailto:kjell_helander@hotmail.com]
Skickat: den 22 oktober 2018 11:35
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Skola i kalkbrottet

Hej. Jag tycker inte att det blir bra med en skola på den här platsen. Det blir för liten plats för
barnen att vara på raster och håltimar, kuperingen gör att det inte finns så många möjligheter ,om
man inte fyllerigen brottet vilket man inte skulle göra för då försvinner ju kulturarvet och de
skyddade arter som finns där. Det kommer att påverka mitt och vårat boende och fastighet också,
med trafik och buller från ungdomar som ska till och från skolan även om ni har tängt att de ska
ta andra vägar, vi vet ju att de tar ju närmaste vägen.Så ta och tänkom låt det vara en plats för
rekreation för falköpingsborna istället.Jag vet att barnen på förskolan Hästbacken ofta besöker
kalkbrottet och har väldigt roligt det tycker jag är mer betydelsefullt.

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Magnus Blomgren <Magnus.blomgren@flobyrescue.se>
den 25 oktober 2018 12:40
Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
'mb_elegance@hotmail.com'
Platåskolan

Hej.
Jag lämnar in mina synpunkter gällande byggnation av Platåskolan i kalkbrottet med bif. fil Boverket
angående buller och trafik mm.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-viddetaljplanering/regler-och-riktvarden-for-buller/.
*Negativt med ökad trafik centralt som annars bör minskas i en stadens centrum.
*Gunghästens barn förlorar sina utflykter till kalkbrottet med natur mm.
*Skola och Polis hör ej ihop med utryckning, mycket barn i rörelse i det tänkta område.
Magnus Blomgren

Marmorgatan 4
521 41 Falköping
Tele 0703668804

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 29 oktober 2018 08:16
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Gamla Stan 2:26
m.fl

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Från: Carl-Johan Fransson [mailto:carljohanf@gmail.com]
Skickat: den 27 oktober 2018 00:03
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Gamla Stan 2:26 m.fl

1. En så hög skola som det pratas om att det kommer att bli i samverkan med en skolgård belägen
i ett kalkbrott nedanför skulle kunna göra att eleverna får en utsikt över en till synes
överväldigande byggnad från deras perspektiv nere i gropen. Och de kanske (beroende på hur
området i övrigt utformas) känner sig mer som fångar på en fängelsegård än elever i en härligt
luftig miljö med öppna ytor, som ändå en skola belägen på västgötaslätten borde kunna skryta
med. Elever borde känna att de klarar allt och inte att de är begränsade och instängda.
2. Använd området där Åttagårdsskolan ligger istället.
Om ändå Åttagårdsskolan ska läggas ned så finns det mer potential i det området.
Du har ett stort grönområde där skolan dessutom skulle kunna breda ut sig åtminstone
en bit om den inte skulle få plats på den befintliga asfaltsytan som ändå är ganska stor.
Då skulle eleverna få tillgång till gräsplan i direkt anslutning till skolan vilket skulle gynna lek
och fotboll på rasterna. Barn i rörelse är barn som mår bra.. Det finns även kullar de skulle kunna
nyttja vid vinterlek (eller sommarlek), många är vi barn som gått på Åttagård och tyckt att detta
har varit ett jättefint område att gå i skola på.
Gör inga förhastade slutsatser, detta går ut över våra och era barn. Och förhoppningsvis våra
barns barn om de väljer att stanna kvar. Vilket är större chans om de vet att det finns fina skolor
med bra utemiljöer.
Vänliga hälsningar!
Carl-Johan Fransson - Levande Falköping
Mössebergsgatan 13A
52132 Falköping
820130-5912

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 30 oktober 2018 07:53
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Platåskolan

Från: Lotta Claesson [mailto:claessonlotta@hotmail.com]
Skickat: den 29 oktober 2018 19:15
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Platåskolan

Som boende på fagerängsgatan 4 anser vi som grannar att skolan ej bör byggas på denna tomt och
placering på grund av följande skäl:
× förflyttning av hollendergatan kommer öka både buller och trafik som kommer orsaka oss
mindre trevlig utemiljö.
× skuggning av våran fastighet
× för liten tomtplats för utevistelse för barnen.
× bullrig trafikmiljö för barnen
×parkeringskaos förväntas på vår gata.
Framför allt som föräldrar till ett barn som kommer att gå på denna skola känns det skrämmande i
stort sett samtliga allmänna från boverket inte kan tillgodoses med denna plan. Det finns gott om
exempel i grannkommuner med stora skolor som det inte går så bra med.
Mvh
Charlotte Klasson
Daniel Johansson

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 30 oktober 2018 07:54
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Nya skolan

-----Ursprungligt meddelande----Från: Anna carina Medin [mailto:annacarinamedin@icloud.com]
Skickat: den 29 oktober 2018 20:57
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Nya skolan
Hejsan, jag tycker att förläggningen av den nya skolan är alldeles förskräcklig. Trafiksituationen kommer
att bli kaotisk både vid Hästbacken och på Holländergatan, dessutom är utrymmet alldeles för litet för att
rymma så många elever. Önskar verkligen att detta övervägs och planeras om till det bättre!
Mvh
Anna Carina Medin
Repslagaregatan 10
521 42 Falköping
Mobil +46 70 5601 522
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Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 30 oktober 2018 07:54
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Synpunkter om detaljplanen till den nya högstadieskolan

Från: Sandra Lebedeva [mailto:sandra.lebedeva@hotmail.com]
Skickat: den 29 oktober 2018 21:00
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Synpunkter om detaljplanen till den nya högstadieskolan

Hej!
NEJ till skola vid kalkbrottet!
Vi anser att den valda platsen vid kalkbrottet är högst olämpligt!
Skolan behöver en större yta så att den kan byggas på bredden och längden, inte på höjden.
Eleverna måste ha tillräckligt med utrymme för raster och fritid och det måste finnas
parkeringsplatser till personalen
vilket kommer att saknas när man bygger på en alldeles för liten yta.
Även boende i Villhelmsbergs villaområdet kommer att påverkas negativt.
Enligt den nya trafiklösningen kring skolan, Hollendergatan kommer att flyttas närmare villorna
vilket gör att ljudnivåer inomhus kommer att stiga på grund av trafikbuller. Trafikflödet kommer
att ökas i området.
Av tidigare erfarenhet är känt att långvarig exponering för buller kan orsaka bland annat
hörselproblem och ökad stress.
En stor femvånings byggnad kommer att förstöra utsikten och passar inte in i det centrala
stadsmiljön.
Vem vill ha ett höghus precis utanför fönstret!
TÄNK OM!
MVH
Christer Pettersson
Sandra Lebedeva
Fagerängsgatan 3
52141 Falköping

Vi har flera synpunkter på detaljplanen gällande nya Platåskolan.
En av synpunkterna gäller kvaliten och storleken för elevernas friyta.
I Plan och bygglagen fastställs det att förrådsbyggnader, bil och cykelparkeringar samt lastning och
lossning, inte ingår i friyta.
Då det i er detaljplan för Platåskolan planeras för lastning och lossning i norr, bilparkering i öst och
nord, kommer det endast att finnas laglig friyta i väst.
Vilket är nere i brottet och anses vara alltför liten friyta och alldeles för otillgänglig för alla.
Eftersom ni planerar för att räddningsfordon ska kunna ha åtkomst till brottet från Trädgårdsgatan,
kommer detta att medföra en ramp ner i brottet.
Denna ramp kommer att ta yta från den redan lilla friyta som finns planerad.
Då en bestämd och planerad friyta inte får tas i anspråk för annat ändamål, kommer ni att bryta mot
lagen när en sådan ramp för räddingsfordon kommer att anläggas.
Vid vinterklimat kommer denna ramp för räddningsfordon att vara ofarbar eftersom stigningen på
rampen blir för brant och kommer då också att utgöra en säkerhetsrisk för eleverna och personalen.
När friytan ligger i brottet kommer tillgängligheten vid vinterklimat att vara försvårade och kanske i
vissa fall vara otillgänglig för handikappade och särskolan.
Det är ett lagbrott mot diskrimineringslagen.
En annan synpunkt är att ni inte har gjort någon bullermätning för vad skolgården kommer att
genera.
Dels vad det blir för db i brottet och för dom boende i väst och nord.
En alltför hög ljudnivå för eleverna kommer att ha negativa effekter på deras välbefinnande och
därmed deras resultat.
Då skolgården kommer att ligga nersänkt ifrån markplan kommer ljudet av eleverna att studsa runt
bland alla väggar.
Platsen där bussar ska stanna för att lämna och hämta är för liten, då ni i er text skriver att det
kommer behövas 6 st bussar och att de kommer att komma samtidigt.
I detaljplanen finns det bara plats för 3 st bussar, vilket kommer skapar trafikstörningar på en redan
högt belastad gata.
Ni skriver att det kan komma att byggas en entre nere i brottet,
Är det inte rimligt att man har en cykelparkering i nära anslutning till entren?
Skulle en sådan cykelparkering hamna i brottet skulle friytan bli än mindre och ni skulle då återigen
bryta mot lagen då friyta inte får användas för något sådant.
Det finns inte utritat var cykelparkering ska vara, vilket uppgår till 770 st platser.
Ni räknar med att det kommer behövas 383 parkeringsplatser, och att Odenområdet är ett lämpligt
parkeringsområde.
Då denna parkering bara har 150 parkeringsplatser tillgängligt enligt er utredning, måste ni svara på
vart de andra 233 bilarna ska kunna ställa sig.
Om ni inte skulle bygga en skola så visar er studie att marknadsgatan skulle öka med 20 db till år
2040. Varför skulle marknadsgatan med bara en enda fastighetsägare kunna öka med så mycket?

Om skolan skulle byggas så är Vävgatan är inte anpassad för den ökande trafik som det skulle
innebära. Därför vill vi i sådanafall att Vävgatan blir avstängd för genomfart av motorfordon.
Dessutom vill vi skydda våra barn då biltrafikanter idag inte kan hålla ordentligt med uppsikt. Har
man då bråttom till skolan blir detta än värre och risken för olyckor ökar markant.

Rikard Götenmark
29/10 2018 Falköping

Linda Götenmark

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 30 oktober 2018 07:55
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Nya högstadieskolan

Från: Marianne Säll [mailto:marianne.doglover@gmail.com]
Skickat: den 29 oktober 2018 23:06
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Nya högstadieskolan

Vi har varit bosatta på Kalkstensgatan 4 i snart 43 år. Därför vädjar vi att Platåskolan inte blir
placerad i kalkbrottet.Utan på en lämpligare plats där utrymmet är större. (Gymnasieområdet har
inte den trafikbelastning som vid kalkbrottet och färre boende som berörs.)
I kalkbrottet föreslår vi istället en park och grönområde så nära centrum.Där man kan ta del av
natur och växtlighet.I vår stressade tillvaro är detta behövligt.
Av hälsoskäl är det inte heller nyttigt för oss boende i området med den ökande trafik och buller
det kommer innebära. Trafiken har ökat betydligt på senare tid på Trädgårdsg.och Fogdeg. pga
Willys. Emellanåt är det kaos vid tät trafik i korsningen.
Med vänlig hälsning
Marianne o. Stig Säll
Kalkstensgatan 4
521 41 Falköping

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 31 oktober 2018 08:04
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Nya Högstadieskolan.

00:56 i natt
/ Kristina

Från: Stig Svensson-S?ll [mailto:svensson-sall.stig@hotmail.com]
Skickat: den 31 oktober 2018 00:56
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Nya Högstadieskolan.

Flyttade in i fastigheten på Kalkstensgatan 4 den 1:a dec. 1975
och har upplevt genom åren att trafiken ökat väsentligt på
Fogdegatan, Trädgårdsgatan dels p.g.a. Willys vilket gör att det
blir problem i korsningen vid polishuset och man föredrar ibland
att hellre köra Fogdegatan o. via Odengatan när man t. ex. handlar på ICA Maxi.
Det behöver knappast poängteras att Hollendergatan från Odengatan söderut
är starkt trafikerad och är det samlingar i Pingstkyrkan, som det ofta är, blir det ganska
trångt i trafiken och med parkeringar i området.
Att bygga en skola för 1100 elever och dessutom i fem våningar på detta område
verkar för mig m.fl. inte vara lämpligt när det finns större ytor man kan bygga på och
där inte trafiken påverkas som det kommer att vara vid Kalkbrottet och att det finns
gott om parkeringar. Till ex. vid gamla gymnasieområdet där det inte finns så många
bostäder som berörs av ev. en ny högstadieskola.
Önskemålet genom åren har varit att det gamla Kalkbrottet görs iordning till
ett fint grönområde (som det inte finns mycket av i denna del av ”stan”) för
Falköpingsbor m. fl. och att man kan upptäcka hur Kalkbrottet fungerade förr i tiden.
Hoppas innerligt att den Nya Högstadieskolan inte byggs i detta område.
Det var några tankar från en granne till Kalkbrottet som har trivts bra här - trots trafiken.
MVH
Stig Svensson-Säll
Kalkstensgatan 4
52141 Falköping

Skickades från E-post för Windows 10

Slutarp den 30/10-2018
Synpunkter avseende nya Platåskolan i Falköping kommuns centralort.
Följande synpunkter baseras på lekmannakunskaper införskaffade med och under debatten
kring den nya skolreformen i Falköpings Kommun.
Som en av de initierande krafterna till medborgardialog i Falköpings kommun finner jag det
lämpligt att tillföra synpunkter och spekulationer till den översiktsplan som nu ligger ute på
remiss.
Detta från grund av medverkan i Falköping kommuns samråd samt som representant för
Kinnarpskolans föräldraförening. Dessa synpunkter är dock privata och ej att ses som
uttalande av Kinnarpsskolans föräldraförening.
Dessa synpunkter ska kunna ses som komplement till den avsaknade konsekvensanalys för
den nya skolreformen och högstadieskolan i Falköpings kommun.
1. "Platåskolan"s placering.
Ur den analys som togs fram för placeringen av den nya högstadieskolan fanns endast tre
ställen att kunna husera en så stor huskropp som den nya skolan upptager.
Av dessa tre, gamla gymnasiet, Oden och Kalkbrottet väljer kommunens representanter den
minsta tomten till ytan.
Resultatet blir därför att huskroppen måste byggas på höjden för att få plats med alla de
elever som ska huseras. Detta är helt förkastligt med hänsyn till kringvarande fastigheter
och boende. En fyrkantig, gigantisk kloss mitt i perspektivet mot Mösseberg är befängt.
Jag anser, som jag även diskuterat i sociala medier att Odenområdet skulle utgöra den mest
lämpade tomten för att bygga det nya högstadiet.
Här får en avsevärt större huskropp i takarea plat,s förutsatt att man också väljer att förnya
och ersätta den gamla Odenhallen.
Ur trafikmässig synpunkt så är Odenområdet betydligt lämpligare.
Barnen behöver ej korsa tungt trafikerad väg för att kunna utöva schemalagd
idrottsverksamhet.
Skoltransporter får snabba och effektiva rutter i och med Odengatan - Hollendergatan Utan
nämnvärda förändringar av befintliga gator.
Genom att placera "Platåskolan" på Odenområdet så kringås många olycksrisker samt att
huskroppens takarea kan göras större och med det minska antalet våningar till tre mot
nuvarande förslags, fem våningar.
1

Att riva och förnya den gamla Odenhallen blir en vinst i sig då denna huskropp troligen bör
totalrenoveras inom loppet av 10 år?
Denna kan då förläggas i anslutning till både den nya skolbyggnaden och den relativt nya
Frejahallen.
En av förutsättningarna för att bygga på Odenområdet är så klart att lösa Tennisklubbens
kontrakt till 2026 om tennisbanorna som ytterst sällan används.
2. Debatten om nya skolans placering.
Falköping kommuns styrande hänvisar ofta till professionen som argument för att fortskrida
med planerna kring placeringen av det nya högstadiet.
Kraftfulla är de yttringar som framställs på både samrådsmöten och i sociala medier.
Professionen anses vara ute och cyklar enligt uttalande från många medborgare.
Vi lekmän känner oss ofta förbisedda i debattens större frågor och att ingen i verkställande
position verkligen tar till sig av åsikter annat än av "professionen".
Vill därför också påminna att professionen utgör en väldigt liten del av röstlängden för
Falköpings kommun och bör beaktas även ur detta perspektiv.
Majoriteten av de medborgare jag pratar med, blandat profession och lekmän, anser sig
överkörda i både debatten och beslutstagandet.
Att besluten fattas över deras huvud!
3. Den framtida skolan
"Platåskolan" är verkligen nödvändig ur mer synpunkter än det finns medborgare i
kommunen.
Den lösning på logistiken för högstadieelever detta bygge medför är ett helt korrekt och
naturligt steg i vår kommuns utveckling.
Den nya skolreformen är också mycket efterlängtad bland både medborgare, profession och
styrande och kanske då mest ur ekonomiska skäl.
Det är lätt att förstå de stora kostnader denna reform medför, lätt kan minskas med logik,
insikt och långsiktigt planerande.
Att nyttja sina resurser är ett väl vägt uttalande av alla vettiga styrandeposter oavsett
offentlig sektor eller privat sektor.
Många av kommunens medborgare uttalar sig också på detta sätt.
Använd befintliga resurser!
4. Och så var det detta med "lika skola för alla barn".
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Ett offentligt uttalande med insikt om att vi med den nya skolreformen, ej kan garantera
eller borga för fjärde rubrikens citat.
Våra högstadiebarn på landsbygden kommer som allra värst, förlora upp till tio timmars
fritid per vecka på grund av den nya skolans placering.
Detta är ej heller kostnadseffektivt och verkligen inte nyttjande av kommunens resurser.
Detta behöver medborgaren i Falköpings kommun förstå och inse som en absolut grund till
någon som helst uttalande av vare sig profession eller lekmän.
Falköpings kommun kan inte borga och gå i god för åvanstående citat då det är lögn och
därför ej bör användas som ledord i dialog med andra kommuner.
Sammanfattning.
Bygg den nya högstadieskolan på Odenområdet och säkra barnens transporter till och från
idrottsaktiviteter samt skolskjutsfrågor.
Nyttja kommunens naturliga geografiska läge med att bibehålla Kinnarpskolan som F-9.
Med detta minskad restid och kostnaderför landsbygdsbarnen.
Minska "Platåskolans" upptagningsområde till max 800 elever om tre våningars huskropp på
reglementsenlig yta.
Meborgardialogen är fortfarande i initierande stadie.
Utveckla snabbare och effektivare sätt att informera berörda parter för tidigare inverkan
och utbyte av idéer kring samhällsfrågor.
Lyssna på medborgare i Falköpings kommun och tag hjälp från lekmän i samråd med
professionen.

Med största respekt för ert arbete opponerar jag mig och motsätter mig "Platåskolans"
tilltänkta placering samt takarea i förhållande till mängd elever huskroppen ska husera.
Med allra vänligaste hälsningar.
/Mojje Andersson
Bekymrad fader till Casper, 8 år
Slutarp
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
den 31 oktober 2018 08:02
Jenny Trygg
Josef Karlsson
VB: Synpunkter på detaljplan för den nya skolan

Inkom 22:05 igår
/ Kristina

Från: Eva [mailto:ea861211@hotmail.com]
Skickat: den 30 oktober 2018 22:05
Till: Funktionsbrevlåda Stadsbyggnad
Ämne: Synpunkter på detaljplan för den nya skolan

Hej,
Jag har varit med i skoldebatten sen vi i allmänheten tilläts deltaga.
Ett väldigt stort beslut fattades utan att lyssna på medborgarna. Att något behövde göras åt vår
skolorganisation var alla överens om, men att med en ångvält köra över medborgarna kanske
var fel sätt.
Beslutet är taget men inte ristat i sten.
Under debatten (tiden när politikerna åkte runt och försvarade sitt beslut för debatt var det aldrig)
så lovades det att det skulle bli skola i skola och enhet i enheter samt att det skulle finnas
möjlighet till utbyggnad.
Platsen som nu är tilltänkt gör att det endast går att bygga ut på höjden. Vad finns att läsa så är
byggnadshöjden +256 m vilket motsvarar 5 våningsplan. Hur har ni tänkt sen?
Falköpings kommun är glädjande nog en växande kommun där man borde ta ökade elevantal i
beaktning. Därav är denna mark inte lämpad då den inte tillåter mer utbyggnad. Den
skolbyggnaden som är tänkt att uppföras kommer vara maximalt antal kvm som man får plats
med på denna areal. De kvm som kan uppföras är dessutom betydligt mindre per barn än vad
som är rekommenderat. Vilket jag är väldigt förvånad över. Alla ska ha rätt till en likvärdig
utbildning, men hur bra blir den ifall ni inte ens tar hänsyn till de rekommendationer som finns?
Det finns inte heller möjlighet till någon parkering inom skolområdet vilket gör att personalen
kommer få gå en bra bit varje dag släpandes på en hel del arbetsmaterial. Det kanske inte ser
så långt ut men när det snöar, regnar och man dessutom har att bära känns det betydligt längre.
Ska man inte titta på en tomt att bygga på där vi även ser till att lärarna får det bra, så att de
söker sig till vår nya skola istället för bort ifrån den?
Att få behöriga lärare är inte lätt vilket gör att man kanske ska tänka på helheten. Om jag var
lärare, hur hade jag velat ha det? Hade jag velat gå i 10 cm snö samtidigt som det snöar mer
släpandes på prov som jag fick rätta under gårdagskvällen hemma?
Jag hoppas ni ser över detta beslut om skolan verkligen ska ligga på denna platsen eller inte.
Man kanske i så fall bör överväga att göra 2 skolor? Alternativt behålla ett par av de skolor på
landsbygden som är i bra skick. Allt för att få ner elevantalet så att Falköping kan garantera en
bra skola för alla även i framtiden när staden växt ännu mer.
Hälsningar

Eva Bistsjö
Skaffa Outlook för Android
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Angående placering av ny högstadieskola vid stenbrottet
Inför byggandet av en av kommunens största arbetsplatser med upp till 1100 elever och 200
personal önskar man att de styrande ska vara absolut angelägna om att skapa inte bara en bra,
utan den bästa skolan för våra elever. Som förslaget ligger nu har vi några funderingar.
Storskolan med upp till fem våningar känns som en storstadsprodukt där arkitekten kraftigt
begränsas av tillgången på mark. Falköping dras inte riktigt med dessa begränsningar, vi har stora
möjligheter att få en fantastisk högstadieskola för våra ungdomar inom ett par år. Den tänkta
placeringen omöjliggör dock vissa, mycket viktiga aspekter och därför måste placeringen ses
över igen. Skolfrågan får inte handla om att klämma in ett så högt antal elever på minsta möjliga
yta. Väljer man ändå den väg måste aspekterna nedan bemöts med en konsekvensutredning för
följande punkter:
-Utformning skolbyggnad
-Avsaknad av parkering
-Avsaknad av idrottshall
-Utformning skolbyggnad
Ju högre antal elever desto större behov av att kunna sprida elever i olika lokaler. Ett jättebygge
med upp till fem våningar med minst 1000 elever innebär att ett stort antal elever rör sig på en
begränsad yta. Så många elever i en byggnad lik den föreslagna leder till att alla elever kommer
att dras till samma mittpunkt och det medför risk för konflikter, stök och oljud. Det är önskvärt
att tomten borde möjliggöra en skolbyggnad med flera skepp, och 2-3 våningar så att klasser och
får egna utrymmen och och eleverna får större möjlighet att sprida sig. Man undrar ju även vilka
möjligheter som finns för skolan att i framtiden expandera på den tomt som nu är föreslagen. Hur
elevkullarna ser ut om 15-20 år och framöver vet vi inte i nuläget.
Det är också värt att jämföra elevantalet på Ållebergsgymnasiet, gymnasiets tomtyta och lokalyta.
Om man till viss del räknar bort de praktiska programmens hallar, kommer den nya
högstadieskolan att vara i närheten av samma yta? Man bör också tänka in vilken åldersgrupp
som har mest spring i benen, och vilka inne-och uteytor som åldersgruppen kräver för en bra
arbetsmiljö. Vi konstaterar att utemiljön är snålt tilltagen, och undrar om det inte föreligger risker
med att eleverna tillbringar sin rast i ett gammalt stenbrott?

En mycket viktig aspekt är att skolan ska passa och anpassas efter alla elever. En stor skola med
upp till 1100 elever och 5 våningar i en sammanhållen skolbyggnad ger dåliga förutsättningar för
för elever med NPF eller annan problematik (ca 5%). Nu när Falköping satsar på en ny skola kan
man inte bygga en skolbyggnad där man på förhand riskerar att slå ut många av dessa elever. Hur
tänker och planerar man för elever med t ex autism, eller för de elever som nu går på
Studiegården (en mycket bra verksamhet som fler elever har behov av)? Tänker man sig att allt
ska lösa sig av sig inom Platåskolans fyra väggar? Det bästa för alla elever är dock inte att gå
tillsammans med alla andra. Fysisk inkludering kan i vissa fall leda till exkludering.
-Avsaknad av parkering
Att inte planera för en parkering för lärarna kan leda till att Falköping som redan har svårt att
rekrytera behörig personal till grundskolan även i fortsättningen kommer vara en mindre
intressant arbetsplats än grannkommunerna. Lärare arbetar 10h/v förtroendetid och släpar
dagligen med sig materiel och dator hem och sen åter till skolan. Innan synpunkten slås bort
föreslår vi att förtroendevalda och anställda i stadshuset redan nu börjar parkera vid stadsteatern
och går till arbetsplatsen i stadshuset, varje dag i alla väder under närmaste året. Utifrån de
erfarenheterna kan behovet av parkering för anställda vid den nya skolan diskuteras.
-Avsaknad av idrottshall
Att inte anlägga en idrottshall i direkt anslutning till skolan kommer att få mycket negativa
konsekvenser. Förflyttningstid måste planeras i schemat och gör skoldagen ineffektiv.
Platåskolan blir mindre attraktiv som arbetsplats för lärare som även i fortsättningen måste
förflytta sig mellan byggnader som ligger en bit ifrån varandra. Betänk antalet elever och att de
ska till idrottshallar upp till tre ggr/vecka - ju fler gånger eleven behöver korsa vägar under
skoldagen desto mer ökar risken för olyckor i trafiken. En idrottshall i absolut närhet till skolan
underlättar för idrottslärare när de ska undervisa i sina andra skolämnen och återigen ger närheten
möjlighet till bättre schemaläggning och bättre skoldagar. Närhet skola/idrottshall innebär också
att idrottslärare hinner träffa sina klasser och kollegor i andra situationer under dagen. En
idrottshall med läktarutrymme som är placerad vid skolan ger också möjligheten att samla elever
för andra aktiviteter under skolåret utan onödig förflyttningstid och utan att personal ska möblera
om och återställa i andra utrymmen. En ny högstadieskola ska absolut ha en fullstor idrottshall
med tilltagna läktare i direkt anslutning till skolan.
Falköping 2018-10-30
Mats Hallman
Natsja Hallman
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Hej här kommer mina å många andras tankar. (säkert inte politiskt korrekt men från hjärtat)
Dags att vakna upp och svälja eran stolthet. Att bygga en skola där majoriteten av kommuninvånarna
inte vill ha den med omtanke av sina barns säkerhet som ska gå på denna storskola. Storleken på tomten
lämpar ju sig inte för framtida utbyggnad och det är ju ett måste då Falköping har visionen att växa.
Trafiken till och från är ett stort problem. Busstrafiken alla skjutsande föräldrar (ett växande problem)
Epor bilåkande lärare, kombinerat med all övrig trafik. Sedan ska barnen ta sig från skolan till gymnastik
mm över en av våra mest trafikerade vägar kanske stressade av att schemat inte är anpassat för gångtid.
Mobbare och mobbad, vart ska de ta vägen, Hur bra skola ni än bygger och gör så finns det ingen skola
som är så underbar att även mobbning utesluts. Med en skola i centralorten finns det ju inte skola att
separera dessa individer på, ska den mobbade tvingas åka buss/taxi till en skola i Floby eller Stenstorp för
att få ro, Straff på straff.
Två Högstadieskolor i centralorten och kanske en i Kinnarp är vad som behövs. Bygg två lika dana så
behöver det bara projekteras en gång. Satsa på en först så släpper trycket på många skolor, 1 mindre går
avsevärt fortare att bygga än en stor skola.
Så kliv av era höga hästar å ta förnuftet till fånga, gör om gör rätt. Gör det Bäst inte halvbra.
H:Jonas Bromander

Med vänlig hälsning

Jonas Bromander

Medins Ventilation AB
Sätunagatan 4
521 41 Falköping

Direkt: 0515- 77 70 92
jonas.bromander@medins.se

Tel: 0515-77 70 90
www.medins.se
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Från: vandrarhemmet [mailto:vandrarhemmet@tatorp.se]
Skickat: den 1 november 2018 11:29
Till: kommunen@falkoping.se
Ämne: Platåskolan

Hej
Vävgatan 6 ligger i anslutning till
kalkbrottet och vi ser gärna att
ev. gångstråk inte passerar direkt utanför
vår fastighetsgräns.
Kanalisera gångstråk till Centrum och Willys
så att de ej stör för mycket på Vävgatan
och Marmorgatan.
Kalkbrottet kan säkert bli en fin plats
när det återställs i tidigare skick.
Det bästa bygget här vore en förskola
alt. en mindre lågstadieskola.
Eller varför inte ett seniorboende byggt
i limträ.
Högstadieskola skull med fördel kunna
byggas på fälten norr om Aristo väster om
Skövdevägen.
Jonas Fällström
0705308637

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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Skuggstudie:
Detaljplan gamla stan 2:26 m.fl,
Skola vid gamla kalkbrottet
Syfte

Syftet med skuggstudien är att visa på största skuggningseffekt vid byggnation av en ny skola i Falköpings
tätort, vid gamla kalkbrottet. För att visa skuggningseffekten vid all tänkbar placering av byggnation inom
byggrätten har den fyllts.

Beskrivning

Enligt detaljplaneförslaget kan som mest 6 400 kvadratmeter bebyggas, alltså tillåter inte detaljplanen att
hela byggrätten, området som får bebyggas, exploateras men bebyggelsen kan placeras fritt inom den.
Alltså kan inte all skuggning som studien visar inträffa samtidigt vid ett genomförande av planen.
Skuggstudien visar skuggningseffekten på närliggande bostadsområden under olika tider på dygnet och
året vid en nockhöjd på 252,5 meter över havet.
Träd har tagits bort för att förtydliga skuggningspåverkan av byggnation.
Datum och tid som redovisas i studien har valts för att visa skuggning när solen står som lägst och som
högst på himmelen, vid vinter- och sommarsolstånd samt höst- och vårdagjämning för att visa när detaljplaneförslaget kan skugga som mest. Markhöjd och nivåskillnader har beaktats i studien.

Slutsats

Skuggstudien visar att någon del av fastigheterna i villaområdet väster om planområdet kan påverkas av
skuggning från soluppgång till cirka 09:15 i mars, från soluppgång till cirka 08:15 i juni, från soluppgång
till cirka 10:05 i september samt från soluppgång till cirka 12:00 i december.
Delar av fastigheterna i villaområdet norr om planområdet, längst Marknadsgatan och Vävgatan, kan
delvis skuggas från soluppgång till cirka 16:00 i mars, från cirka 09:00 till 16:35 i september, större delar
av dagen i december samt inte alls i juni.
Någon del av fastigheten med flerbostadsbebyggelse söder om planområdet kan påverkas av skuggning
från soluppgång till ca 06:30 i juni.
Delar av fastigheterna med villabebyggelse öster om planområdet kan påverkas av skuggning från cirka
16:35 till solnedgång i mars, från cirka 19:50 till solnedgång i juni, från cirka 17:20 till solnedgång i september och inte alls i december.
Verksamhetsfastigheten Tillskäraren 3, norr om planområdet, kan påverkas till viss del av skuggning,
främst på eftermiddagar.

Stadsbyggnadsavdelningen
Falköpings kommun
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orn.blumenstein@akustikverkstan.se
Direkt: +46 (0) 708393845

TRAFIKBULLERUTREDNING NY HÖGSTADIESKOLA FALKÖPING
UPPDATERING
SAMMANFATTNING
Akustikverkstan har fått i uppdrag av Falköpings kommun, genom Josef Karlsson att
undersöka trafikbullret för området där en högstadieskola planeras. Utredningen ska
undersöka om närliggande bostäder kan komma att påverkas samt om skolområdet kan
påverkas av oacceptabla bullernivåer. Olika scenarion för besökstrafik till skolan undersöks
samt olika ombyggnationer av närliggande väg. Utredningen är uppdatering av tidigare
utredning som redovisades i rapport 18–084-R1. Resultaten visar följande.
•
•
•

Den höjning av ljudnivåer vid bostäder som orsakas av Hollendergatans
omläggning kan åtgärdas med en vall på 1,5, 2 eller 2,5 m beroende på scenario.
Med all besökstrafik via Marknadsgatan höjs nivåer på bostäder vid
Marknadsgatan över Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vä g- och
spårtrafik vid befintliga bostäder.
Nivåer på skolgård ligger delvis över riktvärden för den planerade
skolbyggnaden. Med en bullerskärm på 2 m längs Trädgårdsgatan sänks nivåerna
på största delen av den planerade skolgården.

Resultaten redovisas i 16 bilagor som ger en bild av bullersituation i området.
1. UPPDRAGSGIVARE
Falköpings kommun
Kontaktperson: Josef Karlsson, 0515-88 5133, josef.karlsson@falkoping.se
2. UPPDRAGSBESKRIVNING
Falköpings kommun planerar att bygga en högstadieskola i Falköping. Akustikverkstan har
fått i uppdrag av Falköping kommun, genom Josef Karlsson att undersöka trafikbullret för
området i samband med att en ny detaljplan arbetas fram. Utredningen är uppdatering av
tidigare utredning som redovisades i rapport 18–084-R1. I denna uppdatering finns ny ritning
för skolans utformning och placering samt placering av parkeringar och skolbussar. Uppgifter
om trafikmängder som tillkommer i samband med skolan har uppdaterats.
I utredningen skall följande behandlas:
•
•

Räkna ljudnivåer vid den befintliga bostadsbebyggelsen runt området samt
ljudnivåer på skolgården.
Vilka höjder på bullervall behövs om Hollendergatan flyttas så att den ligger 12
m respektive 10 m från bostadsområdet.
1(9)
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•
•

Ett scenario där all besökstrafik kommer via Marknadsgatan
Är det skillnad mellan vall och plank som bullerskydd?

3. GÄLLANDE RIKTLINJER
Skolgård
I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”
(September 2017) anges riktvärden för buller utomhus från väg- och spårtrafik på skolgårdar.
Riktvärden för ny skolgård redovisas i Tabell 1.

Del av skolgård

LpAeq,
dB

De delar av gården som är avsedda
för lek vila och pedagogisk
verksamhet
Övriga vistelseytor inom
skolgården
1

LpAFmax,
dB
70

50

701

55

Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården utnyttjas (exempelvis 07–18).

Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård.

Befintliga bostäder
I Naturvårdsverkets vägledning ” Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder” (Juni 2017) anges riktvärden för buller utomhus från väg- och spårtrafik till
befintliga bostäder. När en väg byggs om efter våren 1997 hänvisar Naturvårdsverket till
värden i tabell 2.
Bostads fasad
(Leq24h)

Buller från väg

55 dBA

Bostads
uteplats

Bostads
uteplats

(Leq24h)

(Lmax)

~ 55 dBAII

70 dBAI

I

Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas maximalt 1–5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och vila (sovrum), kl. 2206.
II
Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå̊ för vägbuller vid uteplats. Enligt
Naturvårdsverket är en tänkbar nivå̊ för att nå̊ en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå̊
enligt anknytande dokument från centrala myndigheter). Det kan även noteras att 50 dBA Leq bör underskridas vid en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors hälsa enligt trafikbullerförordningen.

Tabell 2: Riktvärden för buller från väg och spårtrafik till befintliga bostäder.
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4. BESKRIVNING AV BULLERSITUATIONEN
Skolan planeras ligga vid Hollendergatan, se Figur 1. Närliggande vägar är Trädgårdsgatan
och Marknadsgatan.

Figur 1: Översikt av området för planerad skola.

Trafikdata har erhållits från Falköpings kommun. Enligt förordning (2015:216) ska
hänsyn tas till framtida trafik när beräkning av trafikbuller utförs. För att räkna fram den
prognostiserade trafiken har trafikverkets anvisningar och uppräkningstal använts. Detta
har gjorts i samråd med kommunens trafikingenjör.
Trafikverkets uppräkningstal anses vara något i överkant för de aktuella vägarna då
skolan ligger inne i samhället där ökning av trafik estimeras vara mindre än på
Trafikverkets vägar, därför har ingen ytterligare trafik tilldelats på vägarna i samband
med den planerade skolan förutom i det scenario där all besökstrafik går via
Marknadsgatan.
Den trafikbullerpåverkan som tillkommer i samband med skolan är först och främst
flyttning av Hollendergatan samt tillkomst av skolbussar och varutransport samt
parkering och hämta/lämna zon. Enligt underlag från kommunen så beräknas 25% av
eleverna skjutsas till skolan. Med ett scenario på 1100 elever och 4 resor per skjutsad
elev så generar det total 1100 bilresor per dygn. Av personal beräknas 65 % pendla med
bil till skolan. Ett scenario med 160 anställda och 2 resor per dag genererar då 208
bilresor per dygn. Totalt genereras 1308 bilresor av lätt trafik i samband med resor till
och från skolan. Detta är förhållandevis liten siffra jämfört med den trafikmängd som
prognosticeras år 2040 på Hollendergatan, som är 9543 ÅDT. Som nämndes tidigare så
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anses uppräkning av trafik täcka även den trafik som tillkommer i samband med skolan.
Estimerad trafik till och skolan läggs därför inte till den framräknade trafikmängden på
närliggande gator när besökstrafik går via Hollendergatan. På hämta/lämna zonen öster
om skolan tilldelas trafikmängden 1100 ÅDT enbart lätt trafik med hastighet 20 km/h. På
parkeringen norr om skolan tilldelas trafikmängden 250 ÅDT, enbart lätt trafik som
återspeglar personal som pendlar till skolan. I det scenarion där all besökstrafik går via
Marknadsgatan, då tillkommer förhållandevis stor ökning i trafik via Marknadsgatan, i
det scenariot läggs den estimerade tillkommande trafiken 1308 ÅDT till den befintliga
trafiken 562 ÅDT på Marknadsgatan vilket resulterar i 1870 ÅDT. Då besökstrafik till
skolan inte anses ha några tunga fordon ökar inte antal tunga fordon, andel tung trafik blir
då 3,2%.
Det finns i dag en busshållplats på Trädgårdsgatan, denna inkluderas i beräkningar.
Busshållplats för skolbussar har lagts till på Hollendergatan och ankomst av
varutransporter har lagts till på Marknadsgatan. Hollendergatan beräknas läggas om och
en rondell byggas, se figur 2. Marknadsgatan byggs om så att den leder till norra delen av
skolområdet, se figur 2.

Figur 2: Ombyggnad av vägar i samband med skolan.

I tabell 3 redovisas uppmätta trafikflöden för de närliggande vägarna runt den planerade
skolan. I tabell 4 visas framräknat nuläge år 2018 samt framräknat läge år 2040. Skyltad
hastighet som har använts i beräkningarna är 50 km/h på samtliga vägar förutom den del
av Marknadsgatan som läggs om i samband med skolan, där används 30km/h. I fallet där
all besökstrafik går via Marknadsgatan är hastighet på Marknadsgatan satt till 30 km. På
parkeringarna används 20 km/h. De trafikmängder som använts i beräkningarna redovisas
i tabell 3 och 4.
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Mätdata
Trafikflöde

År då
mätning
gjordes

Andel
tunga
fordon
(%)

ÅTD
Marknadsgatan (infart från
Odengatan)
Hollendergatan (cirka 50 meter
norr om Trädgårdsgatan)
Hollendergatan vid
Ållebergsvägen
Trädgårdsgatan (cirka hundra
meter väster om Hollendergatan)
Odengatan

2008

419

5

2009

7123

7

2010

5700

5

2016

3800
7000

4

2010

8

Tabell 3: Trafikmängder för de olika gatorna runt skolområdet, erhållna av Falköpings kommun

Trafikflöde

Marknadsgatan (infart från Odengatan)
Marknadsgatan (all besökstrafik via
Marknadsgatan)
Hollendergatan (cirka 50 meter norr
om Trädgårdsgatan)
Hollendergatan vid Ållebergsvägen
Trädgårdsgatan (cirka hundra meter
väster om Hollendergatan)
Odengatan
Parkering norr om skolan
Rondell norr om skolan (varutransport)
Hämta/lämna zon Hollendergatan

Estimering
År 2018

Andel
tunga
fordon

ÅTD

(%)

459

7748
6132
3869
7550

Estimering
År 2040
Inkluderar
trafik i
samband
med
skolan

Andel
tunga
fordon
(%)

6

ÅTD
562
1870

7
3,2

8

9543

9

5
4

7510
4722

7
5

9

9322
250
20
1100

11
1
100
0

Tabell 4: Framräknade trafikmängder för år 2018 samt år 2040.
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5. BULLERVALL OCH BULLERPLANK
En bullervall och en bullerskärm(bullerplank) av samma höjd är lika effektiva som
bullerskydd. Det som bestämmer valet mellan en vall eller skärm är andra faktorer så som
kostnad, tillgänglig yta, estetiska perspektiv, hållbarhet och krav för sikt. En jordvall kan vara
kostnadseffektiv om det tillkommer jordmassor till exempel i samband med byggande av hus.
En vall tar dock upp större markyta en ett plank. Bullerskärmning kan utföras antingen som
en skärm (plank) eller som en jordvall, eller som en kombination av de två alternativen, se
figur 3.

Tät bullerskärm
av trä
Jordvall

Figur 3: Utformning av bullerskärmar

Bullerskärmarna skall vara täta, vilket menas att inga springor eller glipor får finnas i
skärmarna eller mellan skärm och vall då trafikbuller kan läcka igenom dessa och höja
ljudnivån vid byggnader. Bullerskärmarna kan med fördel utföras i trä.
Skärmarnas utseende (design) har väldigt liten eller ingen inverkan på skärmarnas förmåga
att sänka ljudnivån på bostadsområdet och kan därför bestämmas fritt så länge skärmarna har
de höjder och positioner som redovisas i utredningen samt att de är täta.

6. BERÄKNINGSMETOD
Beräkning av förväntade trafikbullernivåer för de planerade skolområdet och dess omgivning
har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodell, d v s enligt metoden beskriven i
Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för
vägtrafikbuller. För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan 7.4 använts där
ovanstående beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital
tredimensionell modell av området. Det digitala kartmaterialet har beställts från Metrias
webbplats, SeSverige.
En busshållplats modelleras som punktkällor, 6 st med 5 m mellanrum. Ses i Bilagorna som 6
st lila punkter i rad. Detta estimerar maximala ljudnivåer från en accelererande buss.
Skolbussarna är räknade på samma sätt som en busshållplats, även om skolbussarna är 6 st
och anländer samtidigt så blir maximala ljudnivån som från en busshållplats där bussar
kommer en och en. Anledningen är att den maximala ljudnivån från en buss förekommer bara
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under en väldigt kort stund och det är väldigt osannolikt att de förekommer samtidigt från två
eller fler bussar även om dom ankommer samtidigt, detta antagande är förenligt med
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller. Samma metod används för varutransport. I Bilagorna
definieras 4 st. busshållplatser. Två av dom är befintliga busshållplatser på Trädgårdsgatan
som även finns med i underlaget till utredningen i aningen modifierad version. En är på
skolparkeringen och ska representera skolbussarna och en av dom är norr om skolan och ska
representera varutransporter. Detta har gjorts i enlighet med underlaget till utredningen.
7. BERÄKNINGSRESULAT
Olika scenarion har tagits fram som listas nedan. I alla scenarion förutom scenario 6 går
besökstrafik via Hollendergatan.
Scenario 1. Nuläge, trafik från mätdata framräknad till 2018
Scenario 2. Trafik framräknad till 2040, inga andra förändringar
Scenario 3. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, skolbyggnad
enligt underlag, Hollendergatan ombyggd enligt underlag. Bullervall längs
Hollendergatan med höjd 1,5 m relativ körbana.
Scenario 4. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, skolbyggnad
enligt underlag Hollendergatan ombyggd 12 m från bostadsområdet. Bullervall
längs Hollendergatan med höjd 1,5 m relativ körbana.
Scenario 5. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, skolbyggnad
enligt underlag Hollendergatan ombyggd 10 m från bostadsområdet. Bullervall
längs Hollendergatan med höjd 1,5 m relativ körbana.
Scenario 6. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, skolbyggnad
enligt underlag Hollendergatan ombyggd enligt underlag. Bullervall längs
Hollendergatan med höjd 1,5 m relativ körbana. All besökstrafik via
Marknadsgatan.
Scenario 7. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, alternativ
utformning av skolbyggnaden för ökat bullerskydd på skolgård. Hollendergatan
ombyggd enligt underlag. Bullervall längs Hollendergatan med höjd 1,5 m
relativ körbana.
Scenario 8. Trafik framräknad till 2040, skolbussar och varutransport inlagd, skolbyggnad
enligt underlag, Hollendergatan ombyggd enligt underlag. Bullervall längs
Hollendergatan med höjd 1,5 m relativ körbana. Bullerskärm längs
Trädgårdsgatan för att sänka nivåer på skolgård, höjd 2m relativ körbana.
Beräkningsresultat från scenarion ovan visas i Bilaga 1–12 i separata dokument enligt:
Bilaga 1. Scenario 1 – Nuläge 2018. Ekvivalentnivå, LAeq,24h
Bilaga 2. Scenario 1 – Nuläge 2018. Maximalnivå, LAFmax
Bilaga 3. Scenario 2 – År 2040. Ekvivalentnivå, LAeq,24h
Bilaga 4. Scenario 2 – År 2040. Maximalnivå, LAFmax
Bilaga 5. Scenario 3 – År 2040 enligt underlag, vall längs Hollendergatan.
Ekvivalentnivå, LAeq,24h
Bilaga 6. Scenario 3 – År 2040 enligt underlag. vall längs Hollendergatan. Maximalnivå,
LAFmax
Bilaga 7. Scenario 4 – År 2040, Hollendergatan 12 m från bostäder. Ekvivalentnivå,
LAeq,24h
Bilaga 8. Scenario 4 – År 2040, Hollendergatan 12 m från bostäder. Maximalnivå, LAFmax
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Bilaga 9.
LAeq,24h
Bilaga 10.
Bilaga 11.
LAeq,24h
Bilaga 12.
LAFmax
Bilaga 13.
LAeq,24h
Bilaga 14.
LAFmax
Bilaga 15.
LAeq,24h
Bilaga 16.

Scenario 5 – År 2040, Hollendergatan 10 m från bostäder Ekvivalentnivå,
Scenario 5 – År 2040, Hollendergatan 10 m från bostäder Maximalnivå, LAFmax
Scenario 6 – År 2040. All besökstrafik via Marknadsgatan. Ekvivalentnivå,
Scenario 6 – År 2040. All besökstrafik via Marknadsgatan. Maximalnivå,
Scenario 7 – År 2040. Alternativ utformning av skolbyggnad. Ekvivalentnivå,
Scenario 7 – År 2040. Alternativ utformning av skolbyggnad. Maximalnivå,
Scenario 8 – År 2040. Bullerskärm längs Trädgårdsgatan. Ekvivalentnivå,
Scenario 8 – År 2040. Bullerskärm längs Trädgårdsgatan. Maximalnivå, LAFmax

Beräkningsresultaten presenteras som fasadnivåer samt som bullerutbredningskarta på 1,5 m
höjd över mark. Nivåerna på fasaderna är den högsta nivån som beräknats för den aktuella
punkten oberoende av våningsplan och är frifältsvärden, d v s utan reflexer i den egna
fasaden helt i enlighet med beräkningsstandarden. Reflexer upp till tredje ordningens är
medtagna i beräkningarna.
8. KOMMENTARER
Av redovisade beräkningsresultat och med hänvisning till frågeställningen i avsnitt 2 kan
man konstatera följande:
8.1 Påverkan på bostäder
Största påverkan på bostäder i samband med skolan är omläggning av Hollendergatan. Vid
flyttning av vägen överskrids riktvärden för ekvivalentnivå på fasad vid husen öster om
Hollendergatan Naturvårdsverkets riktlinjer. I Bilaga 5 och 6, där vägen flyttas enligt
underlag, sänks nivåerna ner till Naturvårdsverkets riktlinjer för högsta tillåtna ekvivalenta
ljudnivå vid fasad, 55dBA med 1,5 m hög vall relativ vägbana. Om Hollendergatan flyttas så
att den ligger 12 eller 10 m behöver en del av vallen vara 2 m hög relativ vägbana för att
sänka nivåerna ner till Naturvårdsverkets riktlinjer. Det gäller för båda fallen, se Bilaga 7 till
10.
Med Hollendergatan 12 eller 10 m från bostäder och med en vall upp till 2 m så överskrids
ändå riktvärdet för ekvivalentnivå på uteplats på två hus väster om husen, se orange yta i
Bilaga 7 och 9. Det beror då på om husen har en definierad uteplats på motsatt sida där
nivåerna ligger under riktvärde om ytterligare skyddsåtgärder behövs. Om husen endast har
definierad uteplats på den sida som riktar sig mot Hollendergatan behöver antigen vallen vara
2,5 m på en delsträcka i anslutning till dessa hus eller lokala fastighetsnära åtgärder vidtas.
Dock så nämner Naturvårdsverket att varken propositionen eller praxis har någon tydlig
angivelse för ekvivalent nivå̊ vid uteplats, se kommentar i fotnot II under tabell 2 angående
ljudnivå på uteplats.
Om all besökstrafik går via Marknadsgatan sker en mindre höjning av ekvivalenta nivåer på
befintliga bostäder vid Marknadsgatan. Ekvivalentnivå går då högst upp till 53 dBA och
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maximalnivå är oförändrad, se Bilaga 12 och 12. Då vägen inte byggs om bör inte tillkomma
åtgärdskrav på dessa bostäder. Dessutom byggdes husen vid Marknadsgatan på tidigt 1900 tal
och faller då under äldre befintlig miljö (hus byggda fram till 1997) enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. I äldre befintlig miljö skall enligt Naturvårdsverket åtgärder övervägas när
ekvivalent nivå går upp till 64 dBA eller mer i samband med omläggning av väg.
Busshållplatser och där tunga fordon stannar påverkar maximala ljudnivåer. Maximala nivåer
från skolbussar på Hollendergatan överstiger inte vägens maximala nivåer samt är så pass
långt ifrån närliggande bostäder att dom har ingen påverkan på bostäder. Varutransporter norr
om skolan är så pass långt ifrån närliggande bostäder att dessa inte påverkas.
8.2 Skolområde
På den yta som definieras som skolgård skall nivåerna som högst vara det angivna i tabell 1. I
scenario 3, bilaga 5 och 6 är nivåer på en del av skolområdet över riktvärden. Möjliga
åtgärder är att omdefiniera skolgården så att inte ytor där nivåer överstiger riktvärden är inom
skolgården. Alternativt kan skolan formas annorlunda för att skapa skydd på skolgården, se
Bilaga 13 och 14. Alternativt kan en bullerskärm byggas längs Trädgårdsgatan, se Bilaga 15
och 16. Skolgården omdefinierats då så att den endast inkluderar yta där riktvärdena uppfylls.
Örn Blumenstein
Akustikkonsult
Granskat Anders Westbrandt
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18-216-R1-B5
Scenario 3
Estimerat läge 2040 med
skolbyggnad enligt underlag,
skolbussar, varutransport, parkering och
hämta/lämna zom. Vall längs Hollendergatan
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18-216-R1-B6
Scenario 3
Estimerat läge 2040 med
skolbyggnad enligt underlag,
skolbussar, varutransport, parkering och
hämta/lämna zom. Vall längs Hollendergatan
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18-216-R1-B7
Scenario 4
Estimerat läge 2040 inkluderar
skolbyggnad enligt underlag,
skolbussar, varutransport, parkering och
hämta/lämna zom. Hollendendergatan 12m
ifrån bostäder. Vall längs Hollendergatan
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Scenario 4
Estimerat läge 2040 med skolbyggnad enligt
underlag, skolbussar, varutransport och
hämta/lämna zon.
Hollendergatan 12 m från bostäder. Vall längs
Hollendergatan.
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18-216-R1-B9
Scenario 5
Estimerat läge 2040 inkluderar
skolbyggnad enligt underlag,
skolbussar, varutransport, parkering och
hämta/lämna zom. Hollendergatan 10 m
från bostäder. Vall längs Hollendergatan.
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18-216-R1-B10
Scenario 5
Estimerat läge 2040 med skolbyggnad enligt
underlag, skolbussar, varutransport och
hämta/lämna zon. Hollendergatan 10 m
från bostäder. Vall längs Hollendergatan.
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Scenario 6
Estimerat läge 2040 inkluderar
skolbyggnad enligt underlag,
skolbussar, varutransport, parkering.
All besökstrafik via Marknadsgatan.
Hastighet på Marknadsgatan ändrad
till 30 km/h
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Estimerat läge 2040 med skolbyggnad enligt
underlag, skolbussar, varutransport.
All besökstrafik via Marknadsgatan.
Hastighet ändrad till 30 km/h på
Marknadsgatan.
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Scenario 7
Estimerat läge 2040 inkluderar
alternativ utforming avskolbyggnad,
skolbussar, varutransport, parkering och
hämta/lämna zom.
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Scenario 7
Estimerat läge 2040 med alternativt
utformad skolbyggnad skolbussar,
varutransport, hämta/lämna zon.
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1. Bakgrund och syfte
Inför detaljplaneläggning av fastigheten Gamla Stan 2:26, Falköping, har Jordnära miljökonsult AB
undersökt hur naturvärdena inom området kommer påverkas i samband med planerad
skolbyggnation.
Området är ca 2,3 ha stor och är ett före detta kalkbrott med kringliggande område (figur 1). Sedan
avslutad verksamhet i kalkbrottet på slutet av 1940-talet har området växt igen och utgörs idag av
bland annat blandädellövskog med arter som skogsalm, ask, lönn och sälg, samt öppnare gläntor av
ruderatkarakär (mark som hålls öppen till följd av mänsklig påverkan) och trädbevuxen äng. I
kalkbrottets södra del växer bestånd av orkidén korallrot samt signalarten vitpyrola. Kalkbrottet
omsluts av raka, huggna kalkstensväggar i söder och branta slänter i mellersta och norra delarna,
vilka härstammar från kalkstensindustrin. I områdets östra del finns en lönnallé, gräsmatta samt en
byggnad. Kalkbrottets östra delar är delvis utfyllt med okända massor, bland annat genom
deponering av asfalt. På grund av nivåskillnaderna inom området samt att det växt igen är insynen till
området begränsad vilket bidrar till en otrygg miljö. Området används idag för tippning av
trädgårdsavfall mm.

Figur 1a. Översiktsbild över södra Falköping. Aktuellt
undersökningsområde är inringar med en röd streckad
linje. (Bildkälla: www.eniro.se)

Figur 1b. Översiktsbild över det aktuella
undersökningsområdet, inom fastigheten Gamla Stan 2:26,
Falköping, är ungefärlig markerad med röd streckad linje.
(Bildkälla: www.eniro.se)
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2. Utformning
2.1 Skolgård
Gården kan delas in i tre huvudzoner med olika karaktärer som är tillgängliga för samtliga elever.
Exakt utformning och vilket innehåll de olika zonerna får fastställs först efter detaljplaneprocessen
tillsammans med eleverna.
1. En aktiv entrézon med delvis hårdgjorda ytor och ”hängplatser” kan placeras runt huset mot
norr, söder och öster (längs Hollendergatan). Ytorna kan innehålla funktioner som lek och
spel samt blandas med ”hängplatser” och entrédelar med cykelparkering.
2. En delvis aktiv zon kan placeras nere i kalkbrottet med funktioner som exempelvis scen,
sittrappa och spänger/utemöbler som både skyddar och tillgängliggör de naturvärden som
finns i brottets inre delar för samtliga elever. Denna zon kan även vara lämplig för
utomhuspedagogik och kulturaktiviteter mm. Kalkbrottet har en mycket speciell karaktär
som är viktig att ta tillvara. Den kan fungera både som skolans vardagsrum och staden
offentliga uterum.
3. En lugn zon med bevarad natur och grönska. Här kan skalan vara mer intim och
användningen friare. Även här kan platser för utomhuspedagogik finnas.

2.2 Platsen
Platsen har mycket speciella kvaliteter som kan tillvaratas och tillgängliggöras av skolan. Dessa kan
nyttjas både i den pedagogiska verksamheten, t ex i de olika naturämnena och i historieämnet, samt
för rast med avkoppling och återhämtning. Platsen bildar naturligt flera varierade uterum.

3. Metodik
Denna PM baseras på framtagen bakgrundsinformation, tidigare genomförd naturvärdesinventering
inom området (Enviroplanning 2017), data från artportalen, platsbesök samt föreslagen
illustrationsplan med tillhörande beskrivning som Tengbom tagit fram.
Framtagandet av underlag till detaljplan har skett genom en process med ett flertal arbetsmöten i en
projektgrupp, där tjänstemän från berörda förvaltningar inom Falköpings kommun såsom
planarkitekt, kommunekolog mfl, Skanska, Tengbom arkitekter samt Jordnära miljökonsult har
deltagit.
Platsbesök genomfördes den 1 juni 2018 av Anna Björk (Jordnära Miljökonsult) tillsammans med
Carin Fransson (kommunekolog, Falköpings kommun) samt den 11 juli 2018 av Anna Björk. Vid
platsbesöken noterades naturvärden utifrån skisser på förslag till detaljplan. Vid det senare
platsbesöket fokuserades främst på de naturvärden som kan påverkas utav förslag till detaljplan.
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4. Tidigare utförd naturvärdesinventering
Under 2017 genomförde EnviroPlanning AB, på uppdrag av Falköpings kommun, en
naturvärdesinventering för området (EnviroPlanning, 2017). Vid naturvärdesinventering
identifierades fem naturvärdesobjekt, fyra med klass 3 samt ett med klass 4 (tabell 1).
Naturvärdesinventeringen visade att undersökningsområdet till stora delar har ett påtagligt
naturvärde, dvs klass 3 (figur 2). Vid inventeringen identifierades bestånd av orkidén korallrot
(Corallorhiza trifida) samt signalarten vitpyrola (Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia) nere i
kalkbrottets södra delar (objekt 3) samt blandädellövskog med hotade arter som skogsalm och ask. I
kalkbrottets sydvästra del noterades ett jätteträd (stamdiameter ≥ 1 m) av skogsalm.
Tabell 1. Identifierade Naturvärdesobjekt vid EnviroPlannings naturvärdesinventering 2017.

Biotop

Naturtyp

Naturvärdesklass
(EnviroPlanning, 2017)

Objekt 1

Lönnallé och samling
lönnar

Skog och träd

Klass 4

Objekt 2

Ädellövskog

Skog och träd

Klass 3

Jätteträd
Objekt 3

Trädbevuxen
äng/ruderatmark

Igenväxningsmark

Klass 3

Objekt 4

Torräng

Ängs- och betesmark

Klass 3

Objekt 5

Blandädellövskog

Skog och träd

Klass 3

Bestånd av orkidéer

Jordnära Miljökonsult bedömer att EnviroPlannings klassning av naturvärden inom området är
aningen generös. Efter genomförda platsbesök bedöms objekt 2, 4 och 5 som naturvärdesklass 4.
Bedömningen grundar sig i att artrikedomen inom området är relativt låg, samt att noterade hotade
arter främst bedöms som hotade på grund av sjukdom och inte på grund av att deras ståndort
försvinner (Svensk Standard SS 199000:2014). Arter som är hotade på grund av sjukdom är
exempelvis skogsalm och ask. Dock bör dessa arter i möjligaste mån ändå bevaras. Utöver detta har
få naturvårdsarter identifierats inom objekten. Vidare bedöms naturtypen inom området generellt
bestå av Berg och sten och/eller Täkt och upplag. Dessa naturtyper bedöms som viktiga biotoper.
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Figur 2. Karta över naturvärdesobjekt, fridlysta och rödlistade arter samt jätteträd. Numreringen (1-5) visar
naturvärdesobjekten i bilden. De fridlysta och rödlistade arterna på kartan är skogsalm (A, D, F-G, I och L-M), ask (B-C, H,
och J-K), vitpyrola (E) och korallrot (N). Jätteträd av alm är utmärkt som D. (Bildkälla: EnviroPlanning, 2017).

EnviroPlanning bedömer att exploatering är möjlig på ca hälften av området, bland annat inom
objekt 1 och 4. De identifierade naturvärdena gynnar den biologiska mångfalden men anses även
bidra till rekreation och lärande.
För ytterligare information om tidigare naturvärdesinventering samt identifierade naturvärdesobjekt
hänvisas till EnviroPlannings Naturvärdesinventering (2017).
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5. Påverkan av planförslaget
Framtaget förslag till illustrationsplan för fastigheten Gamla Stan 2:26 visar förändrad
markanvändning i och med byggnation av framtida högstadieskola. Vid framtagandet av
illustrationsplanen har hänsyn tagits till identifierade naturvärden inom området och målet har varit
att i möjligaste mån anpassa exploateringen efter förhållanden på platsen samt bevara områdets
karaktär. Hänsyn till naturvärden har tagits vid placering av byggnad, aktiva zoner, mm. Under
framtagningsprocessen av detaljplanen har en dialog förts mellan kommunen, Tengbom arkitekter
och Jordnära Miljökonsult för att möjliggöra bevarandet av naturvärden i största möjliga mån. Detta
har lett till att frågan kring naturvärden har varit med under hela processen.

5.1 Objekt 1. Lönnallé och samling lönnar
Längs Hollendergatan samt norr om befintlig byggnad finns en enkelsidig lönnallé (totalt 11 lönnar)
samt en samling lönnar vid tomtens kant (totalt 11 lönnar, varav 6 stycken är blodlönnar). På
lönnarna växer arter som hättemossor, kyrkogårdslav, finlav, vägglav, brosklav, mm. Objektet består
av äldre, tämligen grova lönnar. Lönnallén har generellt biotopskydd.
Del av Lönnallén kommer bevaras och samlingen av lönnar längs med Hollendergatan bevaras i
möjligaste mån, däremot kan de lönnar som växer in mot befintlig byggnad att påverkas av den
byggnation. Beroende på trafiklösningar samt hämta-lämna-parkering kan träd behöva avverkas i
den södra delen av allén. Ytterligare plantering av träd kan ske längs med planerad gång- och
cykelväg. I förslag till detaljplan är området markerat som prickmark (mark som inte får bebyggas).
Ytan kan komma bli en del av skolgårdens aktiva zon/vistelsezon vilket kan leda till slitage från
eleverna på miljön.
Ytan har tidigare bedömts kunna exploateras utifrån identifierade naturvärden (EnviroPlanning,
2017).

5.2 Objekt 2. Ädellövskog med jätteträd
Ädellövskog med generellt ungt trädbestånd av alm och ask som ligger delvis i kalkbrottets södra
delar nere i kalkbrottet och delvis ovan kalkbrottet längs med Trädgårdsgatan. Trädbeståndet ovan
och öster om kalkbrottet utgörs av något äldre träd, främst alm, ask och lönn. Längs Trädgårdsgatan
växer enstaka oxlar, lönnar och askar. I sydvästra delen av objektet finns ett jätteträd av alm
(stamdiameter ≥ 1 m, markerat med D i fig 2). Kalkstensväggarna i den södra delen av objektet, är
delvis täckta med graffitti men även bevuxna av mossor som bland annat vågig praktmossa,
tuffmossa, stjärnmossa, hättemossa och gräsmossor. Inom objektet finns stenar och block längs med
kalkbrottskanten. Tippning av trädgårdsavfall samt betongblock och asfalt har skett inom området.
I detaljplaneförslaget är objektet främst föreslagen som prickmark, men även kryssmark (mark där
komplementbyggnader är tillåtna att byggas) i den norra delen av området. En aktiv zon förslås inom
objektet vilket kan komma leda till slitage från eleverna i området. Föreslagen detaljplan kan även
leda till att det äldre ädellövsbeståndet ovan kalkbrottet, till öster, påverkas utav planerad
byggnation av skola och det yngre ädellövsbeståndet nere i kalkbrottets västra delar kan påverkas av
eventuell avverkning av träd och buskar vid föreslagen kryssmark. En gång- och cykelväg kan
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anläggas i objektets södra delar, mellan Trädgårdsgatan och kalkbrottets kant, vilket leder till
avverkning av träd och buskage.
Vid utplacering av föreslagen kryssmark i kalkbrottet västra del har hänsyn tagits till identifierat
jätteträd, äldre skogsalmar och askar samt bestånd av korallrot och vitpyrola (se vidare objekt 3),
vilket är positivt ur naturvärdessynpunkt. Vid eventuell exploatering på föreslagen mark kan
avverkning av delar av den yngre ädellövskogen på platsen komma ske. Påverkan inom området
kommer även bero på anläggning av gångstråk. Gallring och avverkning inom området leder till att
yngre träd av skogsalm och ask tas bort men åtgärden bidrar även till att återskapa kalkbrottets
tidigare karaktär och främja kalkgynnade arter.
Anläggande av gång- och cykelväg längs Trädgårdsgatans norra sida samt, vid ett kortare parti, längs
med kalkbrottets kant skulle leda till att busk- och fältskikt i det befintliga buskaget längs
Trädgårdsgatan med träd som oxel, lönn och ask, tas bort. Större träd kommer dock att sparas. Detta
görs för att öka insynen och därmed även tryggheten till den planerade skolgården, vilken antas vara
besökt både dag- och kvällstid. Om möjligt kan mossrika jordlager grävas bort uppe på
kalkstensplatån för att återskapa de tidigare kalkstensformationerna, vilket skulle gynna den
kalkanpassade floran som successivt skulle kunna utvecklas på platsen. Kalkstensväggarna, som idag
bär stora delar av områdets biologiska mångfald i form av mossor, lavar och insekter, bevaras.
Kalkblock och stenar nedanför kalkstenskanten bevaras i möjligaste mån.
Inom området har tippning av trädgårdsavfall, betongblock och asfalt skett. Avfall bör tas omhand i
samband med exploatering av området.

5.3 Objekt 3. Trädbevuxen äng/ruderatmark med bestånd av orkidéer
Objektet består av en öppen igenväxningsyta med delvis fuktigt marksikt med mossor. Området
kantas av unga almar samt jolster, sälg och vide. Inom området finns kärlväxter som bland annat
åkerfräken, mjölkört och harstarr. I området återfinns även ett större bestånd utav orkidén korallrot
(Corallorhiza trifida) samt ett mindre bestånd utav signalarten vitpyrola (Pyrola rotundifolia ssp.
rotundifolia).
Områdets karaktär kan komma att bevaras och är utmärkt som prickmark i förslag till detaljplan. I
samband med inmätning av korallrot och vitpyrola mättes även en skyddszon in vilken är inkluderad i
illustrationsplanen. I illustrationsplanen avsätts även mark för att möjliggöra spridning av orkidén
korallrot och signalarten vitpyrola, främst söderut. Träd- och buskskikt vid bestånd av korallrot och
vitpyrola kommer att bevaras för att inte förändra dessas ståndort (växtplats där specifik art trivs).
Gallring av sly kan ske i området för att förhindra utbredning mot bestånd av korallrot och vitpyrola.
Åtgärder för att dessa arter ska skyddas kan arbetas fram, målet är dock att inte stänga inne
naturvärdena utan förebygga slitage i området genom att förlägga aktiva zoner främst ovan brottet
(bl a i objekt 1) men även i brottets västra delar (objekt 2). Genom att området och orkidéerna kan
användas i undervisningen samt genom utplacering av informationsskyltar som beskriver arterna
som växer inom området, antas att eleverna kommer värdesätta korallroten och vitpyrolan.
Korallroten har ett tämligen oansenligt utseende, vilket även kan antas vara till fördel vid dess
bevarande. Gångstråk inom området kan anläggas så att påverkan av korallrot och vitpyrola
minimeras. Exempelvis kan gångstråk anläggas på spänger.

Sida | 6 (10)

Naturvärden inom föreslagen detaljplan
Platåskolan, fastigheten Gamla Stan 2:26, Falköping
2018-08-24

En placering av dagvattendammen väster om objektet, enligt illustrationsplanen, bör så långt möjligt
dimensioneras så att ståndorten runt orkidéerna ej ändras, dvs så att tillflödet av dagvatten varken
ökar eller minskar kraftigt.

5.4 Objekt 4. Torräng
Objektet har en torrängskaraktär som är tämligen artrik med hävdgynnande arter som bland annat
prästkrage, vårarv, rölleka, ängsgröe m.fl., men även näringsrikare igenväxta delar med
högörtsvegetation. Runt ängen finns enstaka almar, sälg, björkar och hagtornsbuskar. Ytan har
tidigare bedömts kunna exploateras utifrån identifierade naturvärden (EnviroPlanning, 2017).
I den föreslagna detaljplanen kan torrängen exploateras på grund av byggnationen av skolan vilket
troligen leder till att naturvårdsarter som prästkrage (Leucanthemum vulgare) och vårarv (Cerastium
semidecandrum) samt flera arter som gynnas av en torrängskaraktär försvinner från den specifika
platsen. Även fågellivet får en viss negativ påverkan eftersom det gynnas utav området.
Området är delvis beläget på utfyllt område. Vid genomförd översiktlig miljöteknisk
markundersökning (BGM, 2017) undersöktes inte detta utfyllnadsområde. Fyllnadsmassor har dock
återfunnits inom övriga delar av området, med bland annat halter av PAH-H och arsenik över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM, bostäder, park)
(Naturvårdsverket, 2009). Aktuella utfyllnadsmassor inom objekt 4 behöver sannolikt avlägsnas på
grund av anläggningstekniska samt eventuellt miljötekniska skäl.

5.5 Objekt 5. Blandädellövskog
I kalkbrottets nordvästra delar finns en kuperad blandädellövskog med arter som bland annat
skogsalm, ask och lönn (varav enstaka utav dessa är äldre och grova) samt enstaka björkar, hägg,
hagtorn, try och snöbär. Områdets centrala delar domineras av grova sälgar med flertaliga stammar.
Inom området finns även invasiva arter som kirskål, parksallat och parkslide. I områdets norra delar
tippas trädgårdsavfall.
I den föreslagna detaljplanen består området främst av prickmark, men även av kryssmark i
områdets nordöstra och södra delar samt möjlig skolbyggnad i de östra delarna. Området består
främst av yta som kan göras till en lugn zon där områdets karaktär till stor del bevaras och slitaget
bedöms vara måttligt. Påverkan kommer främst att bestå av gallring samt anläggning av gångstråk
och vägar för räddningstjänsten. Gallring i området kommer bidra till återskapandet av kalkbrottets
ursprungliga karaktär och kan främja kalkgynnade arter. Eventuell byggnation inom område med
kryssmark kommer påverka ädellövskogen på platsen då avverkning av äldre träd eventuellt kommer
att ske.
Byggnationen utav skolan kan delvis påverka objektets östra delar, vid sluttningen nära torrängen
(objekt 4). I dessa delar finns grov sälg samt klena almar. Sluttningen upp mot torrängen är utfyllt
område varav risk för föroreningar finns. (se Objekt 4, torräng) Vid byggnation kommer dessa
fyllnadsmassor sannolikt att tas bort.
I området kommer aktiv bekämpning utav parkslide (Fallopia japonica) att utföras vilket bedöms
säkerställa övriga naturvärden inom området.
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5.6 Fågellivet
Kalkbrottet är i dagsläget en relativt gynnsam biotop för fågelarter med block och skrymslen,
varierande undervegetation och buskage. Områden som gynnar fågellivet är främst ädellövskogen
(objekt 2), torrängen (objekt 4) och blandädellövskogen (objekt 5). I samtliga av dessa områden har
staren (Sturnus vulgaris) identifierats, vilket är en hotad art (VU). Gallring av sly, undervegetation och
buskage samt föreslagen kryssmark i dessa områden kommer försvåra födo- och bostadsplatser för
fåglar. Även byggnationen av skolan samt den förväntade ökade rörelsen i området bedöms kunna
innebära störning av fågellivet, främst under fåglarnas häckningsperiod. Stenar och kalkblock kan i
möjligaste mån sparas vilket bedöms gynna identifierade arter. För att kompensera påverkan i dessa
områden bör fågelholkar för stare och mesar sättas upp inom området.

6. Slutsatser
I framtagandet av förslag till detaljplan har fokus legat på att bevara och ta tillvara platsens unika
naturtyp och förutsättningar. Identifierade naturvärden inom naturvärdesobjekt 1 (lönnallé och
samling lönnar), 2 (ädellövskog), 3 (trädbevuxen äng/ruderatmark) och 5 (blandädellövskog) kommer
till stor del att bevaras medan naturvärden inom naturvärdesobjekt 4 (torräng) kan försvinna i
samband med skolbyggnationen. I förslag till detaljplan har hänsyn tagits till identifierade
naturvärden vid placering av byggnad, prick- och kryssmark. I känsligare områden, exempelvis
område med bestånd av orkidén korallrot och signalarten vitpyrola, kan lugna zoner anläggas medan
aktiva zoner kan placeras inom mindre känsliga objekt, vilket antas minska slitaget inom de
känsligare områdena. Förslaget till detaljplan har tagit hänsyn till orkidén korallrot och signalarten
vitpyrola samt föreslår planbestämmelser för att skydda identifierat jätteträd (alm) och delar av den
ensidiga lönnallén.
Generellt kommer området att påverkas utav gallring av sly och undervegetation. I
naturvärdesobjekt 1 kan de lönnar som växer in mot befintlig byggnad att påverkas av byggnation
samt eventuellt lönnar i södra delen av området, längs med Hollendergatan, beroende på
trafiklösningar. Inom naturvärdesobjekt 2 kan det äldre ädellövsbeståndet ovan kalkbrottet, till öster,
påverkas utav planerad skolbyggnation och det yngre ädellövsbeståndet nere i kalkbrottets västra
delar kan påverkas genom avverkning av träd och buskar vid eventuell byggnation inom föreslagen
kryssmark. Dragning av gång- och cykelväg inom objektets södra delar, mellan Trädgårdsgatan och
kalkbrottets kant, skulle leda till avverkning utav yngre träd och buskage. Naturvärdesobjekt 3 kan
bevaras och är utmärkt som prickmark i förslag till detaljplan. För att förhindra utbredning av sly mot
bestånd av korallrot och vitpyrola kan gallring ske inom området. Naturvärdesobjekt 4 (torräng) kan
komma att försvinna på grund av byggnationen av skolan samt schaktning inom utfyllnadsområde på
grund av anläggningstekniska och eventuellt även miljötekniska skäl. Inom naturvärdesobjekt 5 kan
ädellövskogen påverkas utav planerad skolbyggnation i områdets östra delar samt av eventuell
byggnation inom föreslagen kryssmark i områdets nordöstra och södra delar.
Den generella gallringen som kommer ske inom området kan bidra till återskapandet av kalkbrottets
ursprungliga karaktär. Kalkstensväggarna, som idag bär stora delar av områdets biologiska mångfald i
form av mossor, lavar och insekter, kommer bevaras. Om möjligt kan mossrika jordlager uppe på
kalkstensplatån grävas bort för att återskapa de tidigare kalkstensformationerna, vilket skulle gynna
den kalkanpassade floran som successivt skulle utvecklas på platsen. Kalkblock och stenar nedanför
kalkstenskanten kan bevaras i möjligaste mån vilket bedöms gynna identifierade fåglar.
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Sammantaget bedöms att inga större konflikter mellan identifierade naturvärden och föreslagen
detaljplan föreligger.
Lidköping, 2018-08-24

Anna Björk

Viktoria Lundborg
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Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26
Kalkbrottet - Skola 7-9

Inledning och orientering
En ny skola åk 7-9 ska byggas i det aktuella planområdet. Placeringen av
området är i sydöstra delen av Falköping. Området är högt beläget omringat
av Hollendergatan i öst, Trädgårdsgatan i syd och ett villaområdet i väst och
norr.
Planområdet har tidigare använts som kalkbrott, vilket är synligt i terrängen.
På bilden visas en terrängmodell, där mörkare bruna färger representerar
lägre nivå och gröna färger högre belägna marknivåer.
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Figur 1 - Terrängmodell över detaljplanområdet

Kalkbrottet syns som ett brunt område.
Höjdskillnader inom fastigheten ligger mellan 229,3 m ö.h. i nordvästra
delen av kalkbrottet (mot Marmorgatan) och 236 m ö.h. i området söder om
befintlig byggnad (Marknadsgatan 21).
Befintligt läge och förutsättningar för dagvattenhantering
Planområdet ligger högt i dagvattensystemet och risken för översvämningar
i oexploaterat läge är lågt. Befintlig byggnad på fastigheten, Marknadsgatan
21 försörjs idag från Marknadsgatan med en dagvattenledningen BTG 300.
Själva ledningen klarar dagvattenhanteringen med de befintliga ytor som är
kopplade på ledningen. Nedströms planområdet är dock hela nätet
överbelastat. Området avvattnas via dagvattenledningar mot Trädgårdsgatan,
sedan vidare genom Dotorpsgatan och Storgatan till trummor under
Bangatan och järnvägen innan det till slut släpps ut i naturen i korsningen
Mossvägen/G:a Göteborgsvägen. Till stor del är nätet i stan byggt på 19501970 talet, med en standard som ligger långt under dagens krav på
dagvattenhantering. Klimatförändringar och ändrade
dimensionsförutsättningar med ökade krav på dagvattenhanteringen har lett
till att dagvattennätet nerströms inte klarar tillkommande ytor.
Modelleringen av hela dagvattennätet är gjort i verktyget Autodesk Storm
and Sanitary Analysis (SSA). Modelleringen visar att redan vid två-års regn
sker marköversvämningar i nätet nerströms. Nya regler som tar hänsyn till
förändrat klimat kräver att nya dagvattensystem klarar av 30-års regn innan
bräddning i marknivå sker. Det kravet kan vi dock inte uppfylla i gamla
områden. Därför är det av stor vikt att vid tillbyggnation och förtätning
försöka lösa dagvattenhantering lokalt, via infiltration eller fördröjning.
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Kalkbrottet

Figur 2 - Modell över dagvattennät

Alla röda linjer är dagvattenledningar som går fulla vid 2-års regn. Blåa
punkter representerar marköversvämningar vid 2-års regn.
Modellen visar problem i Fogdegatan, samt längre ner i
Trädgårdsgatan/Dotorpsgatan korsningen. Från erfarenhet vet vi att den
korsningen har varit drabbat vid större regn.
Utbyggnation av den nya skolan får inte göra situationen nerströms värre än
vad det är idag vilket innebär att dagvattnet måste hanteras på
fastighetsmark.

Resultat av beräkningar
Utgångsdata:
Planområdet ska uppfylla krav enligt Svenskt Vattens publikation P110 –
Avledning av dag-, drän- och spillvatten.
För centrum och affärsområden ska systemet dimensioneras så att
återkomsttid för trycklinje i marknivå är 30 år och återkomsttid för
marköversvämning med skador på byggnader > 100 år.
Området ligger högt beläget med marken som lutar västerut och med ett
kalkbrott som har magasin på 11 500 m3 (upp till 232 möh), se bild.
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Figur 3 - 11500 m3 ryms inom cyanfärgade området

Befintlig situation
Fastigheten idag är en del av Gamla Stan 2:26 och består av ca 24 000 m2
med en byggnad på 840 m2 och ytterligare 750 m2 av hårdgjordyta.
Eftersom marken idag lutar mot kalkbrottet, bidrar inte naturmarken till
avrinningen i dagvattennätet. Hårdgjorda ytor gör dock det via brunnar.
Avrinningskoefficient för hårdgjorda ytor är 0.9 (tak och asfalt).
Dagvattenflöde beräknas på följande sätt:
Q = A·φ·i(tr)·kf
där
Q=
A=
φ=
i(tr) =
tr =
kf =

Dagvattenflöde från området [l/s]
Avrinningsområdets (ytans) area [ha]
Avrinningskoefficient
Dimensionerande regnintensitet [l/s·ha]
Regnets varaktighet (rinntid) [minuter]
Klimatfaktor

Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110,
ekvation 2.
3
ln(𝑡𝑡𝑟𝑟 )
𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑟𝑟 ) = 190 ∗ �Å ∗ 0,92
+2
𝑡𝑡𝑅𝑅

(ekvation 2)
där
Å = återkomsttid

[månader]
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För 10-års regn med regn varaktighet på 10 minuter och med säkerhetsfaktor
1,25 resultatet blir:
Q=1590[m2]*0,9*284,9[l/s/ha]/10000=40.7 l/s
Området kan efter exploateringen bidra med max avrinning på 41 l/s
vid 10-års regn. Allt tillkommande dagvatten utom detta ska hanteras inom
fastighetsmark.
Avrinning efter exploateringen
Detaljplanen möjliggör att bebygga 25% av skolfastigheten, vilken
motsvarar ca 6880 m2 takyta. Utöver detta bedöms att ytterligare 5200 m2
anläggs som parkering, trafikytor osv.
Val av beläggning på skolgården och parkeringen styr hur stor avrinningen
blir. Genomsläppliga parkeringsytor, stensatta gångbanor bidrar till att
minska avrinningen och öka infiltration.
För att bedöma om detaljplanen medger tillräcklig yta för
dagvattenhantering (eftersom beräkningar vid befintlig utbyggnad på
fastighet bara medger 41 l/s som kan tas han om i kommunala
dagvattenledningar), beräkningen utförs med utgångspunkten att alla ytor
hårdgjords med tak eller asfalt (avrinningskoefficient 0,9) för att vara på
säkra sidan.
Q = A·φ·i(tr)·kf
där
Q=
A=
φ=
i(tr) =
tr =
kf =

Dagvattenflöde från området [l/s]
Avrinningsområdets (ytans) area [ha]
Avrinningskoefficient
Dimensionerande regnintensitet [l/s·ha]
Regnets varaktighet (rinntid) [minuter]
Klimatfaktor

Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110,
ekvation 2.
3
ln(𝑡𝑡𝑟𝑟 )
𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑟𝑟 ) = 190 ∗ �Å ∗ 0,92
+2
𝑡𝑡𝑅𝑅

(ekvation 2)
där
Å = återkomsttid

[månader]
För 10-års regn med regn varaktighet på 10 minuter och med säkerhetsfaktor
1,25 resultatet blir:
Q=12080[m2]*0,9*284,9[l/s/ha]/10000=310 l/s
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Det som ska tas hand om på fastigheten är 310-41=269 l/s vid 10-års regn,
dvs ca 16 mm regn ska kunna tas hand om på fastigheten.
För att kunna ta hand om 16 mm regn krävs erforderlig magasinvolym på
174 m3 för ytan på 10 872m2 (reducerad hårdgjordyta).
Eftersom själva fastigheten lutar mot kalkbrottet som är en sänka i naturen
på 11 500 m3 volym, kan den användas för att ta han om dagvattnet. I fall att
kalkbrottet används för dagvattenhantering bör en tömningsledning anläggas
för att kunna tömma kalkbrottet på vatten efter regn. Ledningen kan grävas
ner till Trädgårdsgatan eller pumpas till Marknadsgatan. Vattengång i
korsningen Trädgårdsgatan/Fogdegatan är 230,25 möh.
Genom att välja genomsläppliga beläggningar och mindre hårdgjordyta kan
magasinvolymen ytterligare minskas.
Ett alternativ är att bygga ett mindre magasin som tar hand om regn med
mindre återkommsttid, t.ex. 2-års regn som är vanligare och ha resten av
volymen som tillfälliga översvämningsytor vid större regn (som t.ex. lekytor
eller ytor i kalkbrottet som kan tänkas bli översvämmad under kortare tid
dock lite mer sällan än ytan som är dimensionerat att ta hand om 2-års regn).
Erforderlig magasinvolym att ta hand om 2-års regn är 108 m3.
Eftersom kalkbrottet är mycket större än vad dagvattenhantering kräver,
finns det volym att ta hand om dagvatten inom kalkbrottet.
Risk för översvämning och skador även vid större regn än 10-års regn är litet
under förutsättningen att husets golvnivå är över markytan på fastighet i fall
byggnaderna placeras där befintlig byggnaden finns idag.
Riskanalys vid katastrof regn
Vad gäller avrinningen utanför fastigheten, på östra sidan av fastigheten
finns ett dike utmed Hollendergatan och som tar han om avrinningen
österifrån.
Hela volymen som finns i kalkbrottet som kan användas vid extrema regn
räcker gott och väl även för 100 års regn (då behövs 397 m3 erforderlig
volym för att ta hand om 100-års regn som genereras på fastigheten, vid
tc=10 minuter).
Vid 100 års regn bidrar dock hela avrinningsområdet. Avrinningsområde för
kalkbrottet beräknas till ca 38 500 m2. Eftersom hela sluttningen lutar
ganska kraftigt mot centrum (västerut), området som kan rinna till
kalkbrottet är begränsat. Vid katastrofregn kommer vattnet att rinna utmed
vägar ner mot centrum.
Avrinningsområde består av bostadsbebyggelse, verksamheter och allmän
platsmark med gröna ytor. Avrinningskoefficient för området antas till 0,45.
Vid 100 års regn sker markavrinning (inga dagvattensystem avleder vattnet
till kalkbrottet), koncentrationstid beräknas till 40 minuter.
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Avrinningen under de förutsättningar blir då:
Q = A·φ·i(tr)·kf
där
Q=
A=
φ=
i(tr) =
tr =
kf =

Dagvattenflöde från området [l/s]
Avrinningsområdets (ytans) area [ha]
Avrinningskoefficient
Dimensionerande regnintensitet [l/s·ha]
Regnets varaktighet (rinntid) [minuter]
Klimatfaktor

Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110,
ekvation 2.
3
ln(𝑡𝑡𝑟𝑟 )
𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑟𝑟 ) = 190 ∗ �Å ∗ 0,92
+2
𝑡𝑡𝑅𝑅

(ekvation 2)

där
Å = återkomsttid
[månader]
För 100-års regn med varaktighet på 40 minuter och med säkerhetsfaktor
1,25 blir resultatet:
Q=38500[m2]*0,45*253,1[l/s/ha]/10000=439 l/s
Erforderlig magasinvolym för att ta hand om 100-års regn blir då 1051 m3.
Volym i kalkbrottet vid vattenfylld yta på 1070 m3 och befintliga
marknivåer:
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Blåa områden är ytan under vatten. Som djupast blir vattnet 70 cm djup i
mörkblå området i söder.
Analysen visar att vid oförändrad marknivå i botten på kalkbrottet kan
vattnet stiga till en nivå på 230 m ö h vid 100-års regn (då har man en volym
i kalkbrottet på 1070 m3). Vid ändring av marknivåer i kalkbrottet, måste en
volym på 1050 m3 uppnås under nivån där delar av byggnader riskerar
översvämningsskada. Ingen avtappning från kalkbrottet räknades med. De
dagvattenledningar som ligger i Trädgårdsgatan ligger högre än vad botten
på kalkbrottet är.

Adela Kapetanovic
Projekteringschef
VA-avdelningen
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1. Objekt

Figur 1. Översikt över detaljplaneområdet i Falköping, Gamla stan 2:26 m fl. Detaljplan
daterad 2017-11-27.
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Falköpings kommun, Gamla Stan 2:26 m fl, Detaljplan
Geoteknisk utredning för detaljplan

N:\105\25\1052596\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\PM

Norconsult AB har på uppdrag av Falköpings kommun utfört en geoteknisk
utredning för detaljplan för ett område vid korsning vid Hollendersgatan samt
Trädgårsgatan (se figur 1 nedan). Väster om området finns bostadsbebyggelse. I
norr finns en bowlinghall. Detaljplanen innefattar byggnation av en skolbyggnad,
parkeringsytor samt friytor för eleverna.
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2. Underlag
Följande rapporter har använts som underlag i denna utredning:
-

-

”Naturvärdesinventering i fd. kalkbrott i Falköping, av EnviroPlanning AB
2017-06-30, uppdragsnummer 2030-01”
”Gamla stan 2:21 – Bröderna Perssons Mekaniska Stenhuggeri, Falköpings
kommun, Överisktlig miljöteknisk undersökning, Rapport 170904, av
BG&M Konsult AB 2017-09-04, uppdragsnummer 617-1433”
”Falköpings kommun, Gamla Stan 2:26 m fl, Detaljplan, Markteknisk
undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo, av Norconsult 2018-04-27,
uppdragsnummer 105 25 96”

3. Geotekniska förhållanden
3.1 Topografi och områdesbeskrivning
Inom detaljplaneområdet finns idag en befintlig byggnad där Socialförvaltningen
har sin verksamhet. I den västra delen av området finns ett gammalt kalkbrott.
Kalkbrottet slutade användas för ca 70 år sedan och är numera igenväxt, med en tät
vegetation av träd och sly. Det finns en nedfart till kalkbrottet från Trädgårdsgatan.
Området sluttar generellt från öst till väst. Höjdnivåerna varierar mellan +230 och
+235 (RH2000), ner mot kalkbrottet. I kalkbrottet finns branta klippväggar samt
sluttningar täckta med fyllnadsmassor. Inom området finns även fridlysta,
rödlistade växter samt områden med naturvärden som ska bevaras. Dessa områden
redovisas i figur 2 nedan, samt i rapport enligt rubrik 2 underlag.

2018-05-04
Falköpings kommun, Gamla Stan 2:26 m fl. Detaljplan
Geoteknisk utredning för detaljplan

Figur 2. Visar naturvärden inom området enligt utförd naturvärdesinventering (se rubrik 2
underlag).
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3.2 Jordlagerbeskrivning
Enligt utförda undersökningar består jordlagren från markytan i huvudsak av:
-

Ev. fyllnadsmassor

-

Mulljord till maximalt ca 1 m djup

-

Kalkberg

Ytlagret består av mulljord, där sammansättningen och mäktigheten varierar inom
området. I en av undersökningspunkterna (NC1801) återfanns sand under ett tunt
lager mulljord. Enligt undersökningarna är mäktigheten i området ca 1 m.
Under mulljordslagret återfinns kalkberget.

3.3 Geohydrologi
Vattennivåer har observerats i skruvprovtagningspunkterna och varierade mellan
0,4 -1 m under markytan. Undersökningarna utfördes under april 2018.
Vattennivåerna fluktuerar mellan årstiderna.
Infiltrationskapaciteten är hög i mulljorden. Dock är lagret mulljord tunt ca 0,5-1 m
i området, ovanpå kalkstenen. Någon grundvattenyta i jordlagren i kalkbrotten
bedöms ej finnas.

4. Stabilitet och sättningar
Inom detaljplaneområdet begränsas möjlig exploateringsyta av de naturvärden som
finns i området. Med hänsyn till detta är endast ytan i figur 3 aktuell för
uppförandet av planerad skolbyygnad.
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Figur 3. Visar möjlig exploateringsyta inom detaljplaneområdet, med hänsyn taget till
påtagligt naturvärde enligt underlag, se rubrik 2.

Inom området är jordlagret tunt, maxiamlt ca 1 m. Jordlagret utgörs av morän och
under jordlagret återfinns kalkberget. Området är plant och ligger på nivån ca +235
(RH2000). Med dessa förutsättningar råder inga geotekniska stabilitetsproblem
för planerad expolatering av området.
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Med avseende på utbildande av eventuella sättningar bör det säkerställas att allt
organsikt material (mulljorden) schaktas bort innan byggnader grundläggs.
Uppfyllnader ska sedan ske med krossmaterial som byggs upp i lager och packas
väl.
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5. Bergras och blocknedfall
Området i stort består av tidigare kalkbrott med sedimentär kalksten med
dominerande vertikala och horisontala sprickplan.
En översiktlig, okulär stablilitetsundersökning genomfördes 2018-04-20. Området
delas grovt in i 4 delområden, område 1: bergslänt mot norr, område 2: område och
bergslänter i söder, område 3: område och bergslänter i syd väst och område 4
området i nord väst. Se områdesbeskrivning och figur nedan.

4
1
3
2

Figur 4. Röda siffror visar de översiktliga områdena som undersökts. Nr visar norra
slänten, 2 södra området, 3 sydvästra området och 4 området i nordväst
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Område 1: Bergslänt mot norr är idag täckt av tippmassor, trädgårdsmassor och
rester av asfaltsmassor mm. Bergslänten är därför inte synlig och kan inte
besiktigas.
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Område 2: Bergslänterna mot söder är ca 4 meter höga och inga lösa block kunde
noteras.
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Området 3: Området längst i sydväst har generellt något lägre höjd och några
enstaka mindre partier med potentiellt lösa block noterades.

Område 4: Inget synligt berg kunde noteras. Slänten upp mot öster uppvisar
samma typ av tippmassor som område 1. (Ingen bild redovisas för detta område).
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6. Radon
En radonundersökning utfördes på plats i 3 punkter. Undersökningarna utfördes av
Geogruppen AB, datum 2018-04-06.
Tabell 1 – Resultat från radonmätning
Undersökningspunkt Värde [kBq/m3]
NC1801
11
NC1808
8
NC1811
7
Enligt ”Radon i bostäder (Byggforskningsrådet R85:1988, reviderad 1990)” ligger
riktvärdet för lågradonmark på < 10 kBq/m3. En mätpunkt, NCC1801, överskrider
riktvärdet något och faller under normalradonmark.
Detta sammantaget med utdrag från SGU:s karttjänst för uranstrålning
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-uranstralning.html) klassificeras området
som låg- till normalradonmark.

9. Sammanfattning och rekommendationer
9.1 Stabilitet
Inga geotekniska stabilitetsproblem råder inom området för nuvarande samt
framtida förhållanden enligt detaljplan.

9.2 Bergras och blocknedfall
Rekommendationerna nedan förutsätter att ingen sprängning utförs i samband med
nybyggnationen.
I det fall slänterna i område 1 och 4 blottläggs ska en förnyad besiktning göras
med avseende på bergras och blocknedfall.
För område 3 rekommenderas att lösa block skrotas ned, gärna under överinseende
av bergsakkunnig.
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I största allmänhet rekommenderas att släntkrönen runt bergtäkten rensas från sly
och löst material på ett avstånd av ca 1 meter från släntkrönet.
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9.3 Radon
Området klassas som normalradonmark. Det rekommenderas att alla planerade
byggnader dimensioneras för normalradonmark, det vill säga utförs
radonskyddande.
Som radonskyddande utförande räknas en väl utförd betongplatta samt att
håltagningar och rörgenomföringar genom bottenplattan görs täta så att markluft
inte kan tränga upp i byggnaden.
Det rekommenderas vidare att fyllnadsmassor som tillförs utifrån vid
grundläggningen har minst samma eller mer fördelaktiga strålningsegenskaper, i
detta fall låg- eller normalradonklassade massor. I det fall material tillförs utifrån
ska strålningsegenskaperna deklareras från leverantör eller bestämmas baserat på
mätning med bärbar gammaspektrometer.
Om grundläggning ska utföras direkt på berg så bör man överväga en
kompletterande radonundersökning med gammastrålningsmätare utföras över
blottlagt berg vilken kan komma att påverka utformningen med anledning på
radon.

9.4 Grundläggning och sättningar
Med avseende på utbildande av eventuella sättningar bör det säkerställas att allt
organsikt material (mulljorden) schaktas bort innan byggnader grundläggs.
Uppfyllnader ska sedan ske med krossmaterial som byggs upp i lager och packas
väl.
Grundläggning av kommande byggand kan med fördel utföras med platta på mark,
då bergnivån ligger grunt inom exploateringsområdet.
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Beläggning vid Odenhallen
Detta är en enklare studie där enbart andelen beläggning inom parkeringsområdet vid
Odenhallen har studerats. Det resultat som efterfrågas är hur stor del av parkeringsområdet
som är belagt under skol- och verksamhetstiden för elever och personal. Tid som avses här är
vardagar mellan 08:00 och 16:00 som kan anses vara den tid då störst antal elever och
personal är på plats i skolan. Syftet är att presentera ett underlag som kan användas vid en
diskussion om parkeringsområdet vid Odenhallen skulle kunna komma att användas som
personalparkering för elever och personal som kommer att få det nya högstadiet som skoloch arbetsplats, det vill säga om det är möjligt att samnyttja parkeringsplatserna. Studien kan
inte besvara frågor om vilken kategori som parkerar inom parkeringsområdet, hur länge de
som parkerar inom parkeringsområdet står parkerade i följd eller hur stor andel som är
felparkerade.

Figur 1 Parkeringsområdet vid Oden hallen

Nytt högstadie
Det nya högstadiet planeras att förläggas till fastigheten Gamla stan nordväst om korsningen
mellan Trädgårdsgatan och Hollendergatan. Inom området är det tänkt att det skall finnas
parkeringsområde men då det eventuellt kan behöva kompletteras med alternativa
parkeringsplatser undersöks andra möjligheter. I närheten finns parkeringsområdet
Hästbacken men denna parkering är i första hand avsatt för stadens besökare. Tider för handel
har i stort samma tidsspann som för de verksamma och utgör därför inget alternativ för
samnyttjande. I Odenhallen är det verksamheter främst på kvällar och helger med hänseende
på inkommande resenärer varför den skulle kunna vara ett alternativ för samnyttjande.

Figur 2 Lokalisering för nytt högstadie

Avstånd
Nyligen har Trivector gort en studie samt kommit med förslag till parkeringspolicy och
parkeringsnormer. Sedan tidigare finns inga riktlinjer för hur parkeringar inrättas eller i vilken
omfattning i förhållande till antalet boende. Det finns inte heller för närvarande någon strategi
som inkluderar parkeringsfrågan med hänseende till att använda parkeringsfrågan som ett
styrmedel för ett ökat cyklande och större andel som väljer kollektiv trafik. I Trivectors
rapport med förslag till riktlinjer presenterades siffror på vad som kan tänkas vara nyckeltal
för acceptabla gångavstånd utifrån olika grupper för Falköpings kommun att utgå från. Den
grupp som finns för yrkesverksamma anger ett nyckeltal om 400 meter som acceptabelt
avstånd från parkering till arbetsplats. Avståndet mellan Odenhallens parkeringsområde och
placeringen för nya högstadiet är cirka 400 – 450 meter. vilket innebär att det avståndsmässigt
inte är det ultimata läget för samnyttjande.

Figur 3 Avstånd i meter mellan Odenhallens parkeringsområde och högstadiet

Trafikräkning Odenhallens parkeringsområde
Odenhallens parkeringsområde ligger norr om Odengatan. Parkeringsområdet har cirka 170
parkeringsfickor varav en är reserverad för personer med tillstånd för rörelsehindrad. Idag är

parkeringen inte tidsreglerad utan tillåten tid att parkera i en följd är 24 timmar och därmed
krävs inte heller att en parkeringsskiva används. Nedan presenteras resultatet av den räkning
av antalet parkerade bilar som gjordes under vecka två, tre och fyra. De dagar som räkningen
gjordes på var tisdagar (dag 1) och torsdagar (dag 2) klockan tio och två. Svaret är avrundat
till en decimal och anges i procent.
Dag 1 Vecka 1
Område
1 Odenhallen

Klockan
10:00:00
9 (0)

Klockan
14:00:00
5 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
5,3 / 2,9

Klockan
10:00:00
8 (0)

Klockan
14:00:00
5 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
4,7 / 2,9

Klockan
10:00:00
10 (0)

Klockan
14:00:00
3 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
5,9 / 1,8

Klockan
10:00:00
14 (0)

Klockan
14:00:00
5 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
8,2 / 2,9

Klockan
10:00:00
9 (0)

Klockan
14:00:00
5 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
5,3 / 2,9

Klockan
10:00:00
9 (0)

Klockan
14:00:00
5 (0)

Totalt antal
platser
170 (1)

Beläggning i
%
5,3 / 2,9

Dag 2 Vecka 1
Område
1 Odenhallen
Dag 1 Vecka 2
Område
1 Odenhallen
Dag 2 Vecka 2
Område
1 Odenhallen
Dag 1 Vecka 3
Område
1 Odenhallen
Dag 2 Vecka 3
Område
1 Odenhallen

Avståndet mellan Odenhallens parkeringsområde och placeringen för nya högstadiet är cirka
400 – 450 meter vilket innebär att det avståndsmässigt inte är det ultimata läget för
samnyttjande. Dock är beläggningen inom parkeringsområdet under 10 % belagd vid samtliga
räkningar. Beläggningen är högre på förmiddagarna. Räkning har inte gjorts under kvällar och
helger eftersom det är beläggning under skol- och verksamhetstid för elever och lärare som
varit efterfrågat.
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Samråd om detaljplan för behovsbedömning för ny
högstadieskola i Falköpings kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 20117-11-02 för samråd 6 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsens samlade bedömning
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning som
har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4
kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för ovanstående ärende. Planen ska
möjliggöra för byggnation av en ny högstadieskola. Länsstyrelsen bedömer att ni
med nuvarande förslag inte har visat att marken är lämplig för föreslagen
markanvändning med avseende på markföroreningar.
Länsstyrelsen befarar att:
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion med avseende på
markföroreningar

Motiv för bedömningen
Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att det ej framgår i beskrivningen vad det är för sorts
föroreningar, hur mycket det är eller vad som ligger till grund för kommunens
bedömning för föroreningssituationen. Det framgår inte heller vilka riktvärden ni
refererar till.
Ni behöver visa att marken är lämplig för känslig markanvändning och det ska
redovisas i planbeskrivningens miljöbeskrivning tillsammans med de åtgärder som
ni avser att vidta.
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är tillsynsmyndighet och åtgärder i
förorenade områden liksom anmälan av byggnation av skola ska göras till
tillsynsmyndigheten.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Biotopskydd
Vad gäller den biotopskyddade allén krävs en ansökan om biotopskyddsdispens för
att flytta den. Ansökan om biotopskyddsdispens bör inte göras i ett för tidigt skede
av kommunen då åtgärden måste påbörjas inom 2 år efter att ett sådant beslut
vunnit laga kraft.
Postadress:
542 85 MARIESTAD

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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vastragotaland@lansstyrelsen.se
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från Naturavdelningen, Carina Nyhammer från Miljöskyddsavdelningen
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Emma Ahlgren
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1

BAKGRUND
Falköpings kommun arbetar med att ta fram exploateringsförslag av ett före
detta kalkbrott i sydöstra delen av Falköping. Det finns planer på att förlägga
en högstadieskola på fastigheten Gamla Stan 2:26. Kalkbrottet avslutades för
ca 70 år sedan och är numera igenväxt. Efter att täkten avslutades har bland
annat schaktmassor av okänt ursprung deponerats i brottet. Då det i området
kan förekomma föroreningar kopplat till både själva täktverksamheten samt
deponeringen har Falköpings kommun gett BG&M Konsult uppdraget att
utföra en miljöteknisk undersökning av den aktuella fastigheten.
Syftet med den miljötekniska undersökningen är


att utreda huruvida föroreningar förekommer i och i anslutning till
dagbrottet



att utgöra underlag till en riskbedömning med avseende på planerad
verksamhet



att om möjligt bedöma omfattningen av saneringsbehovet

Denna rapport omfattar redogörelse av utförda fältarbeten, analysresultat
samt en bedömning över föroreningssituationen och förslag på framtida
åtgärder.

2

RIKTVÄRDEN OCH HANDLINGAR
För jämförelse av analysresultat för mark tillämpas Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark avseende känslig markanvändning.
Känslig markanvändning, (KM), är en skyddsnivå som medger alla typer av
markanvändning. Halterna inom området är så låga att människor i alla åldrar
kan vistas permanent på platsen. Mark, grundvatten och ytvatten skyddas.
Odling och vattenuttag kan göras utan att negativa effekter uppstår.
Riktvärden för KM används för exempelvis bostäder, lekplatser och
förskolor.
Analysresultaten jämförs också med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än
ringa risk, det vill säga då avfall kan återanvändas på andra fastigheter utan
att behöva föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.
Tabell 1. Sammanställning av tillämpade riktvärden, haltgränser och övriga handlingar.
Tillämpade riktvärden
Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning, KM

Naturvårdsverkets nivå för mindre än
ringa risk
Dokument
Jord‐ och vattenprovtagning

Referens
Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för
förorenad mark ‐Modellbeskrivning och
vägledning, Rapport 5976, september
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3

OMRÅDESBESKRIVNING

3.1

Lokalisering
Den aktuella fastigheten är ca 2,3 ha stort och är belägen i sydöstra Falköpings
tätort. Området består delvis av själva kalkbrottet, samt ett bebyggt område
där Socialförvaltningen har sin verksamhet. I söder avgränsas området av
Trädgårdsgatan, i öster av Hollendergatan. Väster om brottet finns
bostadsbebyggelse. I norr finns en bowlinghall.

Undersöknings‐
område

Figur
1.
Orienteringskarta
över
undersökningsområdets
lokalisering.
Undersökningsområdet är markerat i svart i figuren (Naturvårdsverket, 2017).
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Fastighetsgräns

Figur 2. Karta över fastigheten Gamla Stan 2:21 (Naturvårdsverket, 2017).

I själva kalkbrottet finns flera meter höga kalkstensväggar. Här finns också
branta slänter med deponerade jordmassor. Det finns en nedfart till brottet
från Trädgårdsgatan. Öster om brottet finns Socialförvaltningen samt
parkytor i sydost. I brottet förekommer tät vegetation av träd och sly.
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Figur 3. Sydöstra delen av fastigheten.

Figur 4. Vy från söder. Nedfart till själva dagbrottet finns bakom träden.
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Figur 5. Vy mot norr.

3.2

Topografi och geologi
I den östra delen av fastigheten där byggnaden är belägen, är marken relativt
plan. Västerut finns branta klippväggar i sten samt sluttningar täckta med
schaktmassor. I själva kalkbrottet förekommer berg i dagen, alternativt tunt
jordlager. Jordlagret i den östra delen är oklassat.

Figur 6. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (SGU, 17a).

8 (20)

Gamla Stan 2:21 Falköpings kommun
Översiktlig miljöteknisk undersökning
Rapport 170904

3.3

Geohydrologi och brunnar
Grundvatten i jordlagren bedöms ej finnas i själva brottet, då jordlagrets
mäktighet är ringa. Det är oklart om ytvatten avrinner till kalkbrottet. Det
finns ej sjöar eller vattendrag i närheten. I området finns vattenledningar strax
väster om brottet. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar i
närheten. Grundvattenströmningen bedöms vara västlig.

Figur 7. Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2017b).

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING
För närvarande brukas inte brottet. Den östra delen av fastigheten delen
brukas för Socialförvaltningens verksamhet. Dock fungerar brottet troligen
som tipp för trädgårdsavfall i närområdet.
Bröderna Perssons mekaniska Stenhuggeri bedrevs mellan åren 1923-1947. I
brottet fanns minst två byggnader. Det är ej känt vart eventuella bränsletankar
och dylikt varit belägna.
Av de två figurerna nedan kan utläsas att ett område har fyllts ut från öster.
På flygbilden syns en rak klippvägg i nord/sydlig riktning. På det topografiska
underlaget sträcker sig den förmodade utfyllnaden ut från klippväggen med
en spets västerut. Det är inte känt under vilka år denna utfyllnad har skett.
Troligt är att utfyllnaden skett efter att verksamheten avslutats. Muntliga
uppgifter har erhållits om att deponering av asfalt har skett i kalkbrottet.
Området är ej MIFO-klassat eller branschklassat.
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Figur 8. Flygfoto över kalkbrottet. Brottets östliga klippvägg är markerad i rött.

Utfyllnadsområde

Figur 9. Topografisk karta över kalkbrottet (Falköping kommun). Röd markering är
en projicering av klippväggens läge från figur ovan. Utfyllnad har därefter skett i västlig
riktning.
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4.1

Förorenade fastigheter i närområdet
I närområdet finns flera
fastigheter där föroreningar
kan förekomma, såsom
verkstads- och
textilindustrier, samt
bensinstationer. Dessa är
dock ej belägna i områdets
omedelbara närhet.

Figur 10. Utdrag ur Länsstyrelsens Informationskarta (Länsstyrelsen, 2017).

5

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

5.1

Allmänt
Innan den miljötekniska undersökningen genomfördes avlades ett platsbesök
170614. Den miljötekniska undersökningen genomfördes 170803 av Rebecca
Friberg och Frédéric Pascal (BGM). Undersökningen genomfördes med en
grävmaskin samt maskinist från Schakt och kanal.
Samtliga provtagningspunkter är belägna i eller anslutning till dagbrottet, då
det inte finns uppgifter om möjliga förorenande verksamheter i den östra
delen av fastigheten.
Inmätning av genomförda provgropar mättes in av DJ Mätteknik med
totalstation. Koordinatsystem (X, Y) Sweref 99 13 30 och i höjdsystem RH
2000 användes för lägesbestämning.
Samtliga provtagningspunkter redovisas i plan på ritning M1, Bilaga 1.

5.2

Jordprovtagning genom provgropsgrävning
8 st provgropar grävdes med grävmaskin.
Provtagningsnivåerna avgjordes i fält och delades in efter
materialsammansättning, jordart och färgskiftning. Proverna som uttogs är
samlingsprover uttagna från schaktväggen. I botten i kalkbrottet uttogs prov
motsvarande som mest 0,5 m mäktighet då jordlagren var av ringa mäktighet.
Prover uttagna i branta slänter utgörs av samlingsprover motsvarande ca 1,5
m i djupled då specifika jordlager inte kunde avgränsas i brant sluttning. I
provgrop PG7 uttogs proverna om ca 1 m mäktighet.
Proverna placerades i burk tillhandahållna av Eurofins Environment.
Duplikatprov för egna fältanalyser uttogs i diffusionstät påse. Iakttagelser
11 (20)

Gamla Stan 2:21 Falköpings kommun
Översiktlig miljöteknisk undersökning
Rapport 170904

såsom lukter, materialförekomst och jordart noterades i fält och redovisas i
Bilaga 2 – Jordartstabell.
Jordprover sparas kylt hos BGM i 3 månader från provtagningsdatum för att
möjliggöra eventuell kompletterande provtagning.

5.3

Analysprogram
Föroreningar som kan kopplas till själva kalkbrottet är främst metaller, samt
eldningsolja och PAH:er, som kan ha uppstått på grund av läckage eller
förbränning. Det finns inga uppgifter om att gjuteriverksamhet eller
förbränning av alunskiffer skett på fastigheten. I området har också
deponering av olika schaktmassor skett, vars ursprung är okänt och därmed
kan ha ett varierande föroreningsinnehåll. Det analysprogram som tillämpats
har sammanställts i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Analysprogram för jordprover.
Provpunkt

Analys

Analysmetod

Ackreditering

PG1‐1, PG2‐1,
PG3‐1, PG4‐1,
PG5‐1, PG6‐1
PG1‐1, PG2‐1,
PG3‐1, PG4‐1,
PG6‐1, PG7‐3
PG1‐1, PG2‐1,
PG3‐1, PG4‐1,
PG6‐1, PG7‐3

BTEX, alifater,
aromater, oljetyp

HS‐GC‐MS, GC‐MS

Ja

Metaller 10 st

ICP‐AES

Ja

Kvicksilver

CV‐AFS

Ja

PG2‐1, PG5‐1

PCB7

GC‐MS

Ja

PG7‐3

Screening
TerrAttesT

Samtliga prover
som analyserats

PAH16

HS‐GC‐MS

Ja

6

RESULTAT

6.1

Fältobservationer
Vid undersökningen av botten av kalkbrottet visade sig jordlagren vara av
ringa mäktighet. På vissa platser är jorddjupet endast ett par decimeter.
Schaktmassorna som har deponerats i slänterna är heterogena, de består av
sand, mulljord, kalksten, stenblock, asfalt och vad som bedöms som
byggavfall.
Provgropar uttogs i slänterna där avfall deponerats. Dessa provgropar
innehöll mycket kalkstensblock, tegel, asfalt, mindre mängder metallskrot
samt glas. Den rikliga förekomsten av kalksten kan dels komma från brottet,
eller ha annat ursprung. Mängden asfalt varierar, störst kvantitet bedöms
finnas i slänterna i öster där PG7 och PG3 är belägna. I vissa gropar gav
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asfalten upphov till lukt av tjära vid schaktning i fyllnadsmassorna. Inget
grundvatten påträffades vid undersökningstillfället.
Vid PG7 påträffades fyllnadsmaterial i en mäktighet som överskrider 3 m.
Inga spår efter byggnaderna som funnits i botten av kalkbrottet påträffades
vid provgropsgrävningen. Inga spår av rödfyr noterades i schaktmassorna.
Inget grundvatten noterades.
Troligen har också trädgårdsavfall deponerats i brottet.

Figur11. PG1

Figur 102. PG3.

Figur 13. PG2.
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Figur 114. Sprayburkar belägna vid PG4.

Figur 125. PG5

Figur 16. PG7

Figur 13. PG6
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Figur 18. PG8.

6.2

Fältanalyser
Då mycket asfalt av okänd ålder påträffades i fyllnadsmaterialet,
genomfördes en indikativ fältundersökning med avseende på stenkolstjära.
Prover uttogs och sprayades med asfaltsspray. Om stenkolstjära finns i
asfalten löser lösningsmedlet i färgen upp tjäran och missfärgar sprayen.
Därefter belystes proverna med UV-lampa. Om prover fluorescerar i detta
ljus finns risk att provet innehåller höga halter av PAH:er. 2 av proverna
fluorescerade mer än övriga, varvid dessa skickades på laboratorieanalys.
Nedan följer en fotosammanställning av undersökningen.

Figur 19. Asfaltsprov PG2

Figur 20. Asfaltsprov från PG3
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Figur 21. Asfaltsprov PG5.

Figur 22. Asfalt från PG6.

Figur 143. Asfalt från PG7.

6.3

Laboratorieanalyser
Totalt uttogs 16 prover, varav 11 skickades på analys. Två av dessa utgjordes
av asfalt, resterande utgjordes av blandade schaktmassor.
Resultat från laboratorieanalyserna visar att arsenik förekommer i något
förhöjda halter i schaktmassorna. I PG3-1, PG5-1 uppgår halten till 11 mg/kg
TS, vilket innebär att riktvärdet på 10 mg/kg TS marginellt överskrids. PG61 och PG7-3 tangerar riktvärdet för KM.
Låga halter av alifater påträffades i prov PG1-1, dock under riktvärde för KM.
PG2-1 överstiger riktvärdet för PAH-M. I övriga prover finns låga halter
PAH:er som samtliga underskrider KM.
En screening har utförts på jordmassor från PG7. Screeningen påvisade
endast metaller och vissa PAH över rapporteringsgräns. Dessa halter
underskred tillämpliga riktvärden.
Halterna av PAH16 i den provtagna asfalten är låga och bedöms ej innehålla
stenkolstjära.

7

BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATION
De fyllnadsmassor som förekommer i området är heterogena till sin
sammansättning. Detta medför också att det kan förekomma föroreningar av
andra ämnen än de som analyserats. Utförda laboratorieanalyser ger dock ej
16 (20)
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indikationer på en omfattande föroreningsbild. Av innehållet i provgroparna
att döma har omfattande deponering av asfalt skett. Den asfalt som
analyserats visar att dessa prov ej innehåller stenkolstjära. Då deponeringen
troligen har skett under en längre tid kan det ändock förekomma asfalt med
stenkolstjära i undersökningsområdet.
Vid PG4 har sprayburkar slängts. Dessa finns i anslutning till en bergvägg
med graffitimålningar. Mängden är dock relativt oansenlig och verkar vara
samlat till en plats. Det är främst BTEX som ur föroreningssynpunkt
förknippas med sprayfärg. Ingen BTEX noterades i laboratorieanalysen.
Ämnena är också flyktiga och bör rimligen redan ha förångats.
Arsenikhalten är något högre än den nationella bakgrundshalten. Områden
med platåberg har generellt förhöjda halter arsenik på grund av förekomsten
av alunskiffer i berggrunden. De halter som uppmätts i denna undersökning
bedöms därmed vara inom normalspannet för arsenik. Av vad som
framkommit i denna undersökning kan det ej sägas om arseniken är naturligt
förekommande eller har antropogent ursprung.
Eventuell spridning av föroreningar från området bedöms som låg. Området
ligger skyddat från vinderosion och mänsklig påverkan då området ej
används. Det finns heller inga vattendrag som kan öka
föroreningsspridningen. Grundvatten finns ej i jordlagren i stenbrottet, varvid
en utlakning av föroreningar är begränsad.

8

RISKBEDÖMNING
Vid pågående markanvändning bedöms kalkbrottets förutsättningar med
avseende på föroreningar och spridning utgöra låg risk. Andra förutsättningar
kan dock gälla om markanvändningen ändras. Området utreds för att innefatta
en högstadieskola i den östra delen av fastigheten ovanför kalkbrottet. Själva
dagbrottet inhyser en del naturvärden och planer finns på att dagbrottet skall
iordningsställas som friyta med en parkliknande miljö. Detta innebär att då
människor kommer att vistas i området ökar risken att exponeras för
föroreningar. Dock har den genomförda undersökningen ej påvisat en
allvarlig föroreningsbild. Risk bedöms dock finnas att asfalt innehållande
stenkolstjära förekommer, även om så inte bekräftats med analysresultat. Den
största risken bedöms utgöras av felaktig hantering/omhändertagande av
schaktmassor i ett åtgärdsskede, med avseende på stenkolstjära.
Fyllnadsmaterialets innehåll av byggavfall såsom glas och metallskrot
bedöms också kunna utgöra en skaderisk. Sett till det som framkommit i
denna undersökning bedöms området utgöra låg risk ur föroreningssynpunkt.
Denna provtagning har varit översiktlig och analysurvalet baseras på
erfarenhetsmässiga bedömningar. Det kan ej uteslutas att andra föroreningar
kan förekomma.
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9

SAMLAD BEDÖMNING OCH SLUTSATSER
Baserat på analysresultat och de bedömningar som gjordes under fältarbetet
lämnas följande bedömningar:


Halterna av arsenik bedöms ej föranleda sanering med avseende på
den ringa halt över KM som uppmätts. Enstaka marginellt förhöjda
halter bedöms inte utgöra en påtaglig risk för att vistas på området.
Övriga konstaterade förekommande halter i området bedöms inte
utgöra ett saneringsbehov ur föroreningssynpunkt. På grund av
massornas heterogenitet rekommenderas dock att schaktmassorna
innehållande byggavfall avlägsnas i erforderlig omfattning innan
markanvändningen förändras.



Fyllnadsmaterial från området skall ej återanvändas på annan
fastighet innan anmälan enligt 29 §14 Miljöprövningsförordningen
genomförts (SFS 2013:251 verksamhetskod C90.140).



Risken för att det kan förekomma asfalt med stenkolstjära i
fyllnadsmassorna skall beaktas vid hantering och slutligt
omhändertagande. Bedömning bör göras fortlöpande under
schaktarbetenas gång.



Det bedöms finnas andra skäl än miljömässiga, att avlägsna
fyllnadsmassor i dagbrottet, med avseende på skaderisk och liknande.



Vid grävning i området skall försiktighet vidtas. Schaktarbeten skall
ske med uppmärksamhet på avvikande massor eller annat som kan
indikera förorening.



Det material som skall urschaktas skall tas omhand på ett
miljömässigt sätt och i enighet med befintlig lagstiftning.



Innan urgrävning påbörjas rekommenderas att kontakt förs med
tillsynsmyndigheten.



Inför urgrävning
avfallsmottagaren.



Innan sanering företas rekommenderas att kontakt tas med den lokala
tillsynsmyndigheten för att fastställa krav på att upprätta eventuell
anmälan om efterbehandlingsåtgärd.

av

massor
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Jordart- och provtagningstabell
Sammanställning av fältanteckningar och
analysresultat

Provtagningsmetod Provgropar
Väder vid
provtagningstillfälle 15°C, soligt/molnigt

Fältarbete utfört av: R. F, F. P
1

PG 1
1

0-0,7 Brun FYLLNING /mulljord stgen grus silt sand/
STOPP Kalkberg

EX
ifa ,
ar ter
om ,
a
PC ter
B
På
tr
fö äff
ro ad
re
ni
n
2 g
al

16
H

BT

Jordartsbenämning

PA

Djup
[mumy]

M
et
al

Provpunkt
löpnr

le
r

Utförda analyser

X

Anmärkning/fältnotering

Tegel, Kalksten

Prov tagit i slänt.

PG 2

Metallskrot, plast, asfalt,
1
2

PG 3
1
2

PG 4
1

0-1,5

Brun FYLLNING /mulljord block sten grus silt sand/
PG2 Asfaltsprov
STOPP Kalkberg

0-0,5

X

X

X

X

PAH-H kalksten, glas

Lukt - tjära

Brun FYLLNING / sand sil grus sten block /
PG3 Asfaltsprov
STOPP Kalkberg

X

X

X

0-0,3 Brun FYLLNING /mulljord block sten grus sand/
STOPP Kalkberg

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Arsenik Asfalt, kalksten

Kalksten

PG 5
Trärester, betongsten,
1
2
3
4

0-0,5
-1

Mörkbrun FYLLNING /mulljord block sten silt sand/
Brun FYLLNING /block sten sillt sand/
Stickprkov: svart skikt 0,2mumy
PG5 Asfaltsprov
STOPP Kalkberg

X

Arsenik asfalt, rötter

Betongsten, tegel

PG 6
1
2

Mörkbrun FYLLNING /mulljord block sten grus silt
sand/
PG6 Asfaltprov
STOPP Kalkberg

0-0,5

Tegel, järnskrot, betong,
X

Arsenik asfalt, rötter

PG 7
1

0-0,3

Mörkbrun FYLLNING /mulljord sten grus silt sand/

2

-1

Brun FYLLNING /mulljord block sten grus silt sand/

3

-2,0

Brun FYLLNING /mulljord block sten grus lera silt sand/

-3,0

Mörkbrun FYLLNING /mulljord block sten grus lera silt
sand/
PG7 Asfaltprov

4

PG 8
1

0-0,1 Brun FYLLNING /mulljord sten grus silt sand/
STOPP Kalkberg

Rötter, gräsyta
X
X

X

Arsensik Tegel, asfalt, rötter

Rötter

Rötter

Förklaring till tabell:
Val av analys markeras med X eller textangivelse.

1
2

Om förorening över riktvärde påträffats, anges här överskridande ämne/ämnesgrupp.
Gul markering innebär att rubricerad halt överskrider KM.
Röd markering innebär att rubricerad halt överskrider MKM.

BILAGA 3

Analysresultat
BTEX, alifater, aromater, PAH16, metaller, PCB

Bilaga 3
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Gamla stan 2:26
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Analysresultat jord

Tabell 1 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16, PCB samt metaller på jordprover tagna 17-08-03 på fastigheten Gamla Stan 2:26 i Falköping kommun. Redovisning av halter samt jämförelse
med riktvärden.
177-201708070064

177-201708070065

177-201708070066

177-201708070067

177-201708070068

177-201708070069

177-201708070070

177-201708070071

177-201708070770

Riktvärden

Provbenämning

PG1-1

PG 2-1

PG 3-1

PG4-1

PG 5-1

PG 5-3

PG 6-1

PG 7-2

PG 7-3

MÄRR1

Djup [m]

0,0-0,7

0-1,5

0-0,5

0-0,3

0-0,5

0,2

0-0,5

0,3-1,0

1,0-2,0

Prov-ID

ANALYSPARAMETRAR
Torrsubstans (%)
TOC %
pH

89,9
e. a
e. a

94,1
e. a
e. a

94,7
e. a
e. a

94,1
e. a
e. a

89,3
e. a
e. a

76,2
e. a
e. a

89,2
e. a
e. a

87,2
e. a
e. a

84,6

Risk för

KM3

MKM3

FA4

fri fas2

e. a
e. a

BTEX (mg/kg TS)
< 0,0035

< 0,0035

< 0,0035

< 0,0035

< 0,0035

e.a

< 0,0035

e.a

e.a

10

0,012

0,04

Toluen

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

e.a

< 0,10

e.a

e.a

50

10

40

Etylbensen

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

e.a

< 0,10

e.a

e.a

50

10

50

M/P/O-Xylen

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

e.a

< 0,10

e.a

e.a

200

10

50

Summa TEX

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

e.a

< 0,20

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

e.a

Bensen

Summa BTEX

1000

Alifater och aromater (mg/kg TS) samt oljetyp
Alifater >C5-C8

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

e.a

< 5,0

e.a

e.a

700

Alifater >C8-C10

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

e.a

< 3,0

e.a

e.a

Alifater >C10-C12

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

e.a

< 5,0

e.a

e.a

Alifater >C12-C16
Alifater >C5-C16

5,8

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 9,0
20
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

e.a
e.a

e.a
e.a

Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Metylkrysener/benzo(a)antracener
Metylpyren/fluorantener

12
16
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

e.a
e.a

e.a
e.a
e.a
e.a
e.a

e.a
e.a
e.a
e.a
e.a

Aromater >C16-C35

e.a
e.a
e.a
e.a
e.a

< 9,0
< 10
< 4,0
< 0,90
< 0,50
< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

e.a

< 0,50

e.a

e.a

Oljetyp <C10

Utgår

Utgår

Utgår

Utgår

Utgår

e.a

Utgår

e.a

e.a

Oljetyp >C10

Ospec, Diesel

Motorolja,
Ospec

Utgår

Utgår

Utgår

e.a

Utgår

e.a

e.a
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Sida 1

25

150

700

25

120

700

100

500

1000

100
100

500
500

500
500

100
10
3

1000
50
15

250

10
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10 000
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Analysresultat
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Bilaga 3

Riktvärden

Prov samt djup [m]
PG1-1

PG 2-1

PG 3-1

PG4-1

PG 5-1

PG 5-3

PG 6-1

PG 7-2

PG 7-3

MÄRR1

Risk för

KM3

MKM3

FA4

2

Parameter

0,0-0,7

0-1,5

0-0,5

0-0,3

0-0,5

0,2

0-0,5

0,3-1,0

fri fas

1,0-2,0

PAH16 (mg/kg TS)
Benzo(a)antracen
Krysen

< 0,030

0,15

< 0,030

< 0,030

0,035

0,092

0,09

0,033

0,033

0,21

0,041

< 0,030

0,047

0,099

0,13

0,044

< 0,030
< 0,030

0,063

0,34

0,082

0,031

0,085

0,3

0,2

0,087

0,053

Benzo(a)pyren

< 0,030

0,15

0,035

< 0,030

0,039

0,11

0,092

0,042

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0,030

0,13

0,035

< 0,030

0,033

0,085

0,071

0,036

Dibenzo(a,h)antracen

< 0,030

0,034

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030
< 0,030
< 0,030

Benzo(b,k)fluoranten

Naftalen

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

0,034

< 0,030

< 0,030

< 0,030

Acenaftylen

< 0,030

0,037

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

Acenaften

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

Flouren

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

0,041

0,15

0,039

< 0,030

0,034

0,076

0,068

0,039

< 0,045

0,067

< 0,045

< 0,045

< 0,045

0,064

< 0,045

< 0,045

0,17

0,84

0,18

0,092

0,25

0,56

0,68

0,18

< 0,030
< 0,030
< 0,030
0,052
0,046
< 0,030
< 0,045
0,14

0,2

1,2

0,26

0,12

0,29

0,78

0,67

0,3

0,14

0,16

1

0,22

0,11

0,25

0,7

0,6

0,26

0,13

100
1000

0,038

0,16

0,03

0,032

0,045

0,11

0,16

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

< 0,030

0,053

< 0,030

Fluoranten

0,052

0,36

0,061

< 0,030

0,089

0,23

0,25

0,068

Pyren

0,046

0,29

0,058

< 0,030

0,082

0,19

0,2

0,064

Fenantren
Antracen

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH

0,25

1,1

0,26

0,15

0,33

0,7

0,79

0,26

0,2

Summa totala PAH16

0,41

2,1

0,49

0,26

0,58

1,4

1,4

0,52

0,33
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2500

Sida 2

0,6

200

3

15

2

250

3,5

20

0,5
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1
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Riktvärden

Prov samt djup [m]
PG1-1
Parameter

0,0-0,7

PG 2-1

PG 3-1

0-1,5

0-0,5

PG4-1
0-0,3

PG 5-1
0-0,5

PG 5-3
0,2

PG 6-1
0-0,5

PG 7-2
0,3-1,0

PG 7-3

MÄRR1

Risk för

KM3

MKM3

FA4

25

1000
10 000

2

1,0-2,0

fri fas

Metaller (mg/kg TS)
Arsenik As

4,3

5,2

11

9,9

11

e.a

10

e.a

Barium Ba

190

58

130

150

77

e.a

150

e.a

11

29

21

6,3

10

e.a

17

e.a

< 0,20

0,26

0,5

< 0,20

0,34

e.a

0,33

e.a

5,8

6

11

8,5

7,5

e.a

10

e.a

19
5,5
< 0,011
18

19
8,6
0,051
19

22
10
0,038
33

11
6,4
0,021
26

19
6,4
0,036
22

e.a
e.a
e.a

e.a
e.a
e.a

e.a

25
8,2
0,03
32

Vanadin V

9,2

17

24

8,6

19

e.a

25

e.a

10
130
18
0,27
12
32
11
0,09
36
27

Zink Zn

33

58

210

21

43

e.a

54

e.a

52

PCB7 (mg/kg TS)
PCB 28

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 52

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 101

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 118

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 153

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 138

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

PCB 180

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

< 0,0020

e.a

e.a

e.a

e.a

S:a PCB (7st)

e.a

< 0,0070

e.a

e.a

< 0,0070

e.a

e.a

e.a

e.a

Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu
Krom Cr
Kvicksilver Hg
Nickel Ni

e.a

10

-

10

-

200

300

20

-

50

400

2 500

0,2

-

0,8

12

100/1000**

-

15

35

100/2500**

40
40
0,1

-

80
80
0,25

200
150
2,5

2 500
10 000
1000/500*

35

-

40

120

100/1000**

-

100

200

10 000

-

250

500

2 500

0,008

0,2

10

120

Noter till tabell:
1

Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MÄRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.

2

SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning.
4
Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdatering av bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01.
*Oorganiskt/organiskt
**Lättlösligt/icke lättlösligt
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
e.a. Ämne ej anlayserat
Riktvärde för nivå för mindre än ringa risk överskrids
Blåmarkerad
Riktvärde för KM överskrids
Gulmarkerad
Riktvärde för MKM överskrids
Orangemarkerad
Rödmarkerad
Riktvärde för farligt avfall överskrids
3

Analysresultat - Vatten

Sida 3

Asfalt PAH16

Bilaga 3
Översiktlig miljöteknisk
undersökning
Gamla stan 2:26
Rapport 170904

Analysresultat asfaltsprover

Tabell 2 – Analysresultat för PAH16 på asfaltsprover tagna 17-08-03 på fastigheten Gamla Stan 2:26 i
Falköping kommun. Redovisning av halter samt jämförelse med riktvärden.
Prov-ID
Provbenämning

Torrsubstans (%)
PAH (mg/kg TS)
Benzo(a)antracen
Krysen

177-201708230003
PG2
Asfaltsprov

177-201708230004
PG5
Asfaltsprov

Riktvärde
Fri
användning

Farligt avfall

99,5

98,9

0,1
0,27

< 0,050
0,069

0,33
0,15
0,067
0,073
0,1
< 0,052
< 0,052
0,065
0,52
< 0,052
0,28
0,46
0,21

0,12
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
0,11
< 0,050
0,062
0,11
0,082

0,15

< 0,075

1,4

0,33

1,2
0,99

0,37
0,29

1002,3

Summa övriga PAH

1,7

0,49

10003

Summa totala PAH

2,7

0,78

Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren/
Dibenzo(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH-L (låg
molekylvikt)
Summa PAH-M (medelhög
molekylvikt)
Summa PAH-H (hög
molekylvikt)
Summa cancerogena PAH

25003

701

3002

Noterför tabell:
1

Om asfalten innehåller PAH16<70 mg/kg TS betraktas asfalten som fri från stenkolstjära och kan
fritt återvändas. Se Miljösamverkan Västra Götaland. Hantering av schaktmassor.
Tillsynshandledning. April 2010 med en mindre revidering från 2010.
2

Gränsvärde för farligt avfall i bitumenblandningar (avfallskod 17 03 01*) enligt Naturvårdsverkets
vägledning, Klassning av farligt avfall 2013-02-13.
3

Avfall Sverige. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Handbok 2007:01
Gulmarkerad ruta innebär att riktvärde över fri användning överskrids.
Rödmarkerad ruta innebär att haltgräns för farligt avfall överskrids

"<" Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
Canerogena PAH (USEPA 7 PAH) inkluderar: bens(a)antracen, bens(a)pyren, benso(b)fluoranten,
benso(k)fluoranten, krysen, dibens(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
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+46 10 490 8051
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BG&M Konsult AB
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Rådmansgatan 24
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EUSELI2-00455790
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Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
617-1433 Gamla Stan 2:26

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08230003

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2017-08-22

Utskriftsdatum:

2017-08-29

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG2 Asfaltsprov
617-1433 Gamla Stan 2:26

Analys
Torrsubstans
Benso(a)antracen

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
99.5

Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

0.100

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.27

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.33

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.067

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

0.073

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.10

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.052

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.052

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.065

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.52

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

Naftalen

Fluoren
Fenantren
Antracen

< 0.052

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.28

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.46

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.21

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

0.15

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.4

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

1.2

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.99

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

1.7

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

2.7

mg/kg Ts

a)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .
Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport med samma provnummer. Summor för PAH har lagts till.

Utförande laboratorium/underleverantör:

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-17-SL-153679-02
EUSELI2-00455790
Í%R%^Â!C-ÇgÎ

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-153680-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00455790
Í%R%^Â!BzNÈÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
617-1433 Gamla Stan 2:26

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08230004

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2017-08-22

Utskriftsdatum:

2017-08-25

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG5 Asfaltsprov
617-1433 Gamla Stan 2:26

Analys
Torrsubstans
Benso(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.069

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

98.9

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.050

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.050

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.050

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.062

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.082

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.33

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.37

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.29

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.49

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.78

mg/kg Ts

a)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2
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a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-148331-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!B8y^Î

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070064

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-17

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG1-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
89.9

0-0,7
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

5.8

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

12

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

16

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Ospec. Diesel

a)*

Benso(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.063

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.038

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.052

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.041

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.17

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.20

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.16

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.25

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.41

mg/kg Ts

Arsenik As

4.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

190

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

5.8

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

19

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

5.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.011

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

18

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

9.2

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

33

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co

Kvicksilver Hg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144819-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap6#Î

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070065

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG2-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
94.1

0-1,5
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

20

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Motorolja. Ospec

a)*

Alifater >C16-C35

a)

Benso(a)antracen

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.21

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.34

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

0.034

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.037

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen
Acenaftylen

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.36

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.067

mg/kg Ts

a)

0.84

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

1.2

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

1.0

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

2.1

mg/kg Ts

Arsenik As

5.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

58

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

29

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.26

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

6.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

19

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

8.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.051

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

19

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

17

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

58

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd
Kobolt Co

Kvicksilver Hg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144820-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap7,Î

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070066

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG3-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
94.7

0-0,5
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Benso(a)antracen

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.041

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.082

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.035

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.035

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.061

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.058

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.039

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.18

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.26

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.22

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.26

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.49

mg/kg Ts

Arsenik As

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

130

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

21

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb
Kadmium Cd

a)

0.50

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

22

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.038

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

33

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

24

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

210

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kvicksilver Hg
Nickel Ni
Vanadin V
Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144821-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap85Î

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070067

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG4-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
94.1

0-0,3
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.031

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.032

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

0.092

mg/kg Ts

a)

Fenantren

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

0.12

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.11

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.15

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.26

mg/kg Ts

Arsenik As

9.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

150

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

6.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

8.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu

a)

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

6.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.021

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

26

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.6

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

21

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr
Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144822-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap9>Î

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070068

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG5-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
89.3

0-0,5
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Benso(a)antracen

0.035

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.047

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.085

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.039

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

a)

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.089

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.082

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.034

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.25

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.29

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.25

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.33

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.58

mg/kg Ts

Arsenik As

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

77

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.34

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

7.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

19

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

6.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.036

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

22

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

19

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

43

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd
Kobolt Co

Kvicksilver Hg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144823-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap:GÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070069

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG5-3
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
76.2

0,2
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Benso(a)antracen

0.092

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.099

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.30

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.085

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.034

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.23

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren

Naftalen

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren

0.19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.076

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

0.064

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.56

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.78

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.70

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.70

mg/kg Ts

a)

1.4

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2
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Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-144824-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451737
Í%R%^Â!Ap;PÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070070

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG6-1
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans
Bensen

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
89.2

0-0,5
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Benso(a)antracen

0.090

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen
Benso(b,k)fluoranten

a)

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.092

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.071

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

Förklaringar
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.068

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.68

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.67

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.60

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.79

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.4

mg/kg Ts

Arsenik As

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

150

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

17

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.33

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

25

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

8.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.030

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

32

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

25

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

54

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co

Kvicksilver Hg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar
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Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070071

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG7-2
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
87.2

0,3-1,0
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Benso(a)antracen

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.044

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.087

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.042

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.036

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.068

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.064

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.039

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.18

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.30

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.26

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.26

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.52

mg/kg Ts

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Förklaringar
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-151811-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451749
Í%R%^Â!BcÃPÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
Kalkbrottet, Falköpint 617-1433

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070082

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-04

Utskriftsdatum:

2017-08-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG7-3
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

1,0-2,0
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Organisk halt

1.90

% (m/m) Ts

10%

In acc. with NEN 5754

a)*

Torrsubstans

88.2

% (m/m)

2%

Intern metod

a)*

Equiv. to NEN 5753

a)*

Fraktion < 2 µm (Lera)

8.0

% (m/m) Ts

Arsenik (As)

7.1

mg/kg Ts

10%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Antimon (Sb)

<3.0

mg/kg Ts

12%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

98

mg/kg Ts

11%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Berrylium (Be)

<1.0

mg/kg Ts

7.2%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Kadmium (Cd)

<0.3

mg/kg Ts

14%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Krom (Cr)

10

mg/kg Ts

8%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Kobolt (Co)

12

mg/kg Ts

8.2%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Koppar (Cu)

19

mg/kg Ts

12%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

0.078

mg/kg Ts

8.8%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Bly (Pb)

14

mg/kg Ts

9.4%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Molybden (Mo)

3.1

mg/kg Ts

10%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Nickel (Ni)

32

mg/kg Ts

11%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Selen (Se)

<5.0

mg/kg Ts

8.8%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Tenn (Sn)

<5.0

mg/kg Ts

8%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Vanadium (V)

26

mg/kg Ts

8%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

a)*

Zink (Zn)

35

mg/kg Ts

10%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1

a)*

Barium (Ba)

Kvicksilver (Hg)

Förklaringar

AR-003v44

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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mod
Fenol

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

o-Kresol

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

m-Kresol

<0.01

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

p-Kresol

<0.01

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4-Dimetylfenol

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,5-Dimetylfenol

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,6-Dimetylfenol

Kresoler (summa)

<0.01

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

3,4-Dimetylfenol

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

o-Etylfenol

<0.02

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

m-Etylfenol

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Tymol

<0.01

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,3/3,5-Dimetylfenol + 4-Etylfenol

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Naftalen

<0.01

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Acenaftylen

<0.01

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Acenaften

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Fluoren

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Fenantren

0.04

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Antracen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Fluoranten

0.05

mg/kg Ts

4%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Pyren

0.04

mg/kg Ts

4%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Benso(a)antracen

0.02

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Krysen

0.03

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Benso(b)fluoranten

0.04

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Benso(k)fluoranten

0.02

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Benso(a)pyren

0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.01

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Benso(ghi)perylen

0.02

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Indeno(123-cd)pyren

0.02

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PAK 10 VROM (summa)

0.22

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

0.3

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Tetraklormetan

<0.05

mg/kg Ts

26%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2-Dikloretan

<0.1

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.05

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.05

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,1,1,2-Tetrakloretan

<0.05

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,1,2,2-Tetrakloretan

<0.05

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dibenso(ah)antracen

PAK 16 EPA (summa)

1,1,1-Trikloretan
1,1,2-Trikloretan
Trikloretaner (summa)

Tetrakloretaner (summa)
Trikloreten
Tetrakloreten

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.2

mg/kg Ts

18%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.2

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2-Diklorpropan

<0.05

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,3-Diklorpropan

<0.05

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,3-Triklorpropan

<0.05

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Förklaringar
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1,1-Diklorpropen

<0.1

mg/kg Ts

26%

Internal Method TerrAttesT

a)*

cis-1,3-Diklorpropen

<0.05

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

<0.05

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,3-Diklorpropener (summa)

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dibrommetan

<0.05

mg/kg Ts

18%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2-Dibrometan

<0.05

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Tribrommetan

<0.05

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bromdiklormetan

<0.1

mg/kg Ts

18%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dibromklormetan

<0.05

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

<0.05

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Brombensen

<0.05

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Monoklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2-Diklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,3-Diklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,4-Diklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,3-Triklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,4-Triklorbensen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,3,5-Triklorbensen

<0.003

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,3,4-Tetraklorbensen

<0.003

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraklorbensen

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Diklorbensener (summa)

Triklorbensener (summa)

Tetraklorbensener (summa)

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Pentaklorbensen (som OKB/PK)

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Hexaklorbensen

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

o-Klorfenol

<0.01

mg/kg Ts

28%

Internal Method TerrAttesT

a)*

m-Klorfenol

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

p-Klorfenol

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,3-Diklorfenol

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4/2,5-Diklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,6-Diklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

3,4-Diklorfenol

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

3,5-Diklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,3,4-Triklorfenol

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,3,5-Triklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,3,6-Triklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4,5-Triklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4,6-Triklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

3,4,5-Triklorfenol

<0.002

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Monoklorfenoler (summa)

Diklorfenoler (summa)

Triklorfenoler (summa)
2,3,4,5-Tetraklorfenol
2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol
Tetraklorfenoler (summa)
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Pentaklorfenol

<0.001

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

4-Klor-3-metylfenol

<0.001

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 28

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 52

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 101

<0.002

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 118

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 138

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB 153

<0.005

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

BKB 180

<0.002

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

PKB (summa 6)
PKB (summa 7)

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

o/p-Klornitrobensen

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

m-Klornitrobensen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Monoklornitrobensner (summa)
2,3+3,4-Diklornitrobensen

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4-Diklornitrobensen

<0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,5-Diklornitrobensen

<0.01

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

3,5-Diklornitrobensen

<0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

2-Klortoluen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

4-Klortoluen

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Diklornitrobensener (summa)

Klortoluener (summa)

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

1-Klornaftalen

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

4,4 -DDE

<0.001

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4 -DDE

<0.001

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

4,4 -DDT

<0.002

mg/kg Ts

18%

Internal Method TerrAttesT

a)*

4,4 -DDD/2,4'-DDT

<0.001

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

2,4 -DDD

<0.001

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Aldrin

<0.002

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dieldrin

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Endrin

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

DDT/DDE/DDD (summa)

Drins (summa)

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

alfa-HKH

<0.05

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

beta-HKH

<0.005

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

gamma-HKH

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

alfa-Endosulfan

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

alfa-Endosulfansulfat

<0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

alfa-Klordan

<0.002

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

y-Klordan

<0.002

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Heptaklor

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Heptaklorepoxid

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

delta-HKH
Summa 4 HKH-föreningar

Klordaner (summa)
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Hexaklorbutadien

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Isodrin

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Telodrin

<0.005

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Tedion

<0.005

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Asinfos-etyl

<0.005

mg/kg Ts

32%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Asinfos-etyl

<0.005

mg/kg Ts

26%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bromofos-etyl

<0.02

mg/kg Ts

32%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bromofos-metyl

<0.02

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Klorpyrifos-etyl

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Klorpyrifos-metyl
Kumafos
Demeton-S/demeton-O-etyl

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.005

mg/kg Ts

20%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.02

mg/kg Ts

24%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.005

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Disulfoton

<0.02

mg/kg Ts

18%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Fenitrotion

<0.005

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Fention

<0.002

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Malation

<0.005

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Paration-etyl

<0.005

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Diasinon

Paration-metyl
Pyrasofos

<0.005

mg/kg Ts

30%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Triasofos

<0.02

mg/kg Ts

32%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Ametryn

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Atrasin

<0.02

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Cyanasin

<0.02

mg/kg Ts

36%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Desmetryn

<0.005

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Prometryn

<0.02

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Prometryn

<0.02

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Simasin

<0.02

mg/kg Ts

30%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Terbutylasin

<0.02

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Terbutryn

<0.05

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bifentrin

<0.005

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Cypermetrin A,B, C, D

<0.05

mg/kg Ts

38%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Deltametrin

<0.01

mg/kg Ts

32%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Permetrin (A+B)

<0.01

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Propaklor

<0.02

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Trifluralin

<0.005

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bifenyl

<0.005

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Nitrobensen

<0.1

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dibensofuran

<0.01

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dimetylftalat

<0.2

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dietylftalat

<0.2

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Di-isobutylftalat

<0.5

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Dibutylftalat

<0.5

mg/kg Ts

6%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Butylbensylftalat

<0.2

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Förklaringar
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Bisetylhexylftalat

<0.2

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Di-n-octylftalat

<0.2

mg/kg Ts

16%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Bensen

<0.1

mg/kg Ts

40%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Etylbensen

<0.2

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Toluen

<0.2

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

o-Xylen

<0.2

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

m,p-Xylen

<0.1

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

--

mg/kg Ts

Internal Method TerrAttesT

a)*

Ftalater (summa)

Xylener (summa)
Styren

<0.2

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,2,4-Trimetylbensen

<0.05

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

<0.05

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

n-Propylbensen

<0.05

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Isopropylbensen

<0.05

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

n-Butylbensen

<0.05

mg/kg Ts

10%

Internal Method TerrAttesT

a)*

sek-Butylbensen

<0.05

mg/kg Ts

8%

Internal Method TerrAttesT

a)*

tert-Butylbensen

<0.05

mg/kg Ts

12%

Internal Method TerrAttesT

a)*

p-Isopropyltoluen

<0.05

mg/kg Ts

14%

Internal Method TerrAttesT

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-145428-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00451868
Í%R%^Â!AyIHÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
617-1433; Kalkbrottet - Falköping

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08070770

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-07

Utskriftsdatum:

2017-08-10

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG 7-3
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
84.6

1,0-2,0
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.052

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten
Pyren

0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.13

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.20

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.33

mg/kg Ts

Arsenik As

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

130

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

18

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.27

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

12

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co

a)

Förklaringar
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Koppar Cu
Krom Cr

32

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.090

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

36

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

27

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

52

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Needa Shaheen, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-158693-01

BG&M Konsult AB
Rebecca Friberg
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE

EUSELI2-00458485
Í%R%^Â!CS=VÎ

Kundnummer: SL7629573
Uppdragsmärkn.
617-1433 Kalkbrottet, Falköping

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-08310316

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-08-31

Utskriftsdatum:

2017-09-01

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG2-1 (tiidgare 177-2017-08070065)
Kalkbrottet, Falköping 617-1433

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
94.6

0-1,5
Rebecca Friberg
2017-08-03

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
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Sammanfattning
Falköpings kommun undersöker möjligheten att exploatera ett före detta kalkbrott i
Falköpings centralort. EnviroPlanning AB har fått uppdraget av Falköpings kommun
att utföra en naturvärdesinventering av området samt att ge rekommendationer om
framtida exploatering och även rådgöra kring eventuella kompensationsåtgärder.
Naturvärdesinventering har utförs enligt bedömningsgrunder i Svensk standard (ftSS
199000:2014) och resultaten visar att området till stora delar har ett påtagligt
naturvärde dvs. klass 3. Kalkbrottet har under åren växt igen och utgörs idag av en
blandädellövskog bestående av bland annat skogsalm, lönn, ask och sälg. Fläckvis i
skogen finns öppnare gläntor och i den södra delen finns en relativt stor öppen yta
av ruderatkaraktär och trädbärande äng. Där vid kalkstenskanten, under sälg och
jolster, finns fina bestånd av orkidén korallrot och signalarten vitpyrola. I områdets
mitt, på kalkstensplatån, finns en äng med torrängskaraktär som dessvärre håller på
att växa igen.
Ungefär hälften av utredningsområdet kan vara möjlig för exploatering. Det handlar
om delar av området som redan idag är bebyggt, där det är låga naturvärden eller
som helt saknar naturvärden. I detta område ingår torrängen och för att kompensera
förlusten av denna föreslås att växtjorden tas tillvara och att en ny äng anläggs på
annan lämplig plats inom närområdet.
Resterande delar av utredningsområdet, ädellövskogen med all talrik sälg, alm och
ask samt öppna ytor med orkidén och hela kalkstenskanten samt lönnallén, bör helt
undantas från exploatering. Här finns fina naturvärden som inte bara främjar den
biologisk mångfalden utan blir en viktig plats för bland annat rekreation och lärande.
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1

Inledning

Falköpings kommun undersöker möjligheten att exploatera ett före detta kalkbrott i
Falköpings centralort. Området är cirka 2,3 ha stort och består av ett nedlagt
kalkbrott samt kringliggande område. Fastigheten ägs av Falköpings kommun.
EnviroPlanning AB har fått uppdraget av Falköpings kommun att utföra en
naturvärdesinventering av området. Syftet med inventeringen är att i ett tidigt skede
få en uppfattning om områdets naturvärden, om skyddade arter finns och om
särskilda åtgärder behöver vidtas för att kunna exploatera området. I uppdraget
ingår förutom själva naturvärdesinventeringen även att göra ett utlåtande om
eventuella kompensationsåtgärder och rekommendationer vid framtida
exploatering/planläggning.
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2

Metodik

Tillgängligt underlagsmaterial av inventeringar, biotopkarteringar, skyddade
områden, artförekomster och naturvärden från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har sammanställts och
analyserats. Artportalen har använts som källa för att inhämta eventuella uppgifter
om rapporterade djur- och växtarter.
Naturvärdesinventering har utförs enligt bedömningsgrunder Svensk standard (ftSS
199000:2014). Följande delar har ingått:
•

NVI fältnivå (4.3 SIS standard)

•

Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)

•

Tillägg naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard)

•

Generellt biotopskydd (4.5.3 SIS standard)

•

Värdeelement (jätteträd, det vill säga levande, dött och liggande träd med
en stamdiameter ≥ 1 meter, 4.5.4 SIS standard).

•

Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard)

•

Kartering av Natura 2000-typer. (4.5.7 SIS-standard)

Följande naturvärdesklasser används (för mera information om respektive
naturvärdesklass, se box 1):
Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk
mångfald.
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Box 1 – Beskrivning av naturvärdesklasser
Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt
artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal
naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera biotopkvaliteter i
stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 naturtyp (se
SIS-TR 199001:2013) blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska
förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.
Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotopvärde
samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera
naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande landskap.
Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej
hotad, (se SIS-TR 199001:2013)) blir biotopvärdet påtagligt.
Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde och
artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk
funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller vara artrikare
än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen.
Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst
artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka
naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.

Inventeringen ska bland annat kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter.
Med en naturvårdsart menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter
(VU, EN, RE), typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även
kartlägga befintlighet av skyddsvärda områden (med befintliga biotopkvalitéer
och/eller artförekomster) som måste beaktas särskilt vid exploateringsarbetet.
Utöver att identifiera naturvärdesobjekt har även strukturer och områden som
omfattas av det generella biotopskyddet (7 kap, 11 § miljöbalken) noterats. Läs mer
om generella biotopskydd i box 2.
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Box 2 – Generella biotopskydd
Följande områden/biotoper, vilka är listade i bilaga 1 till förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap 11 §.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från
förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens ska prövas av
länsstyrelsen. Förbuden att skada biotopskyddade områden gäller dock inte vid
byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställd vägplan eller fastställd
järnvägsplan (7 kap 11a § miljöbalken).
Allé. Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en
väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till
övervägande del utgöras av vuxna träd (stamdiameter ≥ 20cm).
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark. Ett område i terräng där
grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det
utströmmande vattnet uppgår till högst en hektar.
Odlingsröse i jordbruksmark. På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling
av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
Pilevall. Hamlade pilar i en rad som består av antingen:
a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen
jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en
vall, eller
b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred.
Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på
marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar
biotopen vallen i sin helhet.
Småvatten och våtmark i jordbruksmark. Ett småvatten eller en våtmark med en areal av
högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten
eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor,
märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror.
Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda
naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
Stenmur i jordbruksmark. En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig,
långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som
funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.
Åkerholme. En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som
omges av åkermark eller kultiverad betesmark.
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Fältinventeringen utfördes den 2017-06-19 av biologen Anna Dahlén,
EnviroPlanning AB.
Vid insamlandet av information i fält har surfplattor av märket SONY samt iPad
Air använts med programmet Collector kopplat till ESRIs ArcGIS online.
Koordinatsystem som använts är SWEREF 99 TM. Färdiga kartor har gjorts i
ArcGIS version 10.2.2 och GIS-skikten redovisas i shp-filer.
Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd presenteras både på karta och i form
av korta textbeskrivningar. Fridlysta, rödlistade och hotade arter samt jätteträd
redovisas i koordinatstabeller och på karta.
Förkortningar som används i texterna:
S = Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
ÄoH = indikatorarter på värdefull gräsmark äng och hagmarker, Skaraborgs län
ASF, bilaga 1 - arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller
N i bilaga 1 i artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med art- och
habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)
ASF, bilaga 2 - arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6,
8 och 9)
Rödlistekategorier
NT – Nära hotad
VU – Sårbar
EN – Stark hotad
RE – Akut hotad
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3

Sammanställning av tidigare dokumenterade naturvärden och skyddad
natur

Några fynd av kärlväxter finns rapporterade i Artportalen. Dessa är trådveronika
vid Hollendergatan 2007, skelört, vit fetknopp, jolster, murgrönsveronika,
sparvnäva, ljust kungsljus och klotpyrola i kalkbrottet 2008, samt ett 30-tal olika
mossarter varav en rödlista art, briljantmossa (NT).
För övrigt finns inga kända naturvärden dokumenterad i utredningsområdet.

Figur 1.

Kungsljus i kalkbrottet.
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4

Resultat

4.1

Beskrivning av inventeringsområdet

Det cirka 2,3 ha stora inventeringsområdet utgörs av ett nedlagt kalkbrott samt
kringliggande område i centrala Falköping. Området omgärdas av bostadsområden
i norr och i väster, Trädgårdsgatan i söder och Hollendergatan i öster. Inom
området finns en fastighet som i dagsläget nyttjas av socialförvaltningen.
Kalkbrottet var aktivt mellan åren 1923-1947 och spår efter detta syns framförallt
på de raka, huggna kalkstensväggarna i områdets södra del samt branta slänter i de
norra och mellersta delarna. Under de 70 år som kalkbrottet legat obrukat har
området växt igen och består idag huvudsakligen av ung ädellövsskog med
dominans av alm, ask, lönn, och sälg. Inslag finns även av jolster, björk och
hagtorn. Området är kuperat med branta slänter och flackare områden vilket visar
den tidigare täktverksamheten. Flera platser i området har spår av uttag och upplag
av jordmassor. I nordost finns en platå med en torräng och i sydost nedanför
kalkstenskanten finns ett öppet lite fuktigare område, delvis med trivial
högörtsflora men även med inslag av kalkkrävande arter som orkidén korallrot och
vitpyrola. Området korsas av några få diffusa stigar i de lite öppnare partierna
mellan branter och flackare delar. Kalkstenskanten i söder är påverkad av graffitti
och här är även ganska skräpigt. I norra delen vid torrängen finns spår av ett
jordupplag och i den nordvästra delen stora upplag av trädgårdsavfall. Där finns
även ett bestånd av parkslide, en invasiv art som kräver bekämpning för att inte
spridas vidare. Markskiktet i de mer skuggiga skogspartierna är till stora delar täckt
av kirskål samt av parksallat (invasiv art). Området är fattig på död ved och det
finns sparsamt med block och skrymslen. I området har följande fågelarter
observerats vid fältinventeringen: rödvingetrast, björktrast, koltrast,
trädgårdssångare, härmsångare, svarthätta, rödhake, blåmes, talgoxe, grönfink,
stare och ringduva. Undervegetationen är relativt god, med tanke på gynnsamma
förhållande för markhäckande fåglar. Framförallt är det talrikt med ask- och
lönnskott.
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4.2

Naturvärdesobjekt

Objekten nedan redovisas på kartbilaga B

Objekt 1

Naturtyp:

Skog och träd

Biotop:

Lönnallé och samling lönnar

Areal:

0,24 ha

Klass 4 - visst naturvärde
Naturvärdesklass:

Beskrivning:

Objektet har ett visst biotopvärde med relativt många
halvgrova ädellövträd i en urban miljö samt ett
obetydligt artvärde ger ett visst naturvärde.
Objektet består dels av en enkelsidig lönnallé och dels av
en samling lönnar i kanten av en tomt. Allén består av 11
vidkroniga lönnar med en stamdiameter på cirka 50-60 cm.
På stammarna växer bland annat hättemossor,
kyrkogårdslav, finlav, vägglav och brosklav. Allén löper
mitt emellan en gång- och cykelbana samt en trafikerad
väg (Hollendergatan). Allén har ett generellt biotopskydd.
Lönnsamlingen består av 11 lönnar vara sex är blodlönnar.
På stammarna växer i stort sett samma lav- och mossflora
som på alléträden.
Allén är skyddad som generellt biotopskydd.

Naturvårdsarter:

-

Värdeelement:

Tämligen rikligt med äldre tämligen grova lönnar.

Värdestrukturer:

-

Natura 2000 naturtyp:

-

Artrikedom:

-

Tidigare inventeringar:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2017-06-019
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Figur 2.

Objekt 1 Enkelsidig lönnallé längs med gång- och cykelbana samt bilväg.

Figur 3.

Objekt 1.På stammarna växer några få arter lavar och mossor. Till höger kyrkogårdslav.

9 (25)

Rapport Naturvärdesinventering i fd kalkbrott

Datum 2017-06-30

i Falköping, Falköpings kommun

Ver

1

Dok.nr 2030-01
Rapport NVI
kalkbrott
Falköping_ver1

Objekt 2

Naturtyp:

Skog och träd

Biotop:

Ädellövskog

Areal:

0,33 ha

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass:
Påtagligt artvärde och vissa biotopvärden
Beskrivning:

Ädellövskog med tämligen ungt trädbestånd. Objektet
gränsar i öster till lönnallén och sträcker sig åt väster till
gränser för inventeringsområdet. Objektet ligger delvis
ovanför kalkbrottskanten och delvis nedanför.
Trädbeståndet ovanför kanten utgörs av något äldre träd
med framförallt lönn, alm (CR) och ask (EN). Längs med
Trädgårdsgatan växer även enstaka oxlar, lönnar och askar
(EN). Nedanför kanten återfinns yngre almar och askar
men även enstaka äldre träd som en riktigt grov alm som
klassas som jätteträd (stamdiameter > 1 meter). Nedanför
kalkbrottskanten är det skuggigt och själva bergskanten
tämligen kal förutom några mossor som vågig praktmossa,
tuffmossa (Palustriella sp.), stjärnmossa, hättemossa, och
gräsmossor. I fältskiktet ovanför kalkbrottskanten växer
sumpmåra, brännässlor, kirskål, hundäxing, nejlikrot, och
humlelusern. Precis nedanför kanten i det skuggiga
området är marken bar på grund av nötning
(kalkbrottskanten är graffitimålad) men längre ifrån kanten
återfinns asksly, kirskål, åkerförgätmigej och nejlikrot.
Objektet saknar i stort sett död ved förutom en grov låga i
den skuggiga västra delen. Skrymslen förekommer med
bland annat stenar och block vid kalkbrottskanten.
Framförallt fungerar objektet som en fin biotop för ett
flertal fågelarter. Vid inventeringstillfället observerades
stare, rödvingetrast, trädgårdssångare, svarthätta,
härmsångare, rödhake, björktrast, koltrast, blåmes, talgoxe,
lövsångare och grönfink. Ett flertal ungfåglar observerades
vilket kan tyda på att skogen är en lämplig
häckningsbiotop. Flera av dessa arter gynnas av en god
trädslagssammansättning samt en tät undervegetation.
Flera av arterna gynnas även av hålträd vilket är sparsamt
här.

Naturvårdsarter:

Skogsalm (Ulmus glabra)– flera (CR)
Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)
Stare (Sturnus vulgaris)– flera (VU)

Värdeelement:

Stenar och block - flertal
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Värdestrukturer:

Olikåldrighet - måttligt utvecklat
Flerskiktning – måttligt utvecklat
Trädslagsblandning – tämligen välutvecklat
Skrymslen – måttligt utvecklat

Natura 2000 naturtyp:

-

Artrikedom:

-

Tidigare inventeringar:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2017-06-19

Figur 4.

Objekt 2. I södra delen av området finns ett fint bryn av ädellövträd, talrikt med fåglar
och lundartad markflora.
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Figur 5.

Objekt 2. Frodig undervegetation av ask- och lönnsly blandat med medelålders lönn, alm

och ask.

Figur 6.

Objekt 2. Nedanför kalkstenskanten återfinns ett yngre trädbestånd av framförallt lönn

och alm.
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Objekt 3

Naturtyp:

Igenväxningsmark

Biotop:

Trädbevuxen äng/ruderatmark

Areal:

0,059 ha

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass:

Påtagligt artvärde med bland annat orkidén korallrot
och vissa biotopvärden ger ett påtagligt naturvärde.

Beskrivning:

Öppen igenväxningsyta nedanför den skarpa
kalkstensbranten. Delvis fuktigt markskikt mossor.
Enstaka högvuxna jolster, buskar av sälg och vide samt
unga almar i kanten av den öppna ytan. Ett bestånd av den
fridlysta orkidéen korallrot (utblommad) växer under en
sälg samt ett stort bestånd av vitpyrola växer en bit
därifrån. Övriga kärlväxter i fältskiktet är bland andra
åkerfräken, mjölkört, harstarr, vanlig smörblomma, harkål,
ängshaverot, alsikeklöver, myskmalva (troligen fövildad),
och stormåra.

Naturvårdsarter:

Vitpyrola (Pyrola rotundifolia) - rikligt (S)
Korallrot (Corallorhiza trifida)– flera (ASF, bilaga 2)
Harstarr (Carex ovalis)– flera (ÄoH)
Skogsalm (Ulmus glabra) – flera (CR)
Blottade ytor – allmänt förekommande
Stenblock i rasbranten – enstaka
Fuktiga partier - enstaka

Värdeelement:

Värdestrukturer:

Olikåldrighet - måttligt utvecklat
Flerskiktning – måttligt utvecklat
Trädslagsblandning – måttligt utvecklat
Skrymslen – måttligt utvecklat

Natura 2000 naturtyp:

-

Artrikedom:

-

Tidigare inventeringar:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2017-06-19
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Figur 7.

Objekt 3. Kalkbrottskanten och en rasbrant.

Figur 8.

Objekt 3. Vitpyrola t.v och utblommad korallrol t.h.
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Figur 9.

Objekt 3. Trädbevuxen äng och ruderatmark k som delvis är grusig/stenig och delvis

fuktig.

Figur 10.

Objekt 3. Den fuktigare delen av objektet.
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Objekt 4

Naturtyp:

Ängs- och betesmark

Biotop:

Torräng

Areal:

0,053 ha

Klass 3 - påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass:

Visst artvärde med några hävdgynnade arter samt ett
visst biotopvärde genom den mycket magra och torra
marken som gynnar torrängsfloran.

Beskrivning:

Ett torrare platt parti av området nära slutet av
Marknadsgatan. Delar av det öppna området har
torrängskaraktär och delar av det är näringsrikare utan
naturvärden och har vuxit igen med högörtsvegetation.
Torrängen är tämligen artrik med bland annat prästkrage,
humlelusern, stormåra, rölleka, ängshaverot, rödklöver, gul
fetknopp, getväppling, vårarv, ärenpris, äkta johannesört,
skogsnarv, ängsgröe, luddlosta, hundäxing, ängskavle,
kråkvicker, sparvnäva, gråfibbla, käringtand, daggkåpa
och svartkämpar. Runt om ängen står enstaka almar,
björkar sälgar och hagtornsbuskar. Runt ängen
observerades trädgårdssångare, lövsångare och staren
födosäkte på ängen.

Naturvårdsarter:

Prästkrage(Leucanthemum vulgare) - rikligt (ÅoH)
Vårarv (Cerastium semidecandrum) – enstaka (ÄoH)
Stare (Sturnus vulgaris)– flera (VU)

Värdeelement:

Blottad jord - enstaka

Värdestrukturer:

-

Natura 2000 naturtyp:

-

Artrikedom:

-

Tidigare inventeringar:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2017-06-19

16 (25)

Rapport Naturvärdesinventering i fd kalkbrott

Datum 2017-06-30

i Falköping, Falköpings kommun

Ver

1

Dok.nr 2030-01
Rapport NVI
kalkbrott
Falköping_ver1

Figur 11.

Objekt 4. Torräng på kalkbergsplatån. Den södra delen mer näringsrikare och med
högörtsvegetation.

Figur 12.

Objekt 4. Delvis kala, magra delar av området.
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Objekt 5

Naturvärdesklass:

Naturtyp:

Skog och träd

Biotop:

Blandädellövskog

Areal:

0,53 ha

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Visst artvärde med alm och ask samt vissa
biotopvärden genom mängden av alm

Beskrivning:

En blandädellövskog som upptar stora delar av det före
detta kalkbrottet i den nordvästra delen av
utredningsområet. I norra delen gränsar objektet mot
villaområde samt i södra delen mot igenväxningsmark.
Trädslagen i den nordvästra och södra delen är framförallt
lönn och skogsalm. Enstaka almar och lönnar är äldre och
grova, men det mesta är klen lönn och alm. Det
förekommer även hägg, grövre askar, enstaka björkar,
hagtorn, try och snöbär. I objektets mittdel är det
dominerande trädslaget sälg. Sälgen växer här i talrika
buketter om cirka sex stammar i vardera. Fältskiktet i
skogen är kraftigt igenväxt av kirskål, parksallat (invasiv
art) och sly av framförallt ask och lönn. I det nordvästra
hörnet av objektet, nära villaområdet, finns stora högar
med trädgårdsavfall och här finns även ett bestånd av
parkslide (kraftigt invasiv art). Objektet är kuperat,
troligen av rester från kalkbrottstiden. Det förekommer
rasbranter, blottad jord och stensamlingar här och där
vilket ger variation.
Stare, björktrast, grönfink och trädgårdssångare har
obeserverats.

Naturvårdsarter:

Skogsalm (Ulmus glabra)– flera (CR)
Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN)
Stare (Sturnus vulgaris) – flera (VU)

Värdeelement:

Bärande träd och buskar - flera

Värdestrukturer:

Olikåldrighet - måttligt utvecklat
Flerskiktning – tämligen välutvecklat
Trädslagsblandning - tämligen välutvecklat
Skrymslen - måttligt utvecklat

Natura 2000 naturtyp:

-

18 (25)

Rapport Naturvärdesinventering i fd kalkbrott

Datum 2017-06-30

i Falköping, Falköpings kommun

Ver

1

Dok.nr 2030-01
Rapport NVI
kalkbrott
Falköping_ver1

Artrikedom:

-

Tidigare inventeringar:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2017-06-01

Figur 13.

Objekt 5. Knippen av sälg är talrika i objektets mitt.
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Figur 14.

Objekt 5. Lummig grönska med kirskål som marktäckare.

Figur 15.

Objekt 5. Parksallat täcker stora delar av marken.
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Figur 16.

Objekt 5. Upplag av trädgårdsavfall i den norra delen.

Figur 17.

Objekt 5. Öppna gläntor mellan skogspartierna i objektet.
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5

Slutsatser

Sammanställning av naturvärden

Flera delområden av utredningsområdet innehar ett påtagligt naturvärde, dvs en
påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Det innebär att den totala arealen
av dessa områden ska bibehållas eller bli större samt att deras ekologiska kvalitet
ska upprätthållas eller förbättras för att säkerställa den biologiska mångfalden på
sikt. Inom utredningsområdet förekommer ädellövskogar, en biotop som är
tämligen ovanlig i det svenska landskapet. I dessa skogar växer de två hotade
trädslagen skogsalm (akut hotad, CR) och ask (starkt hotad, EN). Ask och alm har
blivit allt ovanligare under det senaste decenniet på grund av askskottsjukan och
almsjukan. Med anledning av den snabba tillbakagången av dessa träd bör samtliga
trädindivider visas extra hänsyn, oavsett ålder och dimension. Den kraftiga
utslagningen av träden gör det extra angeläget att dokumentera populationer som är
resistenta eller har förhöjd motståndskraft mot sjukdomarna för att på sikt återfå
stabila populationer av trädslagen.
En mängd arter, varav flera rödlistade och hotade, är knutna till alm och ask som
exempelvis flera insekter, lavar och svampar. Träden bidrar således tämligen
mycket till områdets bevarandevärden.
Sälg är ett annat trädslag som har en nyckelroll för den biologiska mångfalden.
Framförallt är det på våren som sälgen är viktig för bin, humlor och fjärilar som har
sälgpollen och nektar som första matresurs när de vaknar ur vinterdvalan. Många
insekter lägger sina ägg i sälgved och larverna blir sedan mat åt fåglar, som till
exempel hackspettar. Många vedsvampar och lavar lever bara på sälgar. Även
flyttfåglarna utnyttjar sälgen för att dricka nektar.
Objekt 2 och 5 har därav flera fina kvaliteter som är väl värda att bevara.
Lönnarna i allén (objekt 1) är medelålders och har ett naturvärde i sig som
ädellövträd och substrat för flera lavar och mossor. Låter man träden bli gamla kan
så småningom hålträd ha en viktig funktion för både fåglar och fladdermöss. Alléer
utgör också ledlinjer och navgeringsstrukturer för insekter, fåglar och fladdermöss.
Orkidén korallrot är både en signalart och, som alla Sveriges orkidéer, fridlyst (§
bilaga 2). Korallroten tillsammans med vitpyrolan som växer nedanför
kalkbrottskanten i igenväxningsmarken (objekt 3) är värda att bevara då de bidrar
till lokal artvariation. Ingen av dessa arter är tidigare inrapporterade inom
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Falköpings tätort. (Det är möjligt att den klotpyrola som finns inrapporterad i
artportalen egentligen är en vitpyrola).
Torrängen (objekt 4) uppe på kalkbrottsplatån hyser fler ängsväxter anpassade för
torra magra förhållanden. Ett par av dessa växter är så kallade hävdgynnade arter
(ängs- och hagmarksarter) och indikerar magrare marker som hävdats/varit öppna
under längre tid. Dessa arter har idag svårt att klara sig i det jordbrukslandskap som
idag mer och mer växer igen. Delar av torrängen är dock påverkad av fetare
jordtäcke och därmed hotas den av igenväxning.
Rekommendationer

I bilaga C har utredningsområdet delats in i två typer av markanvändning; dels
område A som bör undantas från exploatering, och dels område B som är en yta
möjlig för exploatering. Område A med blandädellövskogen, gläntorna mellan
skogspartierna samt igenväxningsmarken och hela kalkbrottskanten och den skog
som finns både nedanför och ovanför kanten sparas. Även lönnallén längs med
Hollendergatan sparas. Använd området för rekreation och pedagogiskt rum för
elever och lärare. Anordna en trevlig strövstig genom gläntor och lummig skog.
Att bevara tätortsnära ädellövsskogar bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänster,
god lokal luftkvalitet, ger positiva effekter för dagvattenhantering, rekreation,
biologisk mångfald och är dessutom bullerdämpande.
Område B är möjligt att exploatera eftersom det redan finns en byggnad i området
samt att naturvärdena är låga eller obefintliga. Torrängen med naturvärdesklass 3
ingår i området och bortfallet av detta naturvärde kan kompenseras genom att flytta
jord med fröbank och återskapa en torräng på annan plats inom utredningsområdet.
Dock bör man eftersträva att jordmån och hydrologi blir densamma som på
ursprungsplatsen samt att .ängen hävdas.
Skötselförslag

Blandädellövskogen bör röjas varsamt på en del sly. Inga äldre eller medelålders
träd tas bort. Röj fram kalkbrottskanten i objekt 2 så att det historiska perspektivet
blir synligt. Låt skogen ovanför kalkbrottskanten stå orörd eftersom där gynnas
flera fågelarter av en gles undervegetation, vilken finns där idag. Röj fram äldre
grova askar och almar så att de får bli solbelysta, detta gynnar träden samt dess
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invånare. Röj även fram en del av de talrika sälg buketterna. Håll dock undan
sälgsly och annan sly från igenväxningsmarken i objekt 3 och avgränsa området
med korallrot och vitpyrola från tramp och slitage.
Bekämpa invasiva arter som parkslide i det nordvästra hörnet av skogen och
parksallat som täcker marken på flera platser. Avlägsna allt trädgårdsavfall och
försvåra för omkringboende att använda skogen som kompost. Invasiva arter och
trädgårdsväxter sprids alltför lätt av människan.
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Bilaga A

Tabell fridlysta och rödlistade arter
samt jätteträd

Objekt

Art

Rödlistekategori

A

Alm flera

CR

B

Ask

EN

C

Ask

EN

D

Jätteträd alm

CR

E

Vitpyrola (signalart)

F

Alm

CR

G

Alm

CR

H

Ask

EN

I

Alm

CR

J

Ask

EN

K

Ask

EN

L

Alm

CR

M

Alm flera

CR

N

Korallrot

Artskyddsförordningen
bilaga 2

X

Bilaga

Bilaga B

Karta naturvärdesobjekt, fridlysta
och rödlistade arter samt jätteträd

Bilaga

Bilaga

Bilaga C

Karta med förslag till markanvändning

Bilaga

Bilaga

Anmälda delegationsbeslut
Kommunstyrelsen,

2022-04-06

Dokumentid Diarienr

Datum

Beskrivning

Handläggare

88942

202100463

2021-11-30

Ansökan till Länsstyrelsen om LONA-bidrag och projektet - "Förstudie - Inventering av
möjliga lägen för våtmarker för förbättrad klimat och minskad övergödning"

Dag Fredriksson

89317

202100199

2022-03-11

Avtal med Pensky AB om animerad film i samband med projektet "Hållbar
platsutveckling Hornborgasjön"

Pia Alhäll

89318

202200023

2022-03-11

Överenskommelse om fastighetsreglering där del av Friggeråker 25:8 regleras till
Timmerstapeln 1

Lolita Dikanda

89356

202100271

2022-03-08

Bilaga 1 till samverkansavtal med Skövde kommun om leverans av projektledning av
upphandling och införande av gemensamt ekonomisystem

Pia Alhäll

89414

202200155

2022-03-20

Delegationsbeslut om remiss av policy för möten och resor

Linda Karelid

89472

202100125

2022-03-22

Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Linda Karelid

89483

202200164

2022-02-18

Uppsägning av avtal gällande jakträtt på delar Floby 5:13 och Floby 24:21

Lolita Dikanda

89494

202200165

2022-03-24

Adressättning för fastigheten Ugglum 9:19

Mikael Carp

89498

201800391

2022-03-23

Avtal med Avis Building Technologies AB gällande betalning av vite för fastigheten
Järpen 5

Lolita Dikanda

89499

201800392

2022-03-23

Avtal med Avis Building Technologies AB gällande betalning av vite för fastigheten
Knipan 2

Lolita Dikanda

89508

202100199

2022-03-22

Ansökan om fördjupat arbete med projektet "Hållbar platsutveckling Hornborgasjön"

Magnus Sundén

89513

202100415

2022-03-28

Köpeavtal gällande del av fastigheten Dotorp 6:28 och del av fastigheten Tåstorp 7:7

Lolita Dikanda

89517

202200146

2022-03-21

Ordförandebeslut gällande försäljning av fastigheten Mullsjö Falbohygget 1:1

Adam Johansson

89527

202200170

2022-03-29

Adressättning för fastigheten Hällkistan 1

Mikael Carp

89531

202200093

2022-03-30

Anställningar på kommunledningsförvaltningen februari 2022

Pia Alhäll

89554

202200177

2022-03-31

Överenskommelse fastighetsreglering Väsmestorp 2:50 del av undertecknat

Lolita Dikanda

89562

202200020

2022-03-30

Avtal med Conectura AB gällande utökat uppdrag om rådgivning i samband med förslag Pia Alhäll
på hur tekniska nämndens ansvarsområden kan flyttas till kommunstyrelsen

1 (1)

Anmälda delegationsbeslut till
kommunstyrelsen om anställningar på
kommunledningsförvaltningen
Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8)

Anställningar KLF februari 2022
Utvecklingsledare, avdelningen för utveckling
och processledning, tillsvidare

Delegat
Chef hållbar kommunikation

Byggnadsinspektör,
stadsbyggnadsavdelningen, tillsvidare

Stadsbyggnadschef

Planstrateg, stadsbyggnadsavdelningen,
tillsvidare

Stadsbyggnadschef

Planarkitekt, stadsbyggnadsavdelningen,
provanställning

Stadsbyggnadschef

Planarkitekt, stadsbyggnadsavdelningen,
provanställning

Stadsbyggnadschef

1 (1)

Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde den 4 april 2022

Anmälningsärenden
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.
Nr
1

Ärende
Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 15 februari år
2022

2

Protokoll från kommunalförbundet Skaraborgsvattens sammanträde
den 25 februari 2022

3

Protokoll från Avfall och Återvinning Skaraborgs direktionsmöte den
21 mars 2022

4

Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg den 4
mars 2022

5

Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB
2022-03-18

6

Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg den 4
mars 2022

N\\
\
,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Plats och tid

2022-03-04

Stadshuset i Skövde, KS-salen, kl. 13.40-16.20

Beslutande

Karola Svensson (C) ersätter Dan Gabrielsson (S)
Pierre Rydén (S)
Catarina Davidsson (C)
Jonas Davidsson (S), ordförande
Ulrica Johansson (C) ersätter Katarina Jonsson (M)
Johan Ask (S)
Rolf Eriksson (S)
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande

Falköping
Hjo
Karlsborg
Karlsborg
Skövde
Skövde
Tibro
Tibro

Övriga närvarande

Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Philip Segell, ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg
Anders Lundgren, andre vice ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg
Ajournering

Kl. 14.15-14.35

Utses att justera

Rolf Eriksson

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

1_3

Ordförande

... .. .
Jonas avid--*sson
Justerande

Rolf Eriksson
ANSLAG
Protokollet är justerat
Organ

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2022-03-04

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Anslagsdatum

2022-03- 07

Överklagningstid t.o.m.

2022-03-

Ll

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde

2
Eleonor Dårag

2

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-04

Innehållsförteckning

Justerandes signatur

Årsredovisning för år 2021

3

Omvärldsbevakning och analys inför åren 2023-2025

4

Information

5

Utdragsbestyrkande
2

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG
Dir § 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-04
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
Miljönämnden 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

'719

ek'Lv-

Utdragsbestyrkande
3

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG
Dir § 2

Sammanträdesdatum
2022-03-04

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
4

(47
_

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Sammanträdesdatum

2022-03-04

Dir§ 3

Information
a)

Internkontrollrapport samt uppföljning av miljömålen 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

Justerandes signatur

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

Utdragsbestyrkande
5

Ägardialogmöte Falköpings kommun – Falköpings Hyresbostäder AB
2022-03-18

Kl. 09:00-12:00 Falköpings Hyresbostäders kontor

Närvarande:
Falköpings kommun; Adam Johansson, Karola Svensson, Ingvor Bergman, Dan Hovskär (deltog
digitalt), Magnus Fleischer, Sara Cronholm, Erna Pezic, Edvin Ekholm.
Falköpings Hyresbostäder AB; Ulf Eriksson, Caroline Lundberg, Fredy Neüman, Tomas Thiel och
Helena Sonesson

1. Inledning:
Kommunalråd Adam Johansson hälsade alla välkomna och inledde dialogmötet.
2. Föregående mötes protokoll, ägardialog 2021-10-15
Magnus Fleischer gick igenom föregående mötes protokoll.
3. Hotellfastigheter AB, uppföljning koncernstruktur
Magnus Fleischer gick igenom den skattemässiga utredningen som beställts av kommunen
kring ägandet av Hotellfastigheter i Falköping AB och som genomförts av KPMG.
Mötet diskuterade frågan kring att avgörande blir om kommunen vill se ett långsiktigt
ägande av fastigheten som Hotellfastigheter i Falköping AB förvaltar eller inte.
Mötet beslutade att lägga utredningen till handlingarna och enades om att inriktningen blir
att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter AB till nästa val tillsätta samma styrelse som i
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB.
4. Finansiella mål, avkastningskrav, ändring ägardirektiv
Magnus Fleischer och Helena Sonesson presenterar det uppdrag de fått om att utreda
avkastningskravet och komma med förslag på ett nytt sådant.
Det kom fram att avkastningskravet i ägardirektivet har under många år angetts i procent och
för närvarande uppgår det till fyra procent. Avkastningskraven sjunker dock på både den
privata marknaden samt för bolag inom Sveriges allmännytta. Det nuvarande
avkastningskravet är högre än genomsnittet för Sveriges Allmännytta.
Magnus Fleischer och Helena Sonesson presenterar tre förslag på att hantera
avkastningskravet. Mötet enas om att gå vidare med förslaget om att avkastningskravet ska
motsvara genomsnittet av Sveriges Allmännyttas avkastningskrav enligt statistik från året
före. Mötet enas vidare om att förslaget ska lyftas in som ett förslag på revidering av
ägardirektivet och att revideringen ska tas upp av kommunfullmäktige i juni månad.

5. Bygga på mindre orter – goda exempel

Karl Alexanderson VD på AB Bostäder i Lidköping presenterar hur de arbetat med projekt
Lovene, där AB Bostäder i Lidköping byggde sju lägenheter enligt ett kombohuskoncept utan
investeringsbidrag i ett litet samhälle. Lägenheterna färdigställdes i juni 2021.
Karl Alexandersson uppgav att det var ett litet riskprojekt och att riskmomenten främst
bestod i hur de skulle klara avkastningskraven från ägaren och även om marknaden tålde
hyresnivåerna. Erfarenheterna var enligt honom bland annat att det var bra för varumärket
att bygga på landsbygden, att det var en trygg investeringsekonomi med kombohus, de hade
haft fullt uthyrt och ekonomin höll. De hade inte haft någon påtryckning från ägaren om att
bygga på landsbygden men hade fått positiv respons på beslutet. Sammanfattningsvis var de
positiva till ett nytt motsvarande projekt.
Thomas Thiel redogör för hur Hyresbostäder ser på att bygga på landsbygden utifrån
aspekterna önskemål från ägaren, behovet av tillväxt och kopplingen till affärsplanen.
Det fördes en diskussion kring förutsättningarna att bygga på mindre orter och hanteringen
av risken kopplad där till.
Mötet enades om att ge uppdrag till ägaren att tillsammans med bolaget utreda ett koncept
för boende på mindre ort. I första hand ska de ekonomiska förutsättningarna för att bygga på
mindre ort utredas. Ett möte mellan ägare och bolaget planeras till den 2 maj kl. 16.00.
Mötet sker digitalt.
6. Aktuellt från bolaget
Bolaget redovisar aktuell information. Bland annat togs följande upp;
- Årsredovisningen är framtagen och både intäkterna och avskrivningarna ökade för år
2021. Årets resultat är dock lägre än året innan.
- Det är mycket pågående arbete med klimatet och styrelsen har antagit strategier om
solceller och laddstolpar.
- Bolaget har ihop med AME på kommunen arbetat med kvartersvärdar och det har även
anställts en områdesutvecklare tillsammans med kommunen. Områdesutvecklaren
startar sitt arbete om en månad .
- Det har diskuterats en eventuell försäljning av Kv. Klockaren 7 och 8 till kommunen för
att kunna utveckla stadskärnan.
7. Avyttring av Greenlog-fastigheten, fortsatt utveckling
Greenlog-fastigheten är nu avyttrad och det innebär att Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
får bättre likviditet och kan lösa lån på cirka 72 miljoner kronor. Det blir dock sämre
kommande år då intäkterna minskar för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.
Bolaget vill investera detta i något nytt intressant projekt som kan generera intäkter.
8. Aktuellt från kommunen, plan – och markfrågor, Dotorp
Erna Perzic informerar om aktuella planerings- och markfrågor. Underlag finns i bifogad
powerpoint-presentation.
Edvin Ekholm informerar om att det sker ett samarbete med föreningar på Dotorps-området.
Syftet med samarbetet är att stärka området, öka tryggheten för de som verkar på området
och för de boende. Bland annat kommer det att ske ökat föräldraengagemang och ändringar

i den fysiska miljön. Detta för att tillföra skyddsfaktorer. Arbetet kommer att startas upp nu i
vår.
9. Övriga frågor
Edvin Ekholm informerade om att det pågår ett arbete även med flyktingmottagande och där
finns ett pågående samarbete med bolaget kring bostäder.

10. Sammanfattning, planering fortsatt dialog
Adam Johansson sammanfattade mötet och tackade för bra dialog.
Powerpoint-presentationer bifogas protokollet.
11. Nästa möte
Nästa dialogmöte blir fredag den 14 oktober 2022 kl. 9-12.

Mötesanteckningar förda av;
Sara Cronholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Plats och tid

Sammanträdesdatum

2022-03-08

Teams, kl. 16.05-16.10

Beslutande

Karola Svensson (C), ersätter Dan Gabrielsson (S)
Pierre Rydén (S)
Jonas Davidsson (S), ordförande
Katarina Jonsson (M)
Rolf Eriksson (S)
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande

Falköping
Hjo
Karlsborg
Skövde
Tibro
Tibro

Övriga närvarande

Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Ronny Wennerström, revisor
Ajournering
Utses att justera

Rolf Eriksson

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

4

Eleonor Daag
Ordförande

d/

"lånas DavicKsori
Justerande

.

y2,4 :4_5,
7

Rolf Eriksson

ANSLAG
Protokollet är justerat
Organ

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2022-03-08

Förvaringsplats för
protokollet

Anslagsdatum

2022-03-

Överklagningstid t.o.m.

2022-0' - ;

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde

Underskrift

Eleonor Daag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

III

Sammanträdesdatum

2022-03-08

Innehållsförteckning
Ansvarsfrihet för Miljönämnden östra Skaraborg för år 2021

Justerandes signatur
'

IfTA,/

7;

3

Utdragsbestyrkande
2

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Sammanträdesdatum

2022-03-08

Dir§ 4

Dnr 2021-8583

Ansvarsfrihet för Miljönämnden östra Skaraborg för år 2021
Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beviljar Miljönämnden östra
Skaraborg och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.
Direktionen beslutar också att överlämna årsredovisningen för år 2021 till
kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro för
godkännande.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 23 februari 2022 (MN § 7) att
överlämna årsredovisningen för år 2021 till direktionen och till revisionen för
granskning.
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 4 mars 2022
(Dir § 1) att godkänna årsredovisningen för år 2021.
Direktionen hade inte fått någon revisionsberättelse innan sammanträdet och hade
därmed inte något underlag för att besluta om ansvarsfrihet för miljönämnden.
Direktionen beslutade därför 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.
Revisionsberättelsen överlämnades till Miljösamverkan den 7 mars 2022.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-03-07
Revisionsberättelse för miljönämnden 2021
Revisionsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro
Bilagor till kommunerna
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för miljönämnden 2021
Revisionsberättelse 2021

Justerandes signatur

24(7.1„,

Utdragsbestyrkande
3

