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Tekniska nämnden
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Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande
Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande
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Heléne Svensson (S)
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Ersättare
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Eva-Marie Brorsson (C)
Jacob Kahrs (M)
Henrik Sjöberg (S)
Jenny Nieminen (S)
Kenneth Johansson (S)
Johan Aldén (C)
Josef Samuelsson (KD)
Roland Wanner (MP)
Mikael Lund (SD)
Gerhard Karlsson (SD)

Tjänstepersoner
Patrick Nohlgren, förvaltningschef
Cecilia Nordh, lokalstrateg
Jan Aurén, fastighetschef
Kerstin Jonsson, kostchef
Stig Säll, VA-chef
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom
Solveig Pettersson, städchef
Fredrik Johansson, gatuchef
Monica Busk, controller
Jessica Rytter, Biträdande Förbundschef
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Protokollsjusterare, förslag
Johanna Svensson
Presskonferens
Hålls direkt efter sammnträdet, cirka klockan 16.00 i Falköpingssalen

Tekniska nämnden
kallas till sammanträde måndagen den 22 februari 2021 klockan 13:15.
Enligt ny rutin för genomförande av digitala sammanträden hålls mötet digitalt via Skype, endast
ordföranden och nämndsekreteraren närvarar fysiskt på plats i Falköpingssalen.
Ärende
1.

Förvaltningschef informerar 2021
Dnr 2020/00341

Anteckningar
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Ärende
2.

Information Flytt av återvinningscentral Falevi
Dnr 2021/00026

3.

Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2021
Dnr 2020/00299
Bilaga a) Controllerns tjänsteutlåtande
b) Internkontrollplan 2021
c) Internkontrollplan kompletteringar

4.

Internkontrollplan tekniska nämnden 2020, uppföljning
Dnr 2021/00030
Bilaga a) Controllerns tjänsteutlåtande
b) Rapport

5.

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2020
Dnr 2021/00022
Bilaga a) Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande
b) Tn verksamhetsredovisning 2020
c) Slutredovisningar
d) Ombudgeteringar

6.

Aktuella lokalfrågor 2021
Dnr 2020/00340

7.

Information om Ishallen
Dnr 2021/00043

8.

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Dnr 2020/00337
Bilaga a) Remissvar
b) Förslag till policy
c) Delegationsbeslut
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Ärende
9.

Revidering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten
Dnr 2021/00014
Bilaga a) VA-chefens tjänsteutlåtande
b) Ändring av verksamhetsområden 2021
c) Utökning av verksamhetsområde Broddetorp

10.

Beläggningsplaner och utveckling av vägkapital.
Dnr 2021/00018

11.

Uteservering och trottoarpratare riktlinje inom Falköping
kommun
Dnr 2021/00019
Bilaga a) Gatuchefens tjänsteutlåtande
b) Uteservering och trottoarpratare

12.

Anmälningsärenden 2021
Dnr 2020/00344
Bilaga a) Förteckning över anmälningsärenden

13.

Anmälan om delegationsbeslut 2021
Dnr 2020/00345
Bilaga a) Förteckning av anmälda delegationsbeslut
b) Anmälda delegationsbeslut februari

14.

Rapportering från deltagande i sammanträden med mera
2021
Dnr 2021/00004

15.

Övriga frågor 2021
Dnr 2020/00342

Vanja Wallemyr
Ordförande

Anteckningar
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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Dnr 2020/00341

Förvaltningschef informerar 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef informerar om Covid 19 situationen på förvaltningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-02
TN 2020/00299
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Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2021
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden har tidigare antagit internkontrollplan för år 2021,
Denna kompletteras med två punkter (Leverantörstrohet och
Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftsbiträdesavtal) enligt
bilaga, och personal tillhörande kommunledningsförvaltningen uppdras
att genomföra kontrollerna.
Bakgrund
I den tidigare antagna kontrollplanen för 2021 utgick de
kommungemensamma punkterna som funnits tidigare år. Detta då dessa
punkter ingick i kommunledningsförvaltningens kontrollplan och skulle
komma att omfatta hela kommunens verksamhet. På så sätt skulle risken
minska att någon kontrollerar sitt eget arbete.
Efter en juridisk kontroll har det framkommit att dessa punkter måste finnas
med på varje förvaltnings kontrollplan, då varje nämnd har det yttersta
ansvaret för sin interna kontroll. Nämnden är dock fri att själv välja vem som
ska utföra kontrollen, varvid förslaget är att inköpssamordnaren och
dataskyddsombudet, som tillhör kommunledningsförvaltningen
organisatoriskt, får uppdraget att genomföra dessa kontroller för tekniska
nämndens räkning enligt förslaget i bilagda kontrollpunkter.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan komplettering kommunövergripande punkter 2021.pdf
Beslutet ska skickas till
Controller
Kommunledningsförvaltningen
Avdelningschefer

Monica Busk
Controller
Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Internkontrollplan 2021

Löp
nr Område:
1 Alla SBF

Rutinen/kontrollpunk
tens namn:
Kort beskrivning av rutinen
Nämndsbeslut
Har beslut fattade av nämnd/au verkställts

Riskformulering
Risken att fattade beslut inte verkställs pga
försumlighet vilket leder till att politiska
intentioner inte uppfylls.

Kontrollåtgärd
Kontrollmetod
Kontrollera att beslut fattade av nämnd Stickprov av fattade beslut
och/eller arbetsutskott är verkställda.

Kontrollfrekvens
Löpande under året

Ansvararig för kontrollen
Nämndsekreterare

Löpande under året

Nämndsekreterare

2 Alla SBF

Undertecknande av
avtal

Avtal ska undertecknas av behöriga
personer.

Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att
obehörig person undertecknat vilket leder till
ogilitiga avtal.

Kontrollera att avtal undertecknats av
en behörig person enligt
delegationsordningen/delegationsbestämmelse

3 Alla SBF

Avtalsbevakning

Alla ingångna avtal ska ha bevakning av
giltighetstid och uppsägningstid.

Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp
vilket leder till avsaknad av avtal alternativt
oönskade åtaganden

Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov

Löpande under året

Nämndsekreterare

4 Fastighet

Värmeförsörjning

Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten
eller elburen värme.

Risken för kalla lokaler sker pga avbrott i
värmeförsörjning kan leda till stora konsekvenser
för kommunens verksamheter/hyresgäster.

Säkerställa att resrevkraft och
värmeaggregat fungerar.

Provköra reservkraftaggregat
(årsvis), kontrollera el- och
värmeanläggningar.

En gång per år

Driftchef

5 Fastighet

Nyckelhantering

Nycklar finns för tillfällig utlåning till
hantverkare för att de ska kunna göra
åtgärder i våra fastigheter.

Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga Kontrollera vilka nycklar som finns
bristande rutiner och okunskap kan leda till
utlånade/saknas i nyckelskåpet.
ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut,
samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster.

Stämma av att de fysiska
nycklarna i skåpet stämmer
överens med
utlåningsförteckningen.

Kvartalsvis

Handläggare

6 Fastighet

Nyckelhantering

Verksamheterna har kvitterat ut nycklar till
sina berörda fastigheter.

Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga
bristande rutiner och okunskap kan leda till
ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut,
samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster.

Begära in en förteckning från Stickprov årsvis.
verksamheten på vilka nycklar
de har.

7 Fastighet

Ronderingar

Ronderingsplaner finns för varje fastighet
med fastställd frekvens.

Risken att anläggningar inte sköts som de ska pga kontroller av att regelbundna
att ronderingar inte utförs enligt plan kan leda till ronderingar utförs.
höga drifts- och underhållskostnader.

8 Kosten

Rätt kost till rätt
person

Rutiner kring hanteringen av specialkost
finns och behöver följas upp.

Risken att en allergisk/överkänslig matgäst kan få
fel mat pga att rutienerna kring hanteringen av
specialkost inte följs kan leda till att personer
reagerar med allt från svag klåda till anafylaktisk
chock.

Kontroll av att rutinen kring hanteringen Genomgång av rutiner på plats En gång per år
av specialkost följs.
i kök och
samtal/frågeställningar till
kökspersonalen avseende
rutiner

9 Kosten

Livsmedelshygien

Efterlevnad av rutinen "rutin för tid- och
temperaturprocesser" i HACCP-planen.

Risk finns att livsmedel inte hettas upp tillräckligt
snabbt eller i tillräcklig hög grad pga att rutiner
inte föjs/efterlevs vilket skulle kunna leda till att
sjukdomsframkallande mikroorganismer inte
avdödas tilltäckligt eller att sporbildare kan
aktiveras och växa till - bilda toxin.

Kontroll av dokumentation, både
gällande återupphettning och
kalibrering av termometer.

Gå igenom dokumentationen
och analysera den.

Avtalstrohet

Köptrohet gentemot ingångna
livsmedelsavtal

Risk finns att varor köps in som ej finns
upphandlade pga okunskap och slarv. Detta kan
leda till bristande förtroende för oss som
avtalspartner och ekonomiska försluster.

Fakturakontroller

Kvartalsvis
Biträdande kostchefen tar
under en period över attesten
av fakturor från kökschef, för
att kontrollera inköpen
gentemot ingågna avtal.

10 Kosten
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Kontrollera vilka nycklar som
verksamheten kvitterat ut och
säkerställa att dessa finns kvar i
verksamheten.

Stickprov av undertecknade
avtal

Stickprovskontroller i DeDu

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Handläggare

Driftchef

Kostekonomen

Kökschef

Biträdande kostchef

Sidan (1) av (2)

Internkontrollplan 2021

Löp
Rutinen/kontrollpunk
nr Område: tens namn:
Kort beskrivning av rutinen
11 Park/Gata Kontroll av
Genomgång och uppdatering av NVDB ska
väghållaransvar
ske årligen med rullande 5-årsintervall för
bestämda områden.

Riskformulering
Risken att kommunen utövar väghållning där
kommunen inte är väghållare eller missar
väghållning pga att vägdatabasen är inaktuell.
Detta kan innebära ökade kostnader och minskat
förtroende.

Kontrollåtgärd
Kontroll att genomgång har utförts på
valt område under året.

Kontrollmetod
Kontrollfrekvens
Avstämning av väghållaransvar En gång per år
i NVDB och mot gällande
detaljplan.

Ansvararig för kontrollen
Trafikingenjör

12 Park/Gata Trafikföreskrifter

Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter
är verkställda i form av att uppskyltning etc
är utfört i gatumiljön samt att föreskriften är
inlagd i RDT (rikstäckande databasen för
trafikföreskrifter).

Risken för att antagna lokala trafikföreskrifter inte
blir verkställda pga att rutinen inte fungerar. Detta
kan leda till att trafiksäkerheten kan minska och
polis och parkeringsövervakare inte kan verkställa
deras kontroll.

Trafikföreskrifter som är beslutade
Okulär besiktning på plats att En gång per år
under året i TN kontrolleras. Kontrollen beslutade åtgärder är åtförda.
utförs dels för att se att den är inlagd i
RDT samt att den är uppskyltad rätt i
gatumiljön.

Trafikingenjör

13 Park/Gata Vinterväghållning

Entreprenörenas fordon förses med GPSregistrering som jämförs med
faktureringsuppgifter och snöplan.

Risken att entreprenören debiterar felaktigt pga
felaktig tidsredovisning eller snöröjer fel ytor.
Detta kan leda till ökade kostnader och/eller
missnöjda invånare.

En kontinuerlig kontrollplan finns för
kontroll av olika områden.

En gång per månad under
säsong.

Biträdande gatuchef

14 Städ

Produktpärmar
kemikalier

Finns uppdaterade produkt-/säkerhetsblad i Risken med att produktpärmarna inte är
pärmarna i verksamheten
uppdaterade pga att blad saknas eller är felaktiga
kan leda till personskador, material/golv förstörs
samt onödig miljöbelastning.

Kontrollera att pärmarna är
Stickprovsinventering görs på
uppdaterade och stämmer överens med 16 arbetsplatser
städrummets/städavdelningens faktiska
kemikalier.

En gång per år

Städchef och arbetsledare.

15 Städ

Nyckelhantering för
vikarier

Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få
kunskap om nyckelns värde och betydelse.

Har utkvitterade nycklar återlämnats?

16 Städ

Egenkontroll av
städkvalitén

Städning ska utföras enligt
Risken för att undermålig städning utförts på
Ut på plats och granska
lokalvårdsinformationen för respektive plats grund av försumlighet och/eller okunskap kan leda
till otrivsel och/eller bistande underhåll.

17 VA

Underhåll av pumpar Det ska finnas underhållsplaner för maskinell Risk finns att reservpumpar och reservaggregat
och aggregat.
utrustning. Eventuella åtgärder ska noteras inte fungerar pga bristande underhåll/rutiner
på respektive maskinkort.
vilket kan leda till bräddning eller annan
miljöpåverkan.

18 VA

Fungerande
reningsverk

Det är viktigt att reningsverken fungerar som Risk finns för att reningsverken inte fungerar som Kontrollera att rutinerna följs och att
de ska. Rutiner finns för att säkerställa detta, de ska pga att personalen inte hanterar brister i
personalen har nödvändiga kunskaper.
de så kallade driftinstruktionerna.
reningsverkens funktion på ett korrekt sätt. Detta
kan leda till en negativ miljöpåverkan,
sanktionskrav och i förlängningen åtal.

19 Alla SBF

Checklista över vad
som ska diarieföras

Det bör finnas checklistor till förvaltningens
olika projekt över vad som bör diarieföras i
olika skeenden
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Risken att nycklar tappas, försvinner eller stjäls
pga ovarsamhet eller okunskap kan leda till att
nyckelsystem måste bytas ut vilket är en stor
ekonomisk kostnad.

Risk finns att handlingar inte kan lämnas ut på
grund av att de inte är sökbara i diariet vilket kan
leda till exempelvis stämningar.

Kontrollera att rutiner finns och att de
är kända.

Stickprov

Två gånger om året
Inventering av att
nyckelskåpets nycklar stämmer
överens med
utkvitteringslistan.

Städchef

Stickprov med okulär
besiktning som ska
dokumenteras
Antal 16 st

Löpande under året

Städchef

Stämma av maskinkort mot
underhållsplanen och se om
det löpande underhållet finns
noterat.

Stickprov halvårsvis.

Driftchef

Har avvikelser skrivits in i
maskinkorten? Finns
uppdateringsdatum på
instruktioner? Har personalen
nödig kunskap?

Stickprov på maskinkort och
instruktioner.
Finns det fastställda
utbildningsplaner utifrån
genomförda
utvecklingssamtal.

Driftchef vad det gäller
stickprovskontroller.
VA-chef vad det gäller
avstämning av
utbildningsplan.

Före delårsbokslut och
årsbokslut

Avdelningschefer

Finns rutin för egenkontroll av att vissa Stickprov av varje avdelnings
saker ska diarieföras
aktuella projekt under året.
(ange antal av totalt antal)

Sidan (2) av (2)

Internkontrollplan

Område
Kontrollpunkt
Kommunöve Leverantörstrohet
rgripande

Kort beskrivning av kontrollpunkten
Inköp av varor och tjänster ska göras från
korrekt avtalsleverantör

Kommunöve Dataskyddsförordningen
Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas
rgripande
(GDPR)
personuppgiftsbiträdesavtal
Avtalet reglerar hur hantering
av personuppgifter ska
behandlas mellan parterna

Riskformulering
Kontrollåtgärd
Risken att verksamheten gör inköp utanför
Kontrollera att inköp har gjorts enligt
tecknade avtal på grund av att styrande
gällande leverantörsavtal
dokument inte är kända i organisationen, eller
inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Risken att kommunen inte har upprättat
personuppgiftsbiträdesavtal på grund av
bristande kännedom om
dataskyddsförordningen kan leda till att
personuppgifter inte behandlas på ett korrekt
sätt
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Kontrollmetod
Kontroll av
genomförda inköp

Kontrollera att
Stickprov
personuppgiftsbiträdesavtal har
upprättats med de parter som
behandlar kommunens personuppgifter

Kontrollfrekvens
Årsvis

Ansvararig för kontrollen
Inköpssamordnaren

Löpande under året

Dataskyddsombudet

Sidan (1) av (1)
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Dnr 2020/00299

Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Den tidigare antagna internkontrollplanen för år 2021 kompletteras med två
punkter (Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsbiträdesavtal) enligt bilaga, och personal tillhörande
kommunledningsförvaltningen uppdras att genomföra kontrollerna.

Bakgrund
I den tidigare antagna kontrollplanen för 2021 utgick de
kommungemensamma punkterna som funnits tidigare år. Detta då dessa
punkter ingick i kommunledningsförvaltningens kontrollplan och skulle
komma att omfatta hela kommunens verksamhet. På så sätt skulle risken
minska att någon kontrollerar sitt eget arbete.
Efter en juridisk kontroll har det framkommit att dessa punkter måste finnas
med på varje förvaltnings kontrollplan, då varje nämnd har det yttersta
ansvaret för sin interna kontroll. Nämnden är dock fri att själv välja vem som
ska utföra kontrollen, varvid förslaget är att inköpssamordnaren och
dataskyddsombudet, som tillhör kommunledningsförvaltningen
organisatoriskt, får uppdraget att genomföra dessa kontroller för tekniska
nämndens räkning enligt förslaget i bilagda kontrollpunkter.
Beslutsunderlag
Controllerns tjänsteutlåtande
Internkontrollplan komplettering kommunövergripande punkter 2021.pdf

Paragrafen skickas till
Avdelningschefer
Controller

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-02
TN 2021/00030

1 (2)

Internkontrollplan tekniska nämnden 2020, uppföljning
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden godkänner den redovisade internkontrollrapporten för
år 2020 och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020
innehållande 18 olika punkter. Denna internkontrollplan ska följas upp efter
årets slut och uppföljningen sammanställs i en rapport.
I årets rapport har framkommit att:


Fem punkter föranleder inte några åtgärder/förändringar framöver.
(punkt 1,2,3,8,10)



En punkt har på grund av pågående pandemi inte kunnat genomföras
men kommer att utföras framöver när läget så tillåter. (punkt 5)



En punkt har på grund av pandemin föranlett en lite annorlunda
inriktning på kontrollen. (Punkt 12)



Tre punkter uppvisar inga direkta brister men har ändå tydliggjort att
vissa förändringar kan komma att behövas i framtiden för att
säkerställa bibehållen god kvalitet. (Punkt 6,7,13)



Resterande åtta punkter har visat på att insatser behövs för att
förebygga eventuella framtida alternativt komma tillrätta med
upptäckta brister. Inga av dessa brister var dock ”akut alarmerande”.
(Punkt 4,9,11,14,15,16,17,18)

Beslutsunderlag
Rapport vid årets slut till internkontrollplan 2020.pdf

Beslutet ska skickas till
Avdelningschefer
Controller
Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2)

Kommunstyrelsen

Monica Busk
Controller

Rapport utifrån Internkontrollplan 2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollområde: 1 Nämndsbeslut
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts?
Nämndsekreteraren har slumpvis dragit tre beslut från september - december 2020 fattade av
tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvist valda besluten blev:
TN § 95/2020, 110/2020 och Tnau § 67/2020.

Resultat av kontrollen:
TN §95 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att återsända Frökindsgårdens
uppdaterade projektdirektiv till socialnämnden, vilket gjordes den 28 september 2020.
TN §110 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att godkänna ändring av tekniska
nämndens delegationsbestämmelser med start 26 oktober 2020.
Tnau §67 är genomförd genom att tekniska nämndens arbetsutskott beslutat ett förbud mot
hastighet över 30 km/h på Slingvägen i Stenstorp enligt Bilaga 1. Beslutet genomfört genom att
vägmärken har blivit uppsatta.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 2 Undertecknande av avtal
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts.
Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som
stickprovet drogs ur, var 18 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal
undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna.

Resultat av kontrollen:
Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 3 Avtalsbevakning
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts.
Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som

stickprovet drogs ur, var 18 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om
avtalsbevakning.

Resultat av kontrollen:
Ett av avtalen som drogs fanns det ingen bevakning på, vilket det heller inte ska finnas. De andra
två avtalen som drogs fanns det bevakning på.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 4 Dataskyddsförordningen
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
En rapport över tekniska nämndens registerförteckning har tagits fram. Tillsyn av
registerförteckningen genomfördes av dataskyddsombudet tillsammans med kontaktperson för
tekniska nämnden den 8 och 9 december 2020.

Resultat av kontrollen:
Generellt visar granskningen ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i
registerförteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska
efterleva kraven i dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en
fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar.

Planerade förändringar/åtgärder:
Efter granskningen har flera brister som uppmärksammades vid granskningen åtgärdats.

Kontrollen utförd av:
Anna-Karin Andersson, Nämndsekreterare

Kontrollområde: 5 Produktpärmar kemikalier
Vad är det som ska kontrolleras?
Kontrollera att pärmarna är uppdaterade och stämmer överens med städrummet/städavdelningens
faktiska kemikalier.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Produktpärmarna är uppdaterade vid fortbildningsdagar i februari.
Däremot har kontrollen om produkterna stämmer överens med det som finns i städrummet fått
flyttats fram. Detta med anledning av covid-19 och de rekommendationer/restriktioner som
utfärdats, såsom besökförbud på äldreboenden, undvika onödiga kontakter och minimera att
träffa varandra.

Resultat av kontrollen:
Pärmarna är uppdaterade. Däremot har inte kontrollen om det stämmer överens med det som
finns i städrummet kunnat genomföras.

Planerade förändringar/åtgärder:
När rekommendationer/restriktioner förändras/tas bort och det blir möjligt att åter igen besöka
och träffa varandra, kommer arbetet med att fullfölja kontrollen att fortsätta.

Kontrollen utförd av:
Marie Lindskog och Kristina Hermansson Elfström, arbetsledare samt
Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: 6 Nyckelhantering för vikarier
Vad är det som ska kontrolleras?
Har utkvitterade nycklar återlämnats?

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Städvikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Det
är av stor betydelse att utkvitterade nycklar återlämnas enligt plan. Inventering av utkvitterade
nycklar har gjorts vid årskiftet 2020/2021.

Resultat av kontrollen:
Det finns några utkvitterade nycklar med anledning av att vikarier arbetar och behöver dessa,
vilket är som det ska. Förteckningen är i god ordning. Det har tillkommit fler s.k CLIQ- nycklar
(programmerbara nycklar som finns vid de nyare fastigheterna)vars hantering bör ses över.

Planerade förändringar/åtgärder:
Finns behov att stämma av om CLIQ- nycklar ska finnas i varje nyckelknippa eller om det kan
finnas ett antal separata reservnycklar. En nyckel kan passa till fler fastigheter som har detta
system. Kontakt kommer tas med handläggare på Fastighetsavdelningen för att titta på vilket
alternativ som kan vara det bästa i framtid.

Kontrollen utförd av:
Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: 7 Kontroll av väghållaransvar
Vad är det som ska kontrolleras?
Kontroll av väghållaransvar.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Kontroll av att väghållande myndighet är rätt registrerad i NVDB (Nationell väg databas).

Metoden som använts är att en inventering gjorts av de uppgifter som finns, och som har betydelse
för vilka delar av kommunens vägnät som ingår i Falköping kommuns ansvar som väghållare.
Hela kommunens vägnät är en omfattande mängd data att hantera varför kommunen delats in i
områden som ses över efter rullande schema med ett eller fler områden per år som inventeras.
Inventering görs mot relevanta underlag och under en femårsperiod har hela kommunen
inventerats.

Resultat av kontrollen:
Under 2020 har kontroll skett av området som består av norra delen av tätorten. Felaktigheter i
leverans till NVDB rapporteras fortlöpande in till NVDB för rättelse. Viss tillämpning av äldre
detaljplaner är nödvändiga och i vissa fall är en detaljplaneändring nödvändig på sikt.

Planerade förändringar/åtgärder:
Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd.

Kontrollen utförd av:
Therese Broman, Trafikingenjör

Kontrollområde: 8 Trafikföreskrifter
Vad är det som ska kontrolleras?
Trafikföreskrifter

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Kontroll av att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda i form av att utmärkning är
utförd i gatumiljön samt att föreskriften är publicerad i Transportstyrelsens rikstäckande databas
för lokala trafikföreskrifter. Metoden som använts är en kontroll av att den beslutade lokala
trafikföreskriften är sökbar i Transportstyrelsens rikstäckande databas efter publicering samt att en
fysisk besiktning görs på plats när utmärkning skett.

Resultat av kontrollen:
Under året har samtliga beslutade lokala trafikföreskrifter slutbesiktigats och konstaterats
uppfylla krav på gällande lokala trafikföreskrifter genom publicering i Transportstyrelsens
rikstäckande databas samt utmärkning enligt krav ställda i vägmärkesförordningen (2007:90) och
Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS
2019:74).

Planerade förändringar/åtgärder:
Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd.

Kontrollen utförd av:
Therese Broman, trafikingenjör.

Kontrollområde: 9 Vinterväghållning
Vad är det som ska kontrolleras?
Vinterväghållning

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Kontrollera att utsedd entreprenör genomför vinterväghållning enligt väghållningsgränser och i
enlighet med vad som faktureras.

Resultat av kontrollen:
Kontrollen har kunnat utökas för att varje samhälle har egen GPS för registrering av åtgärder
vilket innebär att en mer kontinuerlig kontroll nu kan göras och inte enbart stickprov. Avvikelser
finns, vilket då främst beror på att vi som beställer har otydlighet i var väghållningsgränser går
och omfattningen av uppdraget.
Resultatet visar inga felaktigheter i fakturerings underlag.

Planerade förändringar/åtgärder:
Tydligare kontroll av väghållningsgränser och beställningsunderlag behöver tas fram på vissa
orter.

Kontrollen utförd av:
Kjell Björk, Biträdande Gatuchef

Kontrollområde: 10 Rätt kost till rätt person
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonal avséende
rutiner. Kontrollen är 2020-12-15 genomförd i köket på Tåstorps demenscentrum. Köket lagar
mat till brukare på det särskilda boendet och till brukare inom ordinärt boende i centrala
Falköping.

Resultat av kontrollen:
Alla rekvisitioner var vid kontrollen aktuella. Kockarna upplever att de har tillräckligt med
kunskap om specialkosthantering, vilket också visade sig genom att de kunde svara bra på
frågorna som ställdes. De har även kunskap om var de kan hämta information vid behov. I de fall
det uppstår frågetecken inhämtas information från säkra källor, som Livsmedelsverkets hemsida.
Vid övriga oklarheter kontaktas ansvarig sköterska.

Planerade förändringar/åtgärder:
Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs.

Kontrollen utförd av:
Maria Vitalis, kostekonom

Kontrollområde: 11 Livsmedelshygien
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Kvartalsvis kontroll av dokumentation, både gällande återupphettning och kalibrering av
termometrar. Genomgång och analys av dokumentation.

Resultat av kontrollen:
Efterlevnaden av rutinen ”rutin för tid- och temperaturprocesser” i avdelningens HACCP-plan,
som är skapad utifrån att livsmedel som inte hettas upp tillräckligt snabbt eller i tillräckligt hög
grad på grund av att rutiner inte följs/efterlevs och skulle kunna leda till att
sjukdomsframkallande mikroorganismer, inte avdödas tillräckligt eller att sporbildare kan
aktiveras och växa till – bilda toxin, visar sig vid de kvartalsvisa uppföljningarna fungera väl.
Visst bortfall av dokumentation har uppmärksammats.

Planerade förändringar/åtgärder:
Vid de tillfällen det uppmärksammats att dokumentation saknats gällande de aktuella
temperaturmätningarna har detta påpekats tydligt för personalen och har föranlett förbättringar.
Inga förändringar i rutinen är aktuella.

Kontrollen utförd av:
Avdelningens kökschefer vid de kvartalsvisa hygienronderna.

Kontrollområde: 12 Avtalstrohet
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Biträdande kostchefen tar under en period över kontrollen och beslutsattesteringen av fakturor
från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingångna avtal.
Kontrollen genomförs kvartalsvis.

Resultat av kontrollen:
Köptroheten gentemot ingångna livsmedelsavtal är hög men på grund av rådande pandemi har
våra leverantörers lager varit begränsade, och de har därmed inte kunnat leverera enligt våra
avtal.
Kontrollen har, med anledning av detta, i större omfattning handlat om uppföljning av vilka
varor vi fått och vilka priser vi blivit fakturerade, då vi avtalat om att de priser vi betalar för
varor som byts ut av leverantören, inte får överstiga de priser vi skulle betalat för en anbudsvara
och varorna får inte heller vara av någon sämre kvalitet.

Planerade förändringar/åtgärder:
Kontrollen kommer att fortlöpa under 2021 utan några förändringar.

Kontrollen utförd av:
Christin Hallner, bitr. kostchef

Kontrollområde: 13 Värmeförsörjning
Vad är det som ska kontrolleras?
Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten eller elburen värme. Värmeavbrott kan få konsekvenser
för kommunens verksamheter/hyresgäster. Därför behöver det säkerställas att reservkraft och
värmeaggregat fungerar.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Underhållsrutin för reservkraft finns fastställd 2014-01-24 och återfinns finns i G-katalogens
driftmapp under reservkraftverk.
Verken körs enligt rutinen och servas enligt servicescheman. De mobila verken iordningsställs
av räddningstjänstens verkstad efter drift. Fastighetsskötarna iordningställer och ser till att
drivmedel finns efter varje drift och driftprov.
Kontroll av driftsjournaler görs enligt denna internkontrollsplan.

Resultat av kontrollen:
Det framkom att vissa mobila reservkraftverk är svårstartade och behöver bytas ut. De fasta
verken har körts enligt schema och fungerar bra. Ett nytt verk har installerats till Floby
äldreboende.

Planerade förändringar/åtgärder:
Minst ett mobilt reservkraftverk behöver bytas ut årligen.

Kontrollen utförd av:
Johan Singstrand, driftchef.

Kontrollområde: 14 Nyckelhantering mot hantverkare
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Stämma av att de utlånade nycklarna i Fastighetsavdelningen nyckelskåp finns utkvitterade i vår
förteckning. Att det inte finns några nycklar som saknar kvittens och att det efter en längre
utlåningstid görs en kontroll av att låntagaren fortfarande behöver/använder nyckeln.
Under år 2020 gjorde vi en rutinförändring för utlämning av nycklar och tillfälliga passerkort.
fastighetsavdelningen tar emot beställningen på önskat lån och lämnar sedan ner
nycklar/passerkort tillsammans med en kvittens till Stadshusets reception. Där kvitterar
låntagaren sedan ut sin nyckel/passerkort och återlämnar den även dit när det utförda arbetet är
klart.

Resultat av kontrollen:
Upptäckte ett flertal nycklar som är utlånade för mer än 6 månader sedan och som ej är
återlämnade. Kontaktar berörd låntagare och ber om att återfå nyckeln om de inte har behov av
den längre. Upptäckte att det fanns personal från fastighetsavdelningen som lånat nycklar ur
fastighetsavdelningens nyckelskåp och trott att de kan ha den i stadigt bruk. Har hängt in dessa
nycklar i skåpet igen och beställt egen nyckel till berörd personal.
Cliq, som är vårt nya elektroniska nyckelsystem, sätts in i nya byggnationer och minskar därmed
hanteringen av vanliga standardnycklar. Här har vi på Fastighetsavdelningen en nyckel för
utlåning och denna kvitteras ut på samma sätt som de andra nycklarna.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ringa de som har nycklar som varit utlånade mer än 2 månader, för att kolla om de fortfarande
behövs. Om inte, ska de återlämnas snarast.

Kontrollen utförd av:
Mikaela Carlsson, Handläggare

Kontrollområde: 15 Nyckelhantering mot verksamhet
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Kontroll av att de nycklar som är utkvitterade till Falköpings bibliotek finns kvar inom
verksamheten. Att de via en aktuell förteckning kan uppge antal nycklar samt vilka olika system
och behörigheter som innehas av verksamheten. Sedan stäms detta av mot förteckningen som
finns hos oss på Fastighetsavdelningen.
Via mail tog jag in dessa uppgifter från verksamhetsansvarig.

Resultat av kontrollen:
De har en aktuell förteckning och denna hanteras skriftligt på en blankett som sitter i en pärm
hos verksamheten. De uppger att de har två olika märkningar (behörigheter) på sina nycklar samt
hur många de innehar. Antalet nycklar stämmer dock inte överens med fastighetsavdelningens
förteckning över antalet utlämnade. De har fler nycklar än vad som noterats som utlämnade.
Orsaken är till denna differens är oklar men ligger förmodligen längre bak i tiden.

Planerade förändringar/åtgärder:
Av kontrollens resultat bedömer jag att verksamheten har bra ordning på sin nyckelhantering.
Enligt resultatet har vi lämnat ut betydligt färre nycklar än vad verksamheten uppger att de har i
sin ägo. Denna information kommer att lämnas vidare till ansvarig förvaltare för bedömning och
eventuell åtgärd.
Detta är ett förhållandevis litet, äldre system som inom den närmaste tiden troligtvis kommer att
bytas ut. Kanske bör det prioriteras.

Kontrollen utförd av:
Mikaela Carlsson, Handläggare, Fastighetsavdelningen

Kontrollområde: 16 Ronderingar
Vad är det som ska kontrolleras?
Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställda kontrollfrekvenser. Om inte
ronderingarna sköts som de ska kan det leda till höga drifts-och underhållskostnader. Det är
därför viktigt att kontrollera att regelbundna ronderingar görs.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Det är cirka 150 fastigheter som berörs av denna kontroll. I Dedu finns ett ronderingssystem som
skall utföras av fastighetsskötare. När en ronderingsuppgift är utförd skall den kvitteras och
ärendet ändrar färg från rött till grönt.

Resultat av kontrollen:
De flesta av ronderingspunkterna var åtgärdarde vid kontrollen under hösten. Någon
fastighetsskötare hade missat att kvittera eller utföra ronderingen.

Planerade förändringar/åtgärder:
Under medarbetarsamtalet togs dessa ronderingar upp som en punkt med varje fastighetsskötare.
Vissa har fått hjälp av extrapersonal för att kunna hinna med sina ronderingsuppgifter.
Vi kommer att jobba mer med förebyggande åtgärder för att få ner felanmälningsfrekvensen som
är en direkt indikation på utebliven rondering och på hur fastigheten mår.

Kontrollen utförd av:
Johan Singstrand, Driftchef.

Kontrollområde: 17 Underhåll av pumpar och aggregat
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Stämma av maskinkort mot underhållsplanen och se om det löpande underhållet finns noterat.

Resultat av kontrollen:
Underhåll finns noterat för de objekt som har underhållsplaner. Många objekt saknar fortfarande
maskinkort och underhållsplaner.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ett nytt underhållsprogram, MaintMaster, är upphandlat och under uppstart för att effektivisera
det förebyggande underhållet. Systemet kommer succesivt att ersätta det gamla systemet med
maskinkort och kommer att tas i bruk under 2021. Detta kommer att skapa stora fördelar, såväl
säkerhetsmässigt som ekonomiskt.

Kontrollen utförd av:
Erik Arnesson, driftchef

Kontrollområde: 18 Fungerande reningsverk
Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:
Har avvikelser skrivits in i maskinkort? Finns uppdateringsdatum på instruktioner? Har
personalen nödig kunskap?

Resultat av kontrollen:
Avvikelser har skrivits in i maskinkort i de flesta fall. Uppdateringsdatum på instruktioner
saknas på alla gamla dokument men skrivs in allt eftersom de uppdateras. En del personer saknar
ibland specifika kunskaper men den finns inom gruppen som helhet.

Planerade förändringar/åtgärder:
Ett nytt underhållsprogram, MaintMaster, är upphandlat och under uppstart för att effektivisera
det förebyggande underhållet. Systemet kommer succesivt att ersätta det gamla systemet med
maskinkort och tas i bruk under 2021. Detta kommer att skapa stora fördelar, såväl
säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Arbetet med att revidera driftinstruktioner fortgår.

Kontrollen utförd av:
Erik Arnesson, driftchef
Stig Säll, va-chef
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Dnr 2021/00030

Internkontrollplan tekniska nämnden 2020, uppföljning
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020
innehållande 18 olika punkter. Denna internkontrollplan ska följas upp efter
årets slut och uppföljningen sammanställs i en rapport.
I årets rapport har framkommit att:
Fem punkter föranleder inte några åtgärder/förändringar framöver. (punkt
1,2,3,8,10)
En punkt har på grund av pågående pandemi inte kunnat genomföras men
kommer att utföras framöver när läget så tillåter. (punkt 5)
En punkt har på grund av pandemin föranlett en lite annorlunda inriktning på
kontrollen. (Punkt 12)
Tre punkter uppvisar inga direkta brister men har ändå tydliggjort att vissa
förändringar kan komma att behövas i framtiden för att säkerställa bibehållen
god kvalitet. (Punkt 6,7,13)
Resterande åtta punkter har visat på att insatser behövs för att förebygga
eventuella framtida alternativt komma tillrätta med upptäckta brister. Inga av
dessa brister var dock ”akut alarmerande”. (Punkt 4,9,11,14,15,16,17,18)
Beslutsunderlag
Controllerns tjänsteutlåtande
Rapport vid årets slut till internkontrollplan 2020

Paragrafen skickas till
Avdelningscheferna
Controllern

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00022

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2020
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens
verksamhetsredovisningen 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.
2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till godtagbar på mål 1, god
på mål 2 och godtagbar på mål 3 och mål 4.
3 Tekniska nämnden anhåller om att 59,9 miljoner kronor av kvarvarande
investeringsbudget ombudgeteras till 2021 för att pågående projekt ska
kunna fortsätta.
Bakgrund
I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse,
viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och
viktiga framtidsfrågor. Siffrorna är preliminära då det kvarstår bokningar hos
ekonomiavdelningen som kan komma att påverka tekniska nämnden.
Controllern redovisar en sammanställning av förvaltningens målarbete.
Verksamheterna har följt upp gentemot tekniska nämndens beslutade delmål
och redovisar i samband med dessa de kommunikativa indikatorerna.
Därefter följer en redogörelse av vad förvaltningen gjort i övrigt som har
bäring direkt mot de av fullmäktige beslutade målen för hela kommunen.
Varje mål avslutas sedan med en ruta för bedömning av måluppfyllelse och
en betygsskala att kryssa i. Innehållet i dessa är för närvarande blankt då det
är upp till politiken att bedöma detta. Komplettering av dessa texter bör ske
innan presentation till nämnden.
Nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett överskott med 20,6
miljoner kronor. Netto har 174,9 miljoner kronor förbrukats av 195,5
miljoner kronor, vilket är 89 % av budgeten.
VA-verksamheten visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. VA-fonden är
negativ och är vid ingången av år 2021 -2,5 miljoner kronor. VA-taxan för
kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet.
Biogasverksamhetens resultat är plus 0,2 miljoner kronor.
Flera mindre och ett antal större investeringsprojekt har pågått under året och
ett flertal har färdigställts 2020. De tre färdigställda projekt som överstiger 5
miljoner kronor redovisas i slutrapporter. Dessa är sammanställda i en bilaga
till verksamhetsredovisningen. Det är:
Nybyggnad Förskolan Kinnarp

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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Nybyggnad Vindängens skola
Nybyggnad vid Fridhem
För de skattefinansierade delarna har 178,7 av 345,4 miljoner kronor
förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med
över till år 2021 är 49,7 miljoner kronor.
VA-verksamheten har utfört investeringar för 37,9 miljoner kronor. Det har
gjorts ett flertal stora åtgärder på ledningsnätet. Medel för pågående
investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2021 är 7,7 miljoner
kronor.
Biogasverksamheten håller på med ett projekt med ny rötkammare, projektet
har 2020 använt 17,3 miljoner kronor och beräknas slutföras under 2021.
Totalt 2,5 miljoner kronor behöver ombudgeteras till 2021 för att färdigställa
projektet.
Totalt behöver 59,9 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att
färdigställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VAverksamheten och Biogasen.
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Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2020
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens
verksamhetsredovisningen 2021 och översänder den till
kommunstyrelsen.
2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till xxx.
3 Tekniska nämnden anhåller om att 59,9 miljoner kronor av kvarvarande
investeringsbudget ombudgeteras till 2021 för att pågående projekt ska
kunna fortsätta.
Bakgrund
I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse,
viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och
viktiga framtidsfrågor.
Controllern redovisar en sammanställning av förvaltningens målarbete.
Verksamheterna har följt upp gentemot tekniska nämndens beslutade delmål
och redovisar i samband med dessa de kommunikativa indikatorerna.
Därefter följer en redogörelse av vad förvaltningen gjort i övrigt som har
bäring direkt mot de av fullmäktige beslutade målen för hela kommunen.
Varje mål avslutas sedan med en ruta för bedömning av måluppfyllelse och
en betygsskala att kryssa i. Innehållet i dessa rutor består just nu av en kort
sammanfattning av diskussioner från arbetsutskottet samt förvaltningens
ledningsgrupps tankar. En diskussion behövs för att komma fram till vad det
ska stå i dessa rutor i det färdiga dokumentet.
Nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett överskott med 20,6
miljoner kronor. Netto har 174,9 miljoner kronor förbrukats av 195,5
miljoner kronor, vilket är 89 % av budgeten.
VA-verksamheten visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. VA-fonden är
negativ och är vid ingången av år 2021 -2,5 miljoner kronor. VA-taxan för
kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet.
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Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
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Biogasverksamhetens resultat är plus 0,2 miljoner kronor jämfört mot
budget.
Flera mindre och ett antal större investeringsprojekt har pågått under året och
ett flertal har färdigställts 2020. De tre färdigställda projekt som överstiger 5
miljoner kronor redovisas i slutrapporter. Dessa är sammanställda i en bilaga
till verksamhetsredovisningen. Det är:
Nybyggnad Förskolan Kinnarp
Nybyggnad Vindängens skola
Nybyggnad vid Fridhem
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investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2021 är 7,7 miljoner
kronor.
Biogasverksamheten håller på med ett projekt med ny rötkammare, projektet
har 2020 använt 17,3 miljoner kronor och beräknas slutföras under 2021.
Totalt 2,5 miljoner kronor behöver ombudgeteras till 2021 för att färdigställa
projektet.
Totalt behöver 59,9 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att
färdigställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VAverksamheten och Biogasen.
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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 såväl nationell styrning som kommunal styrning
kan redovisas i rapporten.
NÄMNDENS UPPDRAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en
trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum,
såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen
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planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet
och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för
kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfallsoch återvinningsanläggningar, städning av lokaler
och måltidsproduktion, reception och växel.
All denna verksamhet sköts genom våra fem
avdelningar; kost, städ, park/gata, VA och fastighet.
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upplevvas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att
ledarna ges en bra grund att stå på samt att satsaningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende
lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds
heltidsanställning.
NÄMNDENS ORGANISATION
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter
finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och
biogasen som finansieras via taxor.

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA
AVTALSSAMVERKAN
Tekniska nämnden berörs av de avtal som
Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med
AÖS, 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.
Skötsel av djurparken på helger och röda
dagar, avtal finns om avbytartjänst med
Växa Sverige Ek förening.
Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med
Marcbro AB.
Avtal med Falbygdens energi AB om drift
av offentlig belysning.

Nämnd
Tekniska nämnden

Verksamhet
Kost,
Fastighet,
ParkGata,
Städ, VA,
Avfall, Biogas

Privata utförare
Vinterväghållning 0,12 % av nämndens kostnader
Djurpark 0,12 % av nämndens kostnader
Flygplats 0,04 % av nämndens kostnader
Offentlig belysning 0,10 % av nämndens kostnader
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Viktiga händelser för
resultat och ekonomisk
ställning
År 2020 har i och med utbrottet av covid-19
inneburit ett antal omställningar i verksamheterna.

Städavdelningen
Året har präglats av att anpassa personalstyrkan
bland annat genom att göra omflyttningar för att
hushålla med de ekonomiska resurserna under de
perioder när vissa verksamheter har stängt ner helt
eller delvis. Genom ett övergripande städansvar och
goda kontakter med verksamheterna har
städavdelningen lyckats möjliggöra detta.
Verksamheter som berörts under året har varit
gymnasieskolan, vuxenskola, dagverksamheter,
omklädningsrum, fritidsgårdar, Ekehagens
Forntidsby m.fl.

Kostavdelningen
I samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
beslutades det i våras att slopa servering av alla
kalla komponenter vid skollunchen. De varma
komponenterna serverades på tallrik till varje
enskild elev i ett försök att hindra smittspridning
vid trängsel
Parallellt med detta övergick gymnasiet till
distansundervisning och eleverna erbjöds
lunchlåda, vilket innebar ytterligare en
arbetsuppgift för medarbetarna då lunchlåda skulle
erbjudas att hämtas från alla öppna skolrestauranger
i kommunen.
För att möta en eventuellt ökad sjukfrånvaro bland
medarbetarna valde vi att stänga ned köket på
Ållebergsgymnasiet och även flytta delar av
produktionen från ett kök till ett annat vilket
medförde större tillgänglighet av ersättare vid
frånvaro.
I samband med höstterminens start återgick
tillagningen i ordinarie kök och bufféservering i
grundskolan, dock med ett något begränsat utbud på
salladsbordet för att inte köerna skulle bli för långa.
Skolrestaurangen på Ållebergsgymnasiet öppnade
återigen upp för att serva de elever som studerade
med närundervisning med lunch.
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För att minska risken för trängsel i skolrestaurangen
öppnades det upp för hämtning av sallad från
gymnasiets café parallellt med servering av korv
med bröd i entrén till huvudbyggnaden.
Möjligheten att hämta en lunchlåda har, i princip,
fortsatt under hela höstterminen. Även delar av
grundskoleelevernas högstadieelever har under
senare delen av höstterminen erbjudits lunchlåda då
smittspridningen av viruset föranledde att delar av
högstadiet övergick till distansundervisning.
I samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
har också schemat för måltider setts över på många
skolor för att minska risken för smittspridning.
Inom socialförvaltningen stängde den dagliga
verksamheten ned under våren och då alla över 70
års ålder rekommenderades att stanna hemma
stängdes de öppna serveringarna på Läkaren, vid
Floby äldreboende och Stenstorps äldreboende.
I samband med höstterminens start gjordes valet att
göra justeringar i bemanningen på dessa respektive
arbetsplatser i avvaktan på om/när vi eventuellt
skulle kunna öppna igen.
Året med pandemin har föranlett att
kostavdelningen serverat drygt 200 000 portioner
färre än under 2019. Livsmedelskostnaderna har
därmed minskat avsevärt. Omständigheterna har
också påverkat personalkostnaden framförallt
genom det bidrag staten bidragit med för
sjukfrånvarokostnader
Pandemin har även inneburit minskade intäkter för
köken då fritidssektorn stängt ner och nästan alla
sportevenemang som köken tidigare levererat mat
till ställts in.

Fastighetsavdelningen
På grund av Covid-19 har fastighetsavdelningen
beviljat hyresnedsättningar till fyra externa
hyresgäster.
För fastighetsavdelningen har mediakostnader
minskat delvis på grund av Covid – 19 i och med
nedstängning av verksamheter. Stängningar leder
till betydligt mindre vatten och elförbrukning.
Överskottet för mediakostnaderna för de ägda
fastigheterna har fördelats ut till de interna
hyresgästerna, totalt 5 470 tkr

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.

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR
I samband med utbrottet av virussjukdomen covid19 förändrades omvärlden totalt. Verksamheterna
inom omvårdnad, barn- och utbildning samt kulturoch fritid har fått anpassa sig och ställa om. Det har
fått följdverkningar hos tekniska nämnden,
framförallt för städavdelningen och kostavdelningen
med stängda enheter, omflyttning av personal,
ändrade arbetsuppgifter som resultat.
För biogasen har konkurrensen hårdnat och
resulterat i historiskt sett låga priser för behandling
av matavfall vilket inneburit en drastiskt försämrad
lönsamhet för verksamheten. Dessutom upphörde
kommunens koncessionsavtal med AÖS
(Avfallshantering Östra Skaraborg) om behandling
av matavfall den sista augusti 2020. Politiska
diskussioner om verksamhetens inriktning inleddes
under hösten. Samarbete med externa aktörer
behöver utvecklas för att få tillbaka lönsamheten i
verksamheten.
Den nu relativt snabbt växande staden innebär att
Park/Gata får stora tillkommande ytor som ska
skötas. Detta innebär inte bara att medel måste
avsättas i budget för att sköta dem utan även att nya
rutiner måste sättas för att implementera dessa ytor.
DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ
NÄMNDERNA
Förvaltningen påverkas av komplexa frågor som tex
lokalförsörjning, miljö- och klimatfrågor. Alla
avdelningar inom förvaltningen påverkas av dessa.
Lokalförsörjningen är beroende av att många
parter/instanser behöver komma överens om innehåll
och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och

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.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Fastighetsavdelningen och städavdelningen har från
och med 2020 återgått till interndebitering av sina
hyror och tjänster efter att under några år varit
anslagsfinansierade.
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.
Detaljplanen för Platåskolan har överklagats, detta
medför förseningar och merkostnader vars
omfattning är oklar.
Städavdelningen har påverkas av ett förslag från
Kultur- och fritidsförvaltningen där de avsäger sig
städavdelningens tjänster för att i stället städa själva.
Detta överensstämmer inte med tekniska nämndens
reglementen och beslut saknas men leder fram till
följande, enligt Tekniska nämndens verksamhetsplan
för år 2021-2023: ”Utredning ska genomföras
gemensamt med Kultur- och fritidsförvaltningen,
avseende möjligheten att justera städansvaret av
idrottshallar. Riskbedömning och handlingsplan vid
ändring av verksamheten samt risk- och
sårbarhetsanalys skall göras, därefter kommer
information och samtal med personal och fack att
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genomföras. Inventering av uppdrag, maskiner,
utrustning m.m. kommer också att genomföras.
Detta görs som ett ”pilot” under 2021 och skall
utvärderas.”

Året med pandemi har framför allt påverkat städoch kostavdelningen med stängda enheter, i viss
mån ändrade arbetsuppgifter samt
personalomflyttningar mellan enheter.

Marjarp Logistikcenter del 2, Virkesvägen
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Uppföljning och analys av mål

Kommunens uppföljningsarbete
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

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 uppföljnings-processen. 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

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande
beslutsprocesser.

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE
Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i
ett antal delmål. Till dessa är ett antal
kommunikativa indikatorer kopplade som följs upp
på helårsbasis. Tekniska nämndens delmål fångar
emellertid inte upp all verksamhet som utförs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför följer
tekniska nämnden även upp sina verksamheter mot
fullmäktiges målskrivningar i vissa delar.
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Uppföljning och analys av mål

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART
FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2

NÄMNDENS DELMÅL

Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs
eller förnyas i större omfattning.

Förvaltningen har riktade
kommunikationsaktiviteter varje år för att
öka dialogen med medborgarna.

Under året har lekplatser vid fyra förskolor
nyanlagts/förnyats. Det är Kinnarps förskola,
Stenstorps förskola, Åsarps förskola och Vindängens
förskola. Vid samtliga förskolor har personal och
barn varit delaktiga i utformningen av lekplatsen.

För att ta vara på matgästernas synpunkter när det
gäller de offentliga måltiderna hålls det med
regelbundenhet träffar med elever inom skolan och
brukare inom äldreomsorgen.

Park/Gata har färdigställt två lekplatser under året.
Den första är lekplatsen i Plantis som varit ritad
sedan flera år tillbaka men inte kunnat färdigställas
på grund av en överklagan av upphandlingen. Den
andra är lekplatsen i den nyanlagda Fårabergsparken som är en väldigt liten lekplats med mycket
anpassning till hela parkens utformning i stort, vilket
gav små möjligheter att låta barn få inflytande i
utformningen.

Under året har avdelningen deltagit i samrådsmöte
med representanter från kommunens alla skolors
föräldraföreningar.
Park/Gata har tillsammans med VA-avdelningen
arbetat med en upphandling av ett system för bättre
kommunikation med medborgare genom smsaviseringar som kan skickas ut vid driftsavbrott eller
andra driftåtgärder. Systemet är upphandlat och
uppstartat men har inte börjat användas än operativt.
De närmaste grannarna till Platåskolan har varit
inbjudna till en informationsträff på plats, dvs där
Platåskolan planeras byggas.
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

2 017

2 018

2 019

2 020

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med
medborgarna (st) ¹⁾

K ommunikativ indikator

5

1

4

3

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli
delaktiga i utformningen (antal/av) ²⁾ ³⁾

1

3

5 av 5

4 av 6

¹ ⁾ Lydelsen i den k ommunik ativa indik atorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Park /Gata.
²⁾ Lydelsen i den k ommunik ativa indik atorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Fastighetsavdelningen.
³⁾ Nytt sätt att redovisa från och med 2019. Tidigare redovisades endast antalet. Från och med 2019 redovisas även det totala antalet.
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Uppföljning och analys av mål

FULLMÄKTIGES MÅL

I Falköpings kommun skapas det goda livet
tillsammans genom tron på att framtiden går
att utveckla och förbättra
Skolmåltiden ger alla elever oavsett bakgrund,
möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i
arbetet för jämlik hälsa och hållbar utveckling.
Skolan har med hjälp av måltiderna möjligheter att
på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam
livsstil, och lära elever om hur vår
livsmedelskonsumtion påverkar hälsa och miljö

Bra bostäder och goda boendemiljöer
Städavdelningen arbetar för att skapa bra
inomhusmiljöer för kommunal verksamhet och som
kommer medborgarna till gagn i den mån de vistas i
kommunens lokaler. Städavdelningen arbetar för att
kommunens satsningar på nybyggda/tillbyggda
och/eller renoverade fastigheter/lokaler städas och
underhålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare för
att skapa långsiktig hållbarhet.
Park/Gata arbetar med den grundläggande
infrastrukturen, vägar, gång och cykelbanor samt
planerandet av parkområden vid exploatering av
t.ex. nya bostadsområden. Just nu pågår en
utbyggnad av Fåraberget där man hoppas skapa ett
inkluderande område som är tillgängligt för alla.

MÅLUPPFYLLELSE

S amlad be dömning
Uppföljning
Hejsan!
Här behövs din hjälp som politiker. Hur skulle du vilja bedöma förvaltningens
måluppfyllnad för detta mål? Var vill du sätta krysset?
Kan du argumentera för din bedömning? Vad vill du att det ska stå i denna ruta i
slutversionen?
Det har förts diskussion om detta både på arbetsutskottet och i förvaltningens
ledningsgrupp. Detta kom de fram till:
Mål 1 Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping
Arbetsutskottets diskussion:
Förvaltningen har arbetat med att försöka ordna kommunikationstillfällen med
medborgare i olika frågor. Den pågående pandemin har dock försvårat möjligheterna
till kommunikation.
Måluppfyllelsen bedöms därför som godtagbar.
Förvaltningens ledningsgrupps bild:
Förvaltningen har arbetat med att försöka ordna kommunikationstillfällen med
medborgare i olika frågor. Den pågående pandemin har försvårat möjligheterna till
kommunikation men förvaltningen har hittat vägar runt problemen.
Måluppfyllelsen bedöms därför som god
Mindre God

Godtagbar

God

My c ke t god
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Uppföljning och analys av mål

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT
ATTRAKTIVARE FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2

NÄMNDENS DELMÅL

Trygga färdvägar för gångtrafikanter och
cyklister ska främjas.

Välskötta grönytor som kan fungera som
naturliga mötesplatser ska finnas.

Under 2020 har nya gång och cykelvägar kunnat
anläggas längs med Källegatan och Kungsgatan i
Floby och även vid nybyggandet av bostadsområdet
Fåraberget och industriområdet Marjarp har man
kunnat bygga med gång och cykel i den nya
infrastrukturen.

Vi har kunnat följa den upprättade grönyteplanen
trots utökade ytor, dvs vi har kunnat följa tänkt
frekvens på gräsklippning för övriga grönytor.
Utöver redan digitaliserade grönyteskötselplaner har
vi kunnat digitalisera fler funktioner i parkskötseln
för att få mer kvalitativa grönytor.
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

K ommunikativ indikator
Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter)

2 017

2 018

2 019

2 020

100 640

101 134

103 624

106 394

Ja

Ja

Ja

Ja

Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej)

FULLMÄKTIGES MÅL

Falköpings kommun ska vara en bra plats att
bo, verka och leva på - en plats där
medborgarna känner stolthet
Städavdelningen har under 2019/2020 haft
uppdraget att städa camping/vandrarhem. Det har
inneburit en standardhöjning av städningen vilket
har gynnat campingens gäster och därmed ökat
kommunens attraktivitet

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer
Park/Gata har nu återupptagit projektet med
ombyggnation av Plantisparken efter 1,5 års
uppehåll på grund av överklagande av den gjorda
upphandlingen. Under sommaren 2020 har stora
delar av parken kunnat färdigställas med ny lekplats,
ny scenplats med gradänger, nya grillar och
iordningställda ytor för att skapa en park som ska
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kunna fungera som en stadspark. Under början av

2021 kommer ny effektbelysning i parken att
installeras och kvar återstår då frågan om eventuellt
iordningställande av fler parkeringsplatser runt
parken vilket styrgruppen ska besluta om under
2021.
Park/gata har även varit involverade i arbetet med att
ta fram ett underlag till arkitekttävlingen för
utformningen av den framtida stadskärnan.
Arkitekttävlingen är utlyst och annonserad och en
vinnare beräknas kunna utses i juni månad 2021.
Satsningen på en Sommargata har upprepats under
2020 och tagits emot med god respons från handlare
och verksamhetsutövare i centrum. Denna aktivitet
har även inneburit att Park/gata har skapat ett nytt
fokus på att skapa attraktiva offentliga miljöer och
att våra torg och parker kan gestaltas på nya sätt.

Uppföljning och analys av mål

Klimatsmart kommun med goda och hållbara
kommunikationer samt utbyggd infrastruktur
Kostverksamheten är med och bidrar till arbetet för
regionala och globala hållbarhetsmål, via olika
projekt, där huvudsyftet är att minska verksamhetens
klimatpåverkan, men också att skapa förutsättningar
för medborgarna att göra hållbara val.
För att främja den sociala hållbarheten diskuterar
fastighetsavdelningen löpande med verksamheterna
om hur man utformar bra och trygga miljöer för till

exempel barnen i skolan men även hur man skapar
bra boendemiljöer. Förutom själva utformningen av
miljöer tänker man även på vilka materialval som
görs. Fastighetsavdelningen har därför vid
upphandlingen av olika byggprojekt, krav på vissa
materialval i olika delar för att säkerställa en trygg
och säker miljö för verksamheterna som ska husera i
lokalerna framgent.

MÅLUPPFYLLELSE

S amlad be dömning
Uppföljning
Hejsan!
Här behövs din hjälp som politiker. Hur skulle du vilja bedöma förvaltningens
måluppfyllnad för detta mål? Var vill du sätta krysset?
Kan du argumentera för din bedömning? Vad vill du att det ska stå i denna ruta i
slutversionen?
Det har förts diskussion om detta både på arbetsutskottet och i förvaltningens
ledningsgrupp. Detta kom de fram till:
Mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
Arbetsutskottets diskussion:
Välskötta grönytor och mötesplatser skapas eller fräschas upp. Gång- och cykelbanor
byggs ut i stadig takt. Goda intentioner till fortsatt utveckling finns. Indikatorerna visar
positiv trend.
Måluppfyllelsen bedöms därför som god.
Förvaltningens ledningsgrupps bild:
Ingen avvikande åsikt
Mindre God

Godtagbar

God

My c ke t god
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Uppföljning och analys av mål

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3

att väldigt få avtal har löpt ut och har behövt
upphandlas under året men även för att det inte har
varit rekommenderat att träffas fysiskt på grund av
Covid-19 situationen

NÄMNDENS DELMÅL

För att främja företagens möjlighet att delta
i upphandlingar bör informationsmöten
anordnas i anslutning till större
ramavtalsupphandlingar

Kostavdelningen har under året genomfört
upphandling av potatis och färskt bröd. I samband
med båda upphandlingarna har information
förmedlats och fysiska möten genomförts med
lokala producenter aktuella i sammanhanget.

Varken Fastighetsavdelningen eller Park/Gata har
genomfört några större informationsmöten för
ramavtalsupphandingar under 2020. Anledningen är
Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

K ommunikativ indikator

2 017

2 018

2 019

2 020

Ja

Ja

Ja

Ja

Har informationsmöten hållits? (ja/nej) ¹ ⁾

Tre nd

¹ ⁾ År 2018 ändrades indik atorn från att tidigare bara gällt för byggsek torn till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen .

FULLMÄKTIGES MÅL

Utveckla företagandet och matcha kompetens
Park/Gata-avdelningen arbetar med att skapa
infrastruktur för nya etableringslägen. Just nu arbetar
de framför allt på Marjarp industriområde där en ny
industrigata har byggts under första delen av 2020.
Detta innebär nya etableringslägen för företag.
Dessutom har två nya järnvägsspår in på området
färdigställts som ett led i den fortsatta utvecklingen
av logistikområdet och för att främja övergången av
godstransporter från väg till järnväg.
Fysiska träffar har också hållits med lokala
leverantörer inför framtida upphandlingar.

Falköping – en aktiv aktör
I februari ansökte kostavdelningen tillsammans med
avdelningen för hållbar utveckling,
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landsbygdsutvecklaren samt kompetens- och
arbetslivsförvaltningen om deltagande i
utvecklingsprogrammet KliMATval, ett
innovationsstöd för offentlig sektor från Sveriges
Kommuner och Regioner. Programmets syfte är att
få klarhet i vad våra invånare behöver från oss som
offentliga aktörer för att kunna agera för ett mer
hållbart samhälle. Av 30 sökande kommuner blev
Falköpings kommun utvald som en av 10 kommuner
i landet som fick möjlighet att delta i projektet.
Falköpings kommuns utmaning är att få
kommuninvånarna att äta klimatsmart
(livsmedelsval), och klarhet i hur vi kan arbeta för
att utveckla lokal matproduktion som leder till lokal
försörjning.
Projektet har inte kunnat genomföras på det
planerade sättet utifrån rådande omständigheter med
Corona pandemin. Trots det har mycket hunnits med
och med de insikter som projektdeltagarna tillägnat

Uppföljning och analys av mål

sig, letar vi förutsättningar för att kunna arbeta
vidare med frågorna i vår kommun.
MÅLUPPFYLLELSE

S amlad be dömning
Uppföljning
Hejsan!
Här behövs din hjälp som politiker. Hur skulle du vilja bedöma förvaltningens
måluppfyllnad för detta mål? Var vill du sätta krysset?
Kan du argumentera för din bedömning? Vad vill du att det ska stå i denna ruta i
slutversionen?
Det har förts diskussion om detta både på arbetsutskottet och i förvaltningens
ledningsgrupp. Detta kom de fram till:
Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Arbetsutskottets diskussion:
Förvaltningen har gjort ett bra arbete men den pågående pandemin har försvårat.
Vissa informationsmöten har inte kunnat genomföras på ett bra sätt och har därför
inte genomförts.
Måluppfyllelsen bedöms därför som godtagbar.
Förvaltningens ledningsgrupps bild:
Den pågående pandemin har försvårat förvaltningens arbete. Trots detta har
informationsmöten kunnat genomföras vid de få ramavtalsupphandlingar som har
genomförts under året.
Måluppfyllelsen bedöms därför som god.
Mindre God

Godtagbar

God

My c ke t god
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Uppföljning och analys av mål

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
KVALITÉN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4

NÄMNDENS DELMÅL

Kostavdelningen ska minska sin negativa
miljöpåverkan genom att minska matsvinnet
vid tillagning och servering.
Sedan flera år arbetar kostavdelningen för att bidra
till att verksamheten ska vara miljömässigt hållbar
och minska sina utsläpp av koldioxid. Detta sker
dels genom aktiviteter rörande minskat matsvinn
men också genom att försöka minska energiåtgången
i köken och minska andelen koldioxidekvivalenter
utifrån inköpta livsmedel.

minska energiförbrukningen. I den kommande
flerårsplanen finns dock inga särskilda medel
anslagna till detta vilket innebär att det blir svårare
att genomföra större åtgärder. Om målet att uppnå
fossilfrihet till år 2030 ska uppnås måste
investeringsmedel avsättas för att bygga om ett antal
värmeanläggningar.

Tekniska nämndens egna bilar, som följe r
kommunens resepolicy ska öka.
BILPOOL

Utgångspunkten för beräkning av utsläppen från
inköpta livsmedel härstammar från den
klimatdatabas som RISE (Research Institutes of
SwEden) tillhandahåller, där livscykelbaserad
miljöinformation utgör grunden.

Januari 2020 hade vi 9 st leasade fordon varav 7 st
gasfordon. (78 %)
December 2020 hade vi 9 st leasade fordon varav
7 st gasfordon. (78 %)

Kostavdelningen ska sträva efter att alla
matgäster ska vara nöjda. 1

Januari 2020 hade vi 9 st leasade fordon varav 2 st
hybridbilar (22 %)
December 2020 hade vi 9 st leasade fordon varav
2 st hybridbilar (22 %)

Vi vet utifrån undersökningar genomförda av ”Unga
kommunutvecklare” att det är många (främst elever)
som uppfattar att de inte kan vara med och påverka
skolmaten. Kostavdelningen arbetar därför för att
öka deras inflytande via matråd och elevråd men
också genom digitala verktyg som är under
framtagande. Vi vet att sambandet är stort mellan
känslan av att kunna påverka och nöjdheten.

Energiförbrukningen i, de av kommunen
ägda, lokalerna ska minska.
Fastighetsavdelningen fortsätter sitt arbete med
energiuppföljningar av våra fastigheter i syfte att

1

I Verksamhetsplanen återfinns detta delmålunder mål 2 men är,
i detta dokument, flyttat hit till mål fyra där det bättre hör hemma.
Även indikatorerna har fått följa med hit.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Januari 2020 hade vi 72 st leasade fordon varav 13 st
gasfordon. (18 %)
December 2020 hade vi 81 st leasade fordon varav
17 st gasfordon. (20 %)
Januari 2020 hade vi 72 st leasade fordon varav 0 st
hybridbilar (0 %)
December 2020 hade vi 81 st leasade fordon varav
0 st hybridbilar (0 %)

Uppföljning och analys av mål

HELA FALKÖPINGS KOMMUN INKL.
BILPOOL

Städavdelningens kunder är nöjda med
fastlagd städkvalité

Januari 2020 hade vi 245 st leasade fordon varav
49 st gasfordon. (20 %)
December 2020 hade vi 254 st leasade fordon varav
45 st gasfordon. (17 %)

Uppföljningar med verksamheter sker normalt
främst genom städråd och besök direkt på plats. Vid
dessa möten fås återkoppling i realtid och goda
relationer byggs.

Januari 2020 hade vi 245 st leasade fordon varav
98 st hybridbilar (40 %)
December 2020 hade vi 254 st leasade fordon varav
114 st hybridbilar (44 %)

Under 2020 skickades en enkät ut till 21
arbetsplatser med frågor om nöjdhet och samarbete.
Enkäten gick ut till förskolor, bibliotek, muséer och
verksamhet inom Kompetens- och
arbetslivsförvaltningen. Svarsfrekvensen blev 76 %.
Svaren visar på att de tillfrågade är nöjda med det
som utförs och att samarbetet ses som bra.

VA EGENÄGDA FORDON
Januari 2020 hade VA 7 st egenägda fordon varav
2 st gasfordon. (29 %)
December 2020 hade VA 7 st egenägda fordon
varav 2 st gasfordon. (29 %)
I ovanstående siffror är det både personbilar och
lätta lastbilar (arbetsfordon) inräknade.
Vi har gjort en minskning i procent avseende
gasbilar det här året, men det beror bland annat på
att det INTE har funnits några gasbilar att beställa
och att verksamheter har ställt om och då funkar inte
gasbilar.

Va-avdelningen ska producera och leverera
ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till
kommunens invånare över tid.
Vattenförsörjningen är en viktig samhällsfunktion
som måste fungera. Under årets pandemi har
Samhällsbyggnadsförvaltningens Pandemiplan
utmynnat i en krishanteringsplan för VAavdelningen för klara av att uppehålla våra
samhällsviktiga funktioner i krissituationer.

Va-avdelningen ska arbeta för att minska
avloppens miljöpåverkan.
Renoveringar av ledningsnätet sker i stor omfattning
genom så kallade reliningar som är en
kostnadseffektiv metod som sparar mycket grävjobb.

TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 I 17

Uppföljning och analys av mål

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

K ommunik ativ indik ator

2 017

2 018

Kökens kökssvinn ska minska (%) ¹⁾

2 019

2 020

6,8

5,8

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%)

1 2,5

1 2,9

1 0,0 ²⁾

1 1 ,1 ²⁾

T allrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%)

5,6

5,5

5,2 ²⁾

6,1 ²⁾

Andel elever som är nöjda med maten ska öka. (%)

- ³⁾

3 8 ⁴⁾

- ⁵⁾

- ⁵⁾

74,5

77,8

78,9

76,6

89,7

92,1

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med
maten ska öka. (%)
Andel brukare i ordinärt boende som är nöjda med
maten ska öka. (%) ¹⁾

130

129

123

113

Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. (%) ⁶⁾

20

25

26

27

Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité.
(%)

-

Påbörjat

- ⁷⁾

93,7 ⁸⁾

0,7

0,73

0,84

0,80

12,4

8,9

5,3

5,7

5 66 / 0,25

3 98 / 0,22

2 083 / 0,99

2 760 / 1 ,1 3

Mängden behandlat matavfall ökar. (ton)

4 698

4 768

5 901

5 280

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från
organiskt avfall ökar. (MWh)

3 43 1

4 3 09

4 264

4 03 2

Förbrukning av energi i ägda lokaler (kWh/m²)

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 ‰)

Tre nd

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 2017 genomfördes inte någon enk ät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation.
⁴⁾ Under 2018 gjordes bara två enk äter, till sk olorna Gustaf Dalén och Kyrk erör.
⁵⁾ Under 2019 och 2020 har det inte genomförts någon enk ätundersök ning bland elever.
⁶⁾ Den k ommunik ativa indik atorn för bilarna har från år 2018 fått lite annan lydelse jämfört med tidigare år. Vi räk nar nu antalet bilar som

följer policyn och inte antalet gasbilar (vilk et i och för sig just nu är samma sak ).
⁷⁾ Inget mätvärde finns för 2019
⁸⁾ Det är försk olor, bibliotek , museum och verk samhet inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen som tillfrågats, totalt 21 st.

S varsfrek vensen är 76 %

FULLMÄKTIGES MÅL

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart
Falköping
Under året har samarbete och samordningar mellan
förvaltningens olika avdelningar och koncernbolaget
Falköpings hyresbostäder vidareutvecklats.
Exempelvis har man jobbat med samordning av
likartade arbeten t.ex. gräsklippning.
Park/gata har under året tagit fram arbetssätt för att
kunna vara med tidigare och vara betydligt aktivare i
planeringen av utemiljön när kommunen bygger nya
fastigheter. Detta innebär att vi får en trevligare
utemiljö som är mer optimerad för driften.
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Under 2020 har ett arbete påbörjats för att gå igenom
kommunens samtliga mark-ytor för att säkerställa
vilka ytor vi har väghållaransvar för. Detta sker
genom att man samkör förrättade fastighetsgränser
med upprättad detaljplan och inlagda uppgifter i den
Nationella vägdatabasen i en internkontroll. Detta
medför att vi kan säkerställa vår juridiska roll och
samtidigt leverera mer likställd service till alla
invånare.
Städavdelningen utför kvalitativ städning och
periodiskt rengöring vilket är viktig för att inte få
försämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av
kommunens fastigheter.

Uppföljning och analys av mål

Ett arbete med att se över det totala
fastighetsbeståndet pågår. Vilka fastigheter har vi
som det inte är kommunal verksamhet i? Kan vi
flytta verksamheter från förhyrda lokaler till ägda?
Flera fastigheter har lyfts från Tekniska nämnden till
kommunstyrelsen för beslut om eventuell avyttring.
Om byggnaden ska rivas eller försäljas kan
handläggningstiden dra ut på tiden. Detta beroende
på att vid en tänkt försäljning kan det krävas en
justering i detaljplanen och/eller en avstyckning av
fastigheten innan försäljning är möjlig. Vid rivning
kan rivningslov behövas samt ett beslut om
finansiering av eventuell rivning.
Arbete pågår med att ta fram projektdirektiv för
olika föreslagna fastighetsprojekt vilka ska ge
politiken bättre beslutsunderlag.
Ett arbete med att ta fram riktlinjer, kopplade till
lokalpolicyn, har genomförts under året och beslut
om dessa planeras till våren 2021. Dessa riktlinjer
ska skapa tydlighet om vad som gäller vid
internhyror, exempelvis rörande uppsägningstider
och själva beräkningen av hyrorna. Detta arbete har
skett i samråd med övriga förvaltningar för att skapa
samsyn kring kommunens hyresprinciper.

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
kompetens
Städavdelningens lokalvårdare har grundutbildning
inom lokalvårdens ansvarsområden.
Städavdelningen arbetar också med yrkesbevis
PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare) som
kompetenshöjning. PRYL-certifiering innebär att
lokalvårdare uppfyller kunskapskrav inom lokalvård
där, examinering och uppföljning sker av externt
företag ackrediterat av Swedac.
VA-avdelningen har under året rekryterat en
driftchef samt en systemansvarig till kundtjänst. Det
har även skett en rekrytering av ny VA-chef som
tillträder tjänsten i juni 2021. Rekrytering av
driftpersonal pågår för att täcka upp för kommande
pensionsavgångar.
VA-avdelningen har de senaste åren haft lite svårt
att hitta utbildade driftstekniker. I dag samarbetar
kommunen därför med Borås yrkestekniska
högskola framför allt genom att erbjuda
praktikplatser, vilket tyvärr inte varit möjligt detta år
på grund av pandemin.

Kostavdelningen arbetar aktivt i samarbete med
vuxenutbildningens kockutbildning för en god
kompetensförsörjning. Samarbetet gäller både
motsvarande gymnasial utbildning och
lärlingsutbildning.
Kommunens byggnader blir allt mer tekniskt
avancerade (låssystem, ventilation-, värme- och
belysningsstyrning) vilket kräver bra teknisk
kompetens inom olika områden. Detta har föranlett
att fastighetsavdelningen, där det är möjligt, ersätter
fastighetsskötare med fastighetstekniker.
Fastighetsavdelningen ser att vissa grupper kan bli
svåra att rekrytera framöver, t.ex. ingenjörer och
tekniker.

Internt miljöansvar
Kommunen kommer genom sin senaste upphandling
av asfalt till absolut största del avropa ekoasfalt, dvs
den är framställd med koldioxidneutral bioolja vilket
ger mycket lägre klimatavtryck, ca 30 % lägre än för
vanlig asfalt.
Kommunens resepolicy föreskriver i första hand
biogasbilar men marknaden för gasbilar har ett
begränsat utbud idag. Detta medför svårigheter att
efterfölja denna policy.
Städavdelningen arbetar med att identifiera och
minimera kemiska riskkällor samt gör
riskbedömningar av rengöringsmedel som
lokalvårdare använder i sina arbeten. Arbetet med
kemiska hälsorisker leder till förbättring både i
arbetsmiljön för lokalvårdare men också genom
minskad miljöpåverkan.
Vid all nybyggnation har fastighetsavdelningen ett
krav på sig om ett 25 % bättre energikrav än
gällande myndighetskrav. Fastighetsavdelningen
försöker även klara detta vid ombyggnationer även
om det inte är ett krav. Detta innebär att kommunen
får energieffektiva byggnader samt att kommunen
kan ansöka om gröna lån. Idag har kommunen cirka
23 % gröna lån. Dessa lån är kopplade till
investeringar i Tåstorp demenscentrum, Förskolorna
Urd, Kinnarp och Trollet samt skolorna Mösseberg
och Vindängen.
I början av 2021 kommer den nya rötkammaren att
tas i drift. Tillgången på matavfall har minskat då
nya anläggningar tillkommit och konkurrensen om
rötbart material ökat. Samtidigt har efterfrågan på
biogas ökat då fler aktörer agerar på marknaden
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framför allt när det gäller förvätskad gas för tunga
fordon.
MÅLUPPFYLLELSE

S amlad be dömning
Uppföljning
Hejsan!
Här behövs din hjälp som politiker. Hur skulle du vilja bedöma förvaltningens
måluppfyllnad för detta mål? Var vill du sätta krysset?
Kan du argumentera för din bedömning? Vad vill du att det ska stå i denna ruta i
slutversionen?
Det har förts diskussion om detta både på arbetsutskottet och i förvaltningens
ledningsgrupp. Detta kom de fram till:
Mål 4 Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka
Arbetsutskottets diskussion:
Det är över lag god kvalitet på det förvaltningen gör. Den under året pågående
pandemin har påverkat målen. På flera håll finns möjligheter till förbättringar vilket
indikeras av de kommunikativa indikatorerna. Indikatorernas trender är
sammantaget inte så positiva.
Måluppfyllelsen bedöms därför som godtagbar.
Förvaltningens ledningsgrupps bild:
Ingen avvikande åsikt

Mindre God

Godtagbar

God

My c ke t god
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Personalredovisning

Personalredovisning
Jämfö r el ser o c h nyc ketal

U tfal l
2 0 19

U tfal l
2020

Per so nal sammansättni ng
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda

328,0

331,0

17,0

14,0

Timanställda

56,0

Å r sar b etar e per avdel ni ng
A ntal år sar b etar e

309,7

Fastighet

38,1

Kost

111,1

Park/gata

47,8

Städ

76,7

Övrigt**

13,8

VA-avd / Biogas

22,2

S j ukfr ånvar o
Sjukfrånvaro

5,8%

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS
PERSONALPLANERING

7,3%

stängning av serveringar vid Läkaren, Floby
äldreboende och Stenstorps äldreboende.

Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och
ombyggnationer vilket följer den fleråriga
investeringsplanen. Dimensionering och rekrytering
av personal måste anpassas. Personal erbjuds utökad
arbetstid upp till heltid och i övrigt återbesätts
tjänster vid behov. Verksamheternas flyttningar till
och från ersättningslokaler är en utmaning för
avdelningen. Framförhållning i beslut som tas är
viktigt för en god planering som gynnar
arbetsmiljön.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING
Målsättning är att samtliga lokalvårdare har
grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet
till PRYL-certifiering. Ytterligare en till två dagars
fortbildning sker per år. Yrkeskompetens är viktig
för en attraktiv arbetsgivare.
I samband med att en av kostavdelningens
kökschefer valt att gå vidare till annat arbete går vi
under 2021 in i en organisation med 8 kökschefer att
jämföra med 2019 då vi hade 10 kökschefer.
Avdelningen har också gjort viss neddragning av
personaltid då nämnden beslutat om permanent
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FRÅNVARO

Sjukfrånvaron minskar något i åldersgruppen 29 år
och yngre men ökar i de andra åldersgrupperna.
Störst ökning är i åldersgruppen 30-49 år.

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare
har 37 % ingen sjukfrånvaro alls under 2020 (41 %
2019) och 16 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2020
(23 % 2019).

Förvaltningens chefer jobbar aktivt med tidiga insatser och det finns en regelbunden dialog med
chefer angående medarbetare utifrån frisk/ risk/sjuk.

Sjukfrånvaro

Under 2020 har både kvinnors och mäns
sjukfrånvaro ökat, med en något större ökning av
kvinnors sjukfrånvaro. Sjukfrånvarostatistiken är
med största sannolikhet påverkat av pandemin
Covid-19. Sjukfrånvaroorsaken med diagnos
infektion och förkylning har ökat markant under
2020. Orsaken till detta är med stor sannolikhet på
grund av att våra medarbetare verkligen har följt
rekommendationerna och stannat hemma vid minsta
symtom. Den psykiskt relaterade ohälsan och
belastningssjukdomar har inte ändrats utan ligger
kvar på samma nivåer som tidigare år.

Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är 7,3 % och den totala sjukfrånvaron
för hela kommunen är 8,2 %.
Sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen har
ökat. Andelen sjukskrivna kvinnor ökar något mer
än andelen sjukskrivna män som också ökat.
Procenttalet för de långa sjukskrivningarna – över 60
dagar har minskat, detta är en följd av att totala
sjukfrånvaron har ökat. Antalet timmar som för de
med över 60 dagar sjukfrånvaro har dock ökat från
14 321 timmar 2019 till 15 917 timmar 2020.

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

Totalt

2019

2020

5,8%

7,3%

Kvin n or Kvin n or
2019
2020
7,1%

8,7%

Män
2019

Män
2020

4,0%

5,1%

Va ra v öve r Va ra v öve r
60 dgr
60 dgr
2019
2020
43,8%

33,0%

– 29 å r
2019

– 29 å r
2020

30 –
49 å r
2019

30 –
49 å r
2020

50 å r –
2019

50 å r –
2020

6,9%

6,6%

4,1%

6,6%

7,1%

7,9%

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

Sjukfrånvaro per avdelning 2020
Avde ln in g
Fastighetsavdelningen
Kostavdelningen
Park/Gata avdelningen
Städavdelningen
Växel/reception
VA avdelningen

Tot a lt

Kvin n or

Män

Va ra v öve r
60 dgr

8,1%

9,8%

7,5%

24,3%

(5,1%)

(0,8%)

(5,3%)

(61,2%)

12,1%

12,9%

9,0%

41,7%

(8,9%)

(9,5%)

(6,0%)

(45,2%)

3,7%

3,3%

3,8%

9,5%

(2,8%)

(0,8%)

(3,2%)

(26,0%)

5,3%

5,6%

2,4%

19,5%

(5,4%)

(5,5%)

(4,5%)

(39,0%)

1,7%

1,7%

0,0%

0,0%

(2,6%)

(2,6%)

(0,0%)

(0,0%)

3,3%

4,1%

3,0%

34,6%

(2,4%)

(7,6%)

(0,7%)

(55,1%)

Inom parentes visar 2019 års siffror
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Förväntad utveckling

Förväntad utveckling
Framtiden för tekniska nämnden är svår att utläsa på
grund av det uppdrag som kommunstyrelsen har fått
i samband med flerårsplan 2021-2023, vilket är att
se över stöd-, service- och stabsfunktioner med syfte
att skapa högre kvalitet och effektivitet. Kommer
organisationen se ut som den gör idag eller kommer
det att förändras?
Pandemin med Covid-19 har pågått och påverkat
verksamheten mycket under 2020 och den ser ut att
fortsätta även in på 2021. Utifrån den fortfarande
pågående pandemin finns fortfarande svårigheter att
prognostisera och förutse den fortsatta utvecklingen
för främst städ -och kostavdelningen. Hur länge
restriktioner och förändrade förutsättningar kommer
att fortgå är svårt att förutse.
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.
För städavdelningens del är det Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag om att avsäga sig
städavdelningens tjänster för att i stället städa själva
som påverkar städavdelningen. Det skapar en oro
bland städavdelningens personal och en känsla av att
utbildning ses som mindre viktigt för yrkesgruppen.
Lokalvård riskeras att ses som en bisyssla och
yrkesgrupper ställs mot varandra.
Om städavdelningens profession ska upprätthållas av
flera olika kommunala verksamheter riskerar
kommunen att på sikt att mista den samlade
ekonomiska överblicken av vad städningen kostar
kommunen totalt, då den förmodligen kommer att
bli svår att särskilja från annan verksamhet.
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Resultaträkning
R esultaträkning (tkr)

Bokslut
2 0 19

Bokslut
2020

Budg et
2020

6 210

5 496

6 460

Prog nos
delårsbokslut aug

Avvikelse
utf all budg et

6 200

-964

Intäkter
Avgifter mm
Statsbidrag

60

5 479

5 022

4 600

457

Övriga intäkter

23 644

16 087

15 688

12 737

399

Interna intäkter
Summa intäkter

82 954
112 8 6 7

318 232
345 293

318 895
346 065

320 294
343 831

-663
-772

Personalkostnader

-154 118

-151 766

-159 573

-153 650

7 807

Verksamhetskostnader

-186 031

-173 219

-190 291

-182 851

17 072

Kostnader

Kapitalkostnader

-99 248

-121 216

-117 591

-120 162

-3 625

Interna kostnader
Summa kostnader

-49 566
-488 963

-74 019
-520 221

-74 106
-541 561

-73 110
-529 773

87
21 340

R esultaträkning skattef inansierat

-376 096

- 17 4 9 2 8

- 19 5 4 9 6

- 18 5 9 4 2

20 568

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE
RESULTATRÄKNING
Nämndens resultat för 2020 visar ett överskott med
20 568 tkr. Netto har 174 928 tkr förbrukats av
budgeten på 195 496 tkr, vilket är 89 %.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Detta
kan förklaras av att vissa verksamheter tillfälligt har
stängts igen p.g.a. Covid -19. Personal har kunnat
omdirigerats och även täcka upp vid frånvaro och
vikariekostnaden har därför minskat.

Från början av året kändes stor oro över att
budgetramarna minskat från föregående år.
Avdelningarna fick i uppdrag att hålla sin ram och
jobba utifrån det då det. Allt eftersom månaderna har
gått såg det dock positivt ut p.g.a. rådande
omständigheter med pandemin Covid -19, mild
vinter, låga kostnadsnivå ökningar m.m.

Verksamhetskostnader minskar trots ökade ytor i
och med färdigställandet av Tåstorps demenscenter,
Förskolan Trollet, Åsarps skola/förskola, m.fl.
Minskningen beror till stor del på den milda vintern
och att vinterväghållningen och mediakostnaden gått
ner. Även antalet tillagade portioner har minskat då
serveringar stängts igen på grund av Covid -19
vilket leder till lägre livsmedelskostnader.

Intäkterna är lägre än budgeterat, den största
förklaringen är minskade externa intäkter på
kostavdelningen där beställningar minskat p.g.a.
Covid-19 och inställda externa evenemang.

Kapitalkostnader ökar med 21 613 tkr jämfört med
föregående år, detta också med anledning av
färdigställandet av Tåstorp demenscenter, förskolan
Trollet m.fl.

Ersättning för sjuklönekostnader har erhållits för
april – december och redovisas under statsbidrag och
rör sig om 2 123 tkr för förvaltningen.

Kapitalkostnader för anläggningar som tas i bruk
under detta året har inte budgetkompenserats och
visar därför ett underskott på – 3 270 tkr.

De interna intäkterna är betydligt högre än
föregående år vilket beror på att det från och med
2020 återinförts interndebitering av städkostnader
och internhyror. Anslagen har budgetväxlats och
flyttats från Tekniska nämnden till den nämnd som
har verksamhet i lokalen.

De interna kostnaderna för förvaltningen ökar i och
med budgetväxlingen då nämndens egna hyror och
städkostnader fördelas ut till avdelningarna.
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Resultat per verksamhetsområde
Verksamhetsredovisning
(mnkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse
utfallbudget

Prognos delårsbokslut aug

Park/Gata

-59,1

-60,9

-65,8

4,9

-64,4

Kost

-79,5

-88,3

-94,4

6,1

-90,3

-194,8

-19,2

-25,0

5,8

-23,9

-36,8

-0,6

-2,4

1,9

-0,9

-5,7

-5,9

-7,8

1,9

-6,3

-375,9

-174,9

-195,5

20,6

-185,8

Fastighet
Städ
Övrigt
Nämndens resultat
skattefinanseriat

PARK/GATA

FASTIGHET

Budgetväxling för kollektivtrafik, internhyror och
städ har medfört utökad budgetram.

Från 2020 har interhyror återinförts. Detta innebär
att fastighetsavdelningens intäkter har ökat kraftigt
och att budgeten har minskat från 193,3 mnkr till
25,0 mnkr.

Park/Gatas utfall för helåret 2020 är ca + 4,9 mnkr.
Orsaken till det positiva resultatet är framförallt en
mild vinter med mycket liten vinterväghållning som
medför ett överskott på +2,7 mnkr men även en
billigare drift av den offentliga belysningen samt en
budgetväxling sent under året 2020 om 0,5 mkr för
infrastrukturförvaltningen på Marjarp bidrar till det
positiva resultatet. Bilpoolen visar ett negativt
resultat då användningen av dessa minskat kraftigt
pga. av Covid-19.
KOST
Kostavdelningen har fått ett ökat anslag för
internhyror med 9,7 mnkr samtidigt som ett
besparingskrav lagts på avdelningen med 4,0 mnkr.
Med tanke på det positiva resultatet för 2019
befanns ändå sannolikheten stor att avdelningen
skulle kunna hålla budgeten 2020.
Många olika omständigheter kring rådande pandemi
har gjort att avdelningen gått med ett stort överskott,
200 000 färre serverade portioner har hållit nere
livsmedelskostnaderna avsevärt. 500 tkr var avsatt
för en konferens som inte kunde genomföras. Staten
har ersatt en stor del av de sjuklönekostnader som
avdelningen har haft under året.
En av kökschefstjänsterna har inte varit besatt sedan
den 1 september och dessutom har avdelningen
justerat personaltiden i de kök som tidigare haft
öppna serveringar för dagvård och externa gäster.

Avdelningen gör ett överskott på 5,8 mnkr.
Överskottet kan förklaras av att mediakostnaderna
på de förhyrda fastigheterna varit lägre under året
samt att flera hyresavtal upphört under året,
+ 1,3 mnkr.
Kostnader för nya förhyrningar, rivningar,
projekteringar m.m. har gett ett överskott 3,8 mnkr
vilket beror på att rivningen av Stenstorps skola
pågår och inte belastat 2020 fullt ut.
Ett överskott på 1,1 mnkr för administration kan
delvis förklaras av Covid 19 och att verksamheten
inte rullat på som vanligt.
Mediakostnaderna under 2020 har gett ett överskott
som har fördelats ut till hyresgästerna, totalt 5,5
mnkr. Överskottet beror på lägre energiförbrukning,
låga elkostnader samt att på grund av covid-19 har
lokalerna inte används lika mycket, vilket bland
annat inneburit lägre vatten-/varmvattenförbrukning.
STÄD
Städavdelningen har återgått till interndebitering.
Städavdelningen visar ett resultat på + 1,9 mnkr.
Överskottet beror till stor del på Covid-19.
Gymnasie- och vuxenskolan har stora del av året
haft studier på distans, dagverksamheter samt
idrottsanläggningar har varit stängda. Detta har
inneburit att personal skiftat arbetsplatser och kunnat
ersätta varandra vid sjukdom och semestrar istället
för att ta in vikarier. Sjukfrånvaron var låg under
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våren vilket innebar färre vikarier. Under hösten
ökade sjukfrånvaron och fler vikarier tillsattes.
Avdelningen har kompenserats för
sjuklönekostnader.

ÖVRIGT
Ett överskott på 1,9 mnkr. Minskade kostnader p.g.a.
Covid -19 ihop med att nämnden inte haft några
oförutsedda kostnader har bidragit till överskottet.
Kostnader för sluttäckningen av deponier täcks av
uppbokad avsättning och påverkar inte resultatet.

Ny ledmarkering på Ålleberg
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Redovisning Park/Gata

AVDELNING PARK/GATA
Avdelningschef: Fredrik Johansson

EKONOMI
Park/Gata avdelningen, tkr

2020

2019

63 124

60 441

59 754

-124 064

-119 502

-117 601

Nettokostnader

-60 941

-59 061

-57 847

Budget

-65 825

-58 586

-57 334

4 884

-475

-513

Intäkter

VERKSAMHET
Väghållare och förvaltare av kommunens gator och
vägar.
Projekterar, projektleder och anlägger kommunens
infrastruktur som gator och VA-nät.
Förvaltar och underhåller kommunens allmänna
platsmark som parker och torg.
Förvaltar och driftar Mössebergs friluftsområde samt
Floby och Vartofta elljusspår.
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.

Kostnader

Budgetavvikelse

2018

Avdelningens resultat för 2020 är +4 884 tkr jämfört
mot budget och därmed en procentuell avvikelse på
7,4 procent.
Årets händelser
Mycket av verksamheten under 2020 har präglats av
Covid-19. Trots att avdelningen inte varit drabbad i
någon större omfattning eller blivit tvingad till några
mer omfattande omplaneringar har mycket av
verksamheten fått stå tillbaka då osäkerheten varit
stor vilka konsekvenserna skulle bli. Många
verksamheter inom avdelningen visar på ett mindre
plus vilket visar på viss återhållsamhet.
Vinterväghållningen har i princip uteblivit under
hela året vilket innebär att ett stort positiv resultat
kan visas där och verksamheten gick 2 743 tkr under
budget.
Verksamheten för terminalspår på Brogärdet och
Marjarp blev tilläggs finansierad sent på året med
500 tkr genom en budgetväxling. Verksamheten kan
nu lättare planeras och större underskott kan
undvikas.
Under 2020 har Park/gata haft utgifter för 77 566 tkr
för de kommunala investeringsprojekten. Detta är
något mer än för 2019 men väsentligt mer än
tidigare års snitt.
De enskilt största projekten för 2020 har liksom
tidigare år varit exploateringarna på Marjarp och på
Fåraberget.

Avdelningen består av 53 tillsvidareanställda, 3
OSA-anställda och 2 timanställda medarbetare.
Avdelningen är organiserad med en parkenhet, en
mark/naturenhet, en gatuenhet, en VA-enhet, en
transportenhet med respektive tillhörande
arbetsledare. Till detta kommer trafikenheten och
administration som lyder direkt under gatuchef.

Dryport spår 3 och 4, Marjarp
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Redovisning Park/Gata

Dessutom har relativt många maskininvesteringar
genomförts och här kan nämnas ett större utbyte av
traktorer som bytts mot mer flexibla redskapsbärare.
Under året har fyra nya redskapsbärare köpts in till
ett pris av 6 214 tkr. Avdelningen har även
investerat 325 tkr i nya robotgräsklippare vilket
effektiviserar driften.
Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt
utveckling som en attraktiv cykelstad och säkra
passager har fortsatt under året och investeringar har

Ny cykelbana Källegatan, farthinder vid förskola Junibacken
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gjorts om totalt 6 572 tkr. Projekt inom detta är
bland annat ny gång och cykelbana längs med
Källegatan och Kungsgatan i Floby samt en säkrare
och mer tillgänglighetsanpassad busshållplats vid
Oden Vårdcentral.
I parkprojektet Plantis har äntligen bygget av den
nya lekplatsen kunnat färdigställas och samtidigt har
stora delar av parken färdigställts med ny belysning,
nya grillplatser, en ny scenplats och nya
planteringar.

Redovisning Park/Gata

Fårabergsparken, upphovrätt Jacob Gillisson, NCC

VERKSAMHETSREDOVISNING
ParkGata

2020

2019

2018

Barmarksunderhåll (gatukostn)
Nettokostnad (tkr)

16 819

14 650

13 593

1 526 061

1 502 391

1 477 936

11,02

9,75

9,20

3 270

6 713

9 411

1 526 061

1 502 391

1 477 936

2,14

4,47

6,37

1 014

791

481

12 164

11 513

10 423

1 241 230

1 208 730

1 192 260

9,80

9,52

8,74

Nettokostnad (tkr)

4 009

4 313

4 387

Antal belysningspunkter

7 702

7 604

7 438

520,51

567,20

589,81

127 234

131 653

141 456

3 304

3 915

3 214

2 112

2 245

2 082

2

Gator,vägar, GC-bana (m )
Nettokostnad (kr)/m2
Vinterväghållning
Nettokostnad (tkr)
2

Gator,vägar, GC-bana (m )
Nettokostnad (kr)/m2
Asfalstunderhåll
Nettokostnad (tkr)
Parkunderhåll m

2

Nettokostnad (tkr)
2

Underhåll (m )
Nettokostnad (kr)/m2
Offentlig belysning

Nettokostnad (kr)/belysningspunkt
Transportcentralen
Förbrukad diesel (liter)
Förbrukad bensin (liter)
3
Förbrukad gas park/gata (Nm )

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

Verksamhetsanalys
Barmarksunderhåll
Kostnaderna för barmarksunderhåll är ca 2 mnkr
dyrare än föregående år vilket helt består i ökade
kapitalkostnader. Bortsett från kapitalkostnaderna
har verksamheten kunnat bedrivas med en något
lägre kostnad än föregående år detta trots en
utökning om 23 670 kvm hårdgjorda ytor.

nivån på vägkapitalet kunnat bibehållas och
uppskattas nu till 370 miljoner kronor vilket innebär
att för att få en helt kostnadsoptimal förvaltning
borde kommunen avsätta ca 23 miljoner kronor till
asfaltsunderhåll 2021. Mängden gator och gång och
cykelvägar som är i akut behov av ny beläggning har
ändå minskat med några procent.

Vinterväghållning
Vinterväghållningskostnaderna var betydligt lägre
än för tidigare år då nästan ingen verksamhet
förekom under varken vår eller höst.
Totalt för året uppgick kostnaderna till ca 3 470 tkr
vilket beror på många fasta kostnader som
kapitalkostnader, beredskapsersättningar till
entreprenörer och även en mindre del
halkbekämpning.
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.

Bilvrak för flytt.

Offentlig belysning
Asfaltsunderhåll
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.
Under 2020 har beläggningar gjorts för 6 562 tkr
(investering), vilket är något mindre än vad som
fanns budgeterat. I driften finns ett utfall på 1 014
tkr.
En ny ramavtalsperiod kunde påbörjas under 2020
med en asfaltsentreprenör, efter flera års överklagan
av upphandlingen. Asfaltering har gjorts på bland
annat Midfalegatan, Mössebergsgatan,
Borgmästarevägen, Bergsängsvägen och Källegatan.
Med den utförda mängden asfaltering för 2020 har
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Kostnaderna för den offentliga belysningen fortsätter
att sjunka även för 2020. Orsaken är det fortsatta
utbytet till LED-armaturer som både minskar
energiförbrukning och även minskar behovet av
driftåtgärder då LED-armaturer har ca fyra gånger så
lång livslängd som tidigare högtrycksnatrium
armaturer. Driftkostnaden per belysningspunkt
uppgår 2020 till 521 kr/år att jämföra med 2015 då
kostnaden var 644 kr/år och belysningspunkt, detta
trots att elpriset med nätavgifterna under samma
period ökat kraftigt. Falköpings kommun har på så
sätt en relativt billig drift för offentlig belysning i
jämförelse med övriga kommuner i Sverige.

Redovisning Park/Gata

FRAMTID
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 där den framtagna detaljplanen
har blivit överklagad och inväntar dom i Miljö och
marköverdomstolen vilket inneburit att gatuprojektet
om 23 000 tkr inte heller har kunnat starta som tänkt.

Under 2020 har arbetsgruppen för ombyggnation
och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget
kunnat färdigställa och annonsera ett underlag för en
arkitekttävling för området. Tävlingen och
utvärderingen ska vara klar under våren 2021. Vid
beslut om eventuella etappindelningar och
finansiering kan de fysiska arbetena starta 2022.
Under 2020 gav kommundirektör i uppdrag att ta
fram en ny utredning för att klargöra hur
utvecklingen av Falköpings flygplats ska se ut.
Denna utredning förväntas vara klara under denna
pågående mandatperiod.
Under 2020 togs beslut i KS om att ta fram en ny
organisation för friluftsområdet Mösseberg. En
utredning togs fram och visade på förslag att driften
av denna verksamhet ska organiseras under Kulturoch fritidsnämnden, Beslut om detta förväntas tas i
Kommunfullmäktige under februari 2021.

Bro Fårabergsparken
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Redovisning Kostavdelning

KOSTAVDELNING
Avdelningschef: Kerstin Johnsson

VERKSAMHET

EKONOMI
Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen,
inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för
köksombyggnader.
Kostavdelningen, tkr
Intäkter

Kost:

Kostnader

Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende)
med utgångspunkt från råden från Livsmedelsverket
när det gäller måltider inom förskola, skola och
äldreomsorg.

Budget

Nettokostnader
Budgetavvikelse

2020

2019

2018

6 674

10 108

8 850

-94 967

-89 641

-90 218

-88 294

-79 533

-81 368

-94 443

-85 692

-82 365

6 149

6 159

997

Utfallet för 2020 har varit svårare att prognostisera
än något år innan. Det har inte gått att överblicka
vilka konsekvenser den pågående pandemin skulle
ha på verksamheten och trots att avdelningen har fått
ställa om en del och att medarbetarna har ställts inför
stora krav på flexibilitet, är uppfattningen att vi har
lyckats mycket väl under året för att ställa om för
nya rekommendationer och krav.
Utfallet kan förklaras av minskade
livsmedelskostnader beroende på att vi serverat och
levererat 200 000 portioner färre än under förra året,
vilket kan uppskattas till ca 2 miljoner kronor.
Neddragningar av personaltimmar har gjorts vid de
tillfällen som infunnits sig beroende på
uppsägningar och omställningar i verksamheten.

Cafeteriaverksamhet, Stadshuset och Ållebergsgymnasiet:
Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment
till anställda, mötesservice och elever.

Sjukfrånvaron har tidigare legat hög i verksamheten
och 2020 är inget undantag men
sjukfrånvarokostnaden har till stor del, kompenserats
av statliga medel med 1,2 miljoner kronor.
Frånvaro har kunnat ersättas med tillsvidareanställd
personal utifrån att vi under våren valde att fördela
om produktionen och att köket på
Ållebergsgymnasiet stängde.
Lönekostnaden har mellan åren sänkts med 0,7 mnkr
vilket förklaras av att en kökschefstjänst ej
återbesatts och att lunchserveringarna på tre
dagcentraler har stängts.
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Redovisning Kostavdelning

VERKSAMHETSREDOVISNING
2020

2019

2018

Kost
Bruttokostnad, tkr

92 847

87 189

87 842

6,5

-0,7

2,6

87 829

79 528

81 339

1 560 558

1 726 077

1 745 457

624 746

644 366

674 944

Övrigt

20 836

37 862

39 064

Totalt

2 206 140

2 408 305

2 459 465

42,09

36,20

35,72

Bruttokostnad

2 121

2 453

2 376

Utveckling %

-13,5

3,2

3,0

Nettokostnad

465

5

30

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 35 kök. 27 av
dessa är tillagningskök och 8 är mottagningskök. Två
cafeterior ingår också i avdelningens verksamhet. Ett
nytt tillagningskök har tagits i bruk under året och
detta vid Kinnarps förskola. Köket och
skolrestaurangen servar också eleverna vid Kinnarps
skola med måltider.
I samband med uppstarten av tillagningsköket vid den
nybyggda förskolan i Kinnarp lades verksamheten ned
vid de båda mottagningsköken vid Kinnarps förskolas
moduler och serveringen i Lokal Frökind.
Köket på Ranliden står fortfarande stilla i avvaktan på
ombyggnad av kringliggande lokaler. När denna
ombyggnad är klar kommer verksamheten i köket på
Läkaren att flytta till Ranlidens kök. Detta beräknas
ske i början av 2022.

Vårt uppdrag är att serva skola, förskola och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom barn- och
utbildningsnämnden respektive socialnämnden öppnar
vi och stänger enheter.
Stadshuscafé
Rådande läge där möten övergått till digitala möten
och hemarbete har gjort att verksamheten har fört en
tynande tillvaro under 2020. Förhoppningsvis
kommer verksamheten att under 2021 återgå till det
normal med service till möten och den bidragande
orsak den är till en bra arbetsmiljö i stadshuset.
Ambitionen ligger kvar om att utöka det kontantlösa
kassasystemet till att också kunna hantera
interndebiteringar.
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 2021 behöver
kompenseras av barn- och utbildningsförvaltningen
för den delen som inte täcks av intäkter från
försäljning.
Måltidspedagogik: Samtal på förskolan
Hästbacken kring ”Betans lika värde”.
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Årets händelser
Totalt har vi lagat och serverat 2 206 140 portioner
mat!

Under 2020 har vi också varit en del av projektet
KliMATval.

Det är drygt 200 000 portioner färre än 2019, till stora
delar beroende på pandemin och att sjukfrånvaron
varit hög bland barn och elever och dessutom
distansundervisning, främst för gymnasieeleverna.
De pedagogiska måltiderna inom förskola och skola
har visat något vikande i antal.
I köket på Stenstorps äldreboende upptäcktes fukt
under mattan och vi tvingades stänga för renovering
under en tre månader lång period. Under den tiden
transporterades måltiderna från köket på Tåstorp.
Avdelningen har under året tagit ytterligare ett
nybyggt tillagningskök i anspråk. Detta kök ligger i
anslutning till Kinnarps förskola och servar också
elever vid Kinnarps skola med måltider.
Möten och kompetensutvecklingsinsatser under 2020
har satts på paus. Utökad tillgänglighet av kurser och
webinarier finns digitalt men kökens datorer
motsvarar inte riktigt vad man önskar för att kunna
tillgodogöra sig den typen av input.
Projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga
måltider” har ändock fortsatt under året med webutbildningar och workshops för delar av personalen.
Arbetet startade upp under 2018 och har fortsatt under
2020 för att avslutas med slutkonferens i februari
2021. Syftet med projektet har varit att verksamheten
ska minska sina klimatutsläpp med 13% fram till
projektets avslut. I projektet har vi arbetat aktivt med
att minska mängden koldioxidekvivalenter per kg
inköpt mat och matsvinn.

Ett projekt som drivits av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) Stockholms Resilience Centre och
med finansiering av Vinnova.
Huvudrubriken har varit ”Utveckla hållbara matval för
framtiden” där vi ansökte om att få vara en del och
kom med som en av tio utvalda kommuner.
Tillsammans med representanter från olika
avdelningar inom kommunen har projektet genomförts
och förhoppningen är att samarbetet med
näringslivsutvecklare, LärCenter, folkhälsa och
miljöstrateg ska kunna fortsätta framöver och
ytterligare utveckla de tankar som sprungit ur
projektet.

I dagsläget är nedgången av utsläpp av mängden
koldioxidekvivalenter under projekttiden något oklar,
utifrån att vi bytte uppföljningsprogram i årsskiftet
mellan 2018 och 2019. Ser man dock till den skillnad
vi utgjort mellan 2019 till 2020 har vi minskat
utsläppen med 11,6%.
Vi fortsätter oförtrutet att arbeta för att få ned
mängden matsvinn.
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Kommunen har inför 2021 antagit klimatlöften
kopplat till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer
om” där målet är att matsvinnet inte ska utgöra mer än
45 g per portion. Detta är en stor utmaning för oss. För
trots att vi ligger bra till med våra mängder av
matsvinn nationellt, utgör målet för 2021 att vi
behöver minska vårt matsvinn med hälften!

Redovisning Kostavdelning

Till vår stora glädje blev Vindängens förskola även
2020 nominerad till ”Årets förskolekök” av White
Guide Junior.
White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige
som bedömer offentliga kök utifrån helheten. Man
bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö,
service, pedagogiskt samarbete, engagemang från
rektor, kommunala satsningar, hållbarhet och andra
parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen
för barn och elever.
Av 20 nominerade förskolor från olika delar av landet
hamnade Vindängens förskola på en mycket hedrande
fjortondeplats!
Via de båda utbildade måltidspedagogerna vid
Vindängens förskola arbetar vi för att införa tankar
och upplägg även på andra förskolor i kommunen.

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. Bra
måltider inom äldreomsorgen förebygger undernäring
och främjar bevarande av funktion och livskvalitet.
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 även kring detta och vi fortsätter arbetet att
sprida förslag och idéer hur måltiden kan integreras i
förskola och skola.
Under 2020 har äldreboendena i Falköpings kommun
anmält deltagande i ett projekt som initierats av
Göteborgsregionen och bär namnet ”Resurssmart
äldreboende”.
Projektet kopplar till FN:s klimatmål nummer 12.

Under året har vi arbetat med upphandling av färskt
bröd och kaffebröd. Arbetet har föregåtts av en mängd
kontakter med bagerier i närområdet för att göra dessa
uppmärksamma på upphandlingen och vår önskan om
att handla lokalt. Avtal är nu tecknat med
Mössebergsbagaren.
Vi har nu lämnat samarbetet med
livsmedelsupphandlingar med Vara, Skara och Götene
kommuner. I stället ingår vi nu som en del av
upphandlingsavdelningen i Skövde kommun där
samarbete sker med ett större antal kommuner.

FRAMTID
Med fokus på de aktiviteter som är angivna i
riktlinjerna beslutade av teknisk nämnd 2019, arbetar
avdelningen vidare med att servera mat som ska vara
säker att äta och att matgästerna ska kunna känna sig

Projektets syfte är att hjälpa äldreboendena att minska
sitt avfall med fokus på tre stora områden,
engångsartiklar, inkontinensskydd och matsvinn där
kostavdelningen kommer in i bilden. Detta har vi
arbetat med sedan länge men vi har en förhoppning av
att detta projekt som ska drivas av äldreomsorgen kan
göra att matavfallet minskar ytterligare.
Denna förhoppning kvarstår då arbetet inom projektets
olika delar p g a pandemin inte har kunnat genomföras
såsom det var tänkt.
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Redovisning Fastighetsavdelning

FASTIGHETSAVDELNING
Avdelningschef: Jan Aurén

VERKSAMHET
Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för
den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt plats
och i rätt omfattning. Samråd med övriga
förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska
ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt
effektivisera lokalutnyttjandet.
Ägda lokaler
I första hand ska lokaler i kommunens byggnader
erbjudas.
Kommunens anläggningar ska byggas och underhållas
på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Övervakning av
energi- och vattenförbrukning för att ha en god tillsyn
och kontroll på förbrukningen. Utför fastighetsskötsel,
markskötsel och verksamhetsservice.
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Förhyrda lokaler
Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens byggnader,
hyrs erforderliga lokaler in externt, i första hand hos
Falköpings Hyresbostäder AB samt övriga bolag inom
koncernen, och i andra hand hos övriga
fastighetsägare.
EKONOMI
Fastighetsavdelningen, tkr
Intäkter

2020

2019

2018

231 094

35 203

35 802

-250 285

-230 026

-227 963

Nettokostnader

-19 191

-194 823

-192 161

Budget

-24 995

-193 094

-191 030

5 804

-1 729

-1 131

Kostnader

Budgetavvikelse

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 och 2020.

Redovisning Kostavdelning

Resultat mot budget
-

-

-

-

-

-

Driftbudgeten exkl. kapitalkostnader har 2020 ett
överskott på 8 105 tkr.
Kapitalkostnaderna ger ett underskott på -2 301
tkr. Detta på grund av en ändring av
redovisningsprincip då aktiveringar av projekt
inte bara görs i december utan även under löpande
år. Flera investeringsprojekt har tagits i bruk och
aktiverats under året vilket påverkat
kapitalkostnaderna. Budgetkompensation har inte
tilldelats för detta.
Mediakostnaden, budget 32 600 tkr, utfall 27 137
tkr, överskott 5 463 tkr. Totalt 5 470 tkr har
betalats tillbaka till våra interna hyresgäster. Se
verksamhetsanalys av förbrukning kWh och
kostnader.
Planerat underhåll, budget 7 000 tkr, kostnad
6 402 tkr. Kostnaden har minskat på grund av
osäkerhet med framtida användning av byggnader
samtidigt som att kostnaderna för reparationer
och underhållsmaterial har ökat, budget 10 903
tkr, utfall 11 577 tkr.
Konstruktionsskador på Vartofta skola. I
november 2017 upptäcktes konstruktionsskador
på högstadiebyggnaden. Under 2020 har detta
kostat 766 tkr, exklusive kostnader för
ersättningslokaler. Högstadiebyggnaden har rivits
och numera hyrs moduler in som
ersättningslokaler till en kostnad av 995 tkr för
2020, denna kostnad belastar Barn-och
utbildningsförvaltningen.
Hyresintäkter ägda fastigheter, budget 167 149
tkr, utfall 168 364 tkr, överskottet beror delvis på
att hyresintäkten för Kinnarps förskola ej var
budgeterad.
Förhyrda lokaler, visar ett överskott på 1 287 tkr

-

-

-

vilket beror på att kostnaden för elförbrukningen
är betydligt lägre än budget samt att flera
hyresavtal har upphört under året. Totala
kostnaden för inhyrda lokaler är 54 776 tkr.
Tomhyror boende, på uppdrag av
socialförvaltningen, ägda och förhyrda
fastigheter. Kostnad 806 tkr. Tomhyror har
belastat socialförvaltningen.
Kostnader för nya förhyrningar m.m., budget
4 973 tkr, utfall 1 177 tkr.
Administration, budget 8 343 tkr, utfall 7 292 tkr.
Överskottet beror delvis på covid – 19.
Projekteringskostnader. Kostnaderna för
projektering vid Lärcenter samt förstudien av
Ishallen, 363 tkr, har belastat driften.
Rivningskostnader. Stenstorpsskolan rivning
belastar fastighetsavdelningens driftbudget. Total
kostnad är beräknad till ca 4 000 tkr. Kostnad
2020 är 541 tkr. Rivningen färdigställs våren
2021.

FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder har
utförts för totalt 6 749 tkr, varav 77 tkr på
driftbudgeten och 6 672 tkr på investeringsbudgeten.
Pågående och avslutade investeringsprojekt i
fastigheterna redovisas i särskild handling.
Kvarvarande anslag för pågående projekt bör
ombudgeteras till 2021.

Slutredovisning av följande investeringsprojekt
redovisas i bilaga:
-

Nybyggnad förskolan Kinnarp.
Tillbyggnad Vindängens skola.
Nybyggnad verksamhetslokal Fridhem.

Tillbyggnad Vindängen
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Årets händelser
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, gränsdragningslistor m.m.
skall tas 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.
Under året har Fastighetsavdelningen gjort en
kundundersökning, NKI, bland våra interna
hyresgäster. Undersökningen visade på ett antal
förbättringsåtgärder som exempel förbättrad
kommunikation.

Illustration på investeringsprocessen från början till slut

Investeringsprojekt
Under året har vi arbetat med:
Projektdirektiv: Odensbergs skola, förskola och kök,
Centralskolan, Kyrkerörsskolan, Dotorpsskolan,
Mössebergsskolan ventilationsåtgärder, Stadshuset,
Fastighetsskötarlokaler Stenstorp, Frökindsgården,
Stenstorps vårdcentral.
Förstudie: Odensbergs skola, förskola och kök,
Stadshuset, Ishallen, Korttidsboende LSS,
Frökindsgården, Stenstorps vårdcentral.
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Projektering av: Nybyggnad Platåskolan, nybyggnad
vid Mössebergsskolan, nybyggnad Fridhem och
ombyggnad av Ranliden.
Byggnation av: Nybyggnad av förskolan Kinnarp,
tillbyggnad av Vindängens skola, nybyggnad av
verksamhetslokal Fridhem har färdigställts.
Ombyggnad av Ranliden har påbörjats. Se vidare
under rubriken investeringsredovisning längre fram i
dokumentet.

Vartofta förskola, byte av yttertak

Exempel på större underhållsåtgärder samt reinvesteringar
under året:

Botvidsgatan. Byte yttertak från skiffer till tegel.
Arbetet har utförts 2019 och 2020. Kostnad 2019
och 2020 3 179 tkr.
Utsiktstornet Mösseberg. Renovering yttertak och
takkonstruktion. Kostnad 983 tkr.

Vartofta förskola. Reparation yttertak.
Kostnad 1 394 tkr.
Odenhallen. Reparation fasad. Kostnad 512 tkr.
Vartoftaskolan, hus D. Följdåtgärder .
Kostnad 766 tkr.
Gustaf Dalénskolan. Takbyte. Kostnad 338 tkr.

Vindängen. Byte yttertak m.m. Kostnad 3 315 tkr.
Arbetet fortsätter 2021. Återstår ca 1 850 tkr.

Forum, Stenstorp. Reparation yttertrappa m.m.
Kostnad 429 tkr.

Odenbadet. Vattenrening utebadet. Kostnad 1 109
tkr. Arbetet fortsätter 2021. Återstår ca 1 800 tkr.
Renovering bastu. Kostnad 491 tkr. Målning
utebassänger. Kostnad 460 tkr.

Trinnöjegatan 3. Ventilationsarbeten.
Kostnad 362 tkr.

Medborgarhuset. Reparation av yttertak samt
takkonstruktion. Kostnad 3 061 tkr.
Åsle skola, gymnastikbyggnad. Reparation
yttertak, fasad, fönsterbyte, m.m. Kostnad 1 439
tkr.

Floby skola. Byte yttertak del hus D.
Kostnad 534 tkr.
Elvagården. Renovering 2 st lägenheter.
Kostnad 321 tkr.
Stenstorps bad. Målning bassänger. Kostnad 357
tkr.

Mössebergs camping. Reparation yttertak, fasad
m.m.. Kostnad 1.010 tkr.
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Redovisning Fastighetsavdelning

Ytförändringar fastigheter under året:

Förhyrda lokaler:

Ägda lokaler:

Hyresavtal som upphört:

Avgående ytor:

Järnvägsgatan 10, Falköping, hemtjänstlokal. -204
m2.
Trädgårdsgatan 23 A-D, Falköping, dagcentral
minskad yta. -58 m2.
Wetterlinsgatan 17 G, Falköping, verksamhetslokal
- Connect. -76 m2.
Bergsliden 2, Falköping, sjuksköterskeexpedition.
-46 m2.
Bergsliden 2, Falköping, ungdomsboende. -369 m2.
Wetterlinsgatan 19 G, Falköping,
sjuksköterskeexpedition. -65 m2.

Stenstorpsskolan exkl. skolmuseét, rivning pågår.
-5.804 m2.
Förskolan Skytten, Falköping, riven. -743 m2.
Nils Ericsonsgatan 13, Falköping, riven. -496 m2.
Vasagatan35, Falköping, riven. -318 m2.
Trädgårdsgatan 12, Falköping, riven. -49 m2.

Tillkommande ytor:
Vindängen, Falköping, tillbyggnad. 3 233 m2.
Fridhem, Falköping, utökad yta. 61 m2.
Förskolan Kinnarp, nybyggnad. 1 219 m2.
Slalombackens byggnader, Falköping, tillbyggnad.
38 m2.
Amfieteatern, Falköping, utökad yta, 9 m2.

Reparation av yttertak, Medborgarhuset
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Hyresavtal som tillkommit:
Odengatan 24 D, Falköping, verksamhetslokal –
Connect. 81 m2.
Storgatan 53, Floby, hemtjänstlokal. 65 m2.
Kyrkvägen 1 B, Stenstorp, förråd. 44 m2.
Bangatan 6, Falköping, möbellager. Utökad yta
104 m2.
Bangatan 6, Falköping, tillfälligt möbellager. 60 +
350 m2.
Storgatan 5 B, Falköping, bibliotek Sommargatan.
195 m2.

Redovisning Fastighetsavdelning

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

påbörjas våren/sommaren 2021 och beräknas att
färdigställas sommaren 2023.
- Ombyggnad Ranliden, upphandling av
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts.
Projektering har färdigställts. Byggnationen
beräknas påbörjades våren 2020 och beräknas att
färdigställas hösten 2021.

- Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl.
tillagningskök och matsal. Byggnationen
påbörjades februari 2019 och färdigställdes våren
2020.

- Nybyggnad vid Fridhem, projektering har
utförts. Upphandling av entreprenör har utförts.
Byggnationen påbörjades maj 2020 och
färdigställdes december 2020.

-Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts.
Projektering har färdigställts. Byggnationen
påbörjades sommaren 2019 och färdigställdes
årsskiftet 2020/2021.

Mindre investeringsprojekt

Nybyggnad Platåskolan, upphandling av
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts.
Projektering har utförts. Byggnationen beräknas

-Reservkraftaggregat Floby vårdcentrum,
påbörjades under 2020, färdigställs under våren
2021.
-Nybyggnad Plantis, mindre nybyggnad ca 25 m2,
påbörjades 2020, färdigställs våren 2021.
-Tillbyggnad vid slalombacken, mindre
tillbyggnad ca 40 m2, utfört 2020.

Ombyggnad Ranliden
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Energisparåtgärder:
FEP, Falköpings energiprojekt, energiförbrukningen
har minskat med 28 % sedan energiprojektet startade
2012. Solcellsanläggningar finns på 9 stycken
fastigheter. Totalt installerad effekt 245 kW, ca 1500
m2.

Vindängen, solcellsanläggning, byte
golvvärmestyrning och ventilpaket till golvvärmen.
Fridhem, solcellsanläggning.
Kinnarps förskola, solcellsanläggning.
Stenstorps äldreboende, fönsterbyte.
Floby äldreboende, solcellsanläggning, byte
belysning.

Åtgärder under 2020:
Vartofta förskola, byte ventilationsaggregat.
Åsle skola gymnastikbyggnad, ny ventilation,
tilläggsisolering, fönsterbyte.
Medborgarhuset, byte undercentral för fjärrvärme.
Floby utebad, värmepumpinstallation pågår, klar
2021, eventuellt kompletteras med solceller.
Stenstorps utebad, värmepumpinstallation
kompletterad med solceller pågår. Klar 2021.

Reservkraftverk Floby
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Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid ett
antal fastigheter.
Servicegrupp:
Servicegruppen utför underhållsarbeten och
verksamhetsförändringar.
Servicegruppen som bl.a. består av snickare och
elektriker har gjort arbeten för 6,6 miljoner kronor.

Redovisning Fastighetsavdelning

Nybyggnad Kinnarps förskola

Verksamhetsanalys
Fastighetsavdelningen

2020

2019

2018

179 055

160 452

153 875

11,6

4,3

8,1

238 071

241 568

233 546

Kr/m BRA

752

664

659

Utveckling %

11,7

0,8

8,0

48 874

52 953

55 387

-7,7

-4,4

3,2

41 721

41 656

50 027

1 171

1 271

1 107

-7,8

14,8

-1,6

Ägda lokaler
Bruttokostnad (tkr)
Utveckling %
2

Bruksarea (BRA), m , 31 dec.
2

Förhyrda lokaler
Bruttokostnad (tkr)
Utveckling %
2

Förhyrd yta, m , exkl moduler
2

Kr/m

Utveckling %

Exklusive åtgärder åt verksamheter, FEP-åtgärder, förhyrda moduler och kostnader för outhyrt.
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Redovisning Fastighetsavdelning

Ägda lokaler:
Volymtal ägda fastigheter
2

Bruksarea (BRA) m Yta 31 dec. resp år

2020

2019

2018

Skolor

102 230

105 063

104 873

Förskolor

13 135

12 659

11 496

Äldre. och omsorgsboende

55 678

55 617

46 715

Förvaltning och samlingslokaler

61 969

62 307

62 286

Pensionärsbostäder, hyres o affärshus
S umma ytor

5 059

5 922

8 176

238 071

241 568

233 546

Ytor ägda fastigheter har minskat med 3 497 m2. 2019 års siffra har justerats något mot rapporten i fjol.

Nyckeltal ägda fastigheter - Räknas på ytan 31 dec. resp. år.
2

kr/m BRA (netto)

2020

Kapitalkostnad

2019

2018

395

315

309

40

35

37

M edia

114

126

131

Skötsel och reparationer

155

149

136

Planerat underhåll, drift

27

20

28

Planerat underhåll, reinvesteringar

79

74

60

811

718

701

Adm. Försäkring Fastighetsskatt

S umma
Större underhållsåtgärder bokförs som reinvesteringar.

Media
tkr

2020

Elkostnad

2019

13 015

16 024

16 696

62

56

40

10 606

10 661

10 491

930

1 107

851

2 936

2 999

2 985

Oljekostnad
Fjärrvärmekostnad
Fasta bränslen
Vatten- och avloppskostnad

2018

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

Nyckeltal
kr/m2

2020

Energikostnad
VA-kostnad

2019

2018

103

115

120

12

12

13

Försåld energi och vatten är ej avräknad

Förbrukad mängd
2020

2019

2018

El, M Wh

11 899

12 853

13 106

Värme, M Wh

15 567

17 340

17 743

-506

-504

-554

26 960

29 689

30 295

122 081

132 484

137 643

Avgår försåld energi
S umma MWh
3

Vatten, m

Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad
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Redovisning Fastighetsavdelning

Kommentarer till ägda lokaler:
Planerat underhåll och reinvesteringar har ökat men
ligger fortfarande på en låg nivå. Utfallet för 2020
blev 27 kr + 79 kr totalt 106 kr/m2. Då ingår
energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten.
Kostnader för skadegörelse under 2020 : 337 tkr
plus kostnaden för egen personal ca 100 tkr.

Mediakostnader: Energikostnaderna har minskat
med 11,6 % och VA kostnaderna har minskat med
0,2 %.
Mediakostnaden, har minskat med 3 250 tkr jämfört
med 2019, detta beror på lägre energiförbrukning,
låga elkostnader samt att på grund av covid-19 har
lokalerna inte används lika mycket, vilket bland
annat inneburit lägre vatten-/varmvattenförbrukning.

De låga elkostnaderna illustreras i ovanstående diagram.
Diagrammet visar också på svårigheten med att budgetera
elkostnaden då elpriset varierar stort mellan åren. (För januari
2021 ligger spotpriset på 49,1 öre/kWh)

Förbrukningen av olja, el, fjärrvärme och pellets har
minskat med 9,1 %. Energikostnaderna och
förbrukningen har ej graddagsjusterats.

Odenbadet, vattenrening
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Redovisning Fastighetsavdelning

Förhyrda lokaler:
Volymtal förhyrda lokaler:
Yta m2

2020

2019

2018

Totalt förhyrt, ca (exkl momduler)

41 721

41 656

50 027

Varav inom koncernen*, ca

14 467

15 032

22 140

3 214

4 215

4 201

Förhyrda moduler
*Falköpings Hyresbostäder.

Nyckeltal
kr/m2

2020

Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler)

1 171

2019
1 271

2018
1 107

Kommentarer till förhyrda lokaler:
Totalytan för förhyrda lokaler har ökat. Totalt
41.721 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 3 214 m2
tillkommer. Ytan har minskat på grund av att
modulerna Kinnarps förskola och Vindängen har
sagts upp.

Den genomsnittliga hyreskostnaden har minskat
från 1 271 kr/m2 2019 till 1 171 kr/m2 2020. Den
minskade hyreskostnaden beror på att ett antal
dyrare hyresavtal har upphört samt att några
hyreskostnader bokförts på fel år.
Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i
m2-kostnaderna

FRAMTID
Lokalförsörjning
Läs om lokalförsörjning och det politiska uppdraget
under avsnittet Kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnd under år 2020 på sidan 63.
Drift:
Jobba vidare med den nya driftenheten, se över hur
den ska vara bemannad och eventuellt utöka
servicegruppen. 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.
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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, äldreboenden, gruppbostäder,
köksbyggnationer.
Energi:
Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning
och energibesparande åtgärder i den löpande driften.
Investeringsanslag för energibesparande åtgärder
saknas under 2021.

Redovisning Städavdelningen

STÄDAVDELNING
Avdelningschef: Solveig Pettersson
VERKSAMHET

EKONOMI

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

Städavdelningen, tkr

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 77 årsarbetare.
Verksamhetsbeskrivning
Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler
där det bedrivs kommunal verksamhet.
Verksamhetens 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 har återgått till interndebitering.
Det har medfört att vissa förvaltningar sett över att
rätt ytor städas och att fördelningar stämmer. De
lokalvårdsbeskrivningar som är överenskomna sen
tidigare är oförändrade.
Under året har två 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.
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.

2020

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

2019

2018

38 305

2 579

2 767

-38 863

-39 371

-38 691

-558

-36 792

-35 924

Budget

-2 429

-37 756

-37 086

Budgetavvikelse

1 871

964

1 162

Avdelningens resultat är 1 871 tkr jämfört med
budget. Överskottet beror till stor del på Covid-19.
Gymnasie- och vuxenskolan har stora del av året
haft studier på distans, dagverksamheter samt
idrottsanläggningar har varit stängda. Detta har
inneburit att personal skiftat arbetsplatser och kunnat
ersätta varandra vid sjukdom och semestrar istället
för att ta in vikarier. Sjukfrånvaron var låg under
våren vilket innebar färre vikarier. Under hösten
ökade sjukfrånvaron och fler vikarier tillsattes.
Avdelningen har kompenserats för sjuklönekostnader. Intäkterna har ökat i och med att
interndebitering av städkostnader återinförts 2020.
S tädavdelningen

2020

2019

2018

Bruttokostnad tkr

38 863

39 371

38 691

Utveckling % (bruttokostnader)
2

Städarea, m , 31 dec
Bruttokostnad (kr) / m2
Utveckling %
Sjukfrånvaro %

-

-1,3%

1,8%

8,6%

161 700

160 200

163 500

240

246

237

2,2

3,9

10,3

5,3

5,4

5,9

Mössebergsskolans nya byggnad började städas i
januari och i mars flyttade Kinnarps Förskola till
nybyggda lokaler som också ska städas. Kompetensoch arbetslivsförvaltningen har under året fått ett
utökat behov av städning. Det gäller ytor inom
Verkstaden i Collegium Park, lokaler i Bohaget på
Trädgårdsgatan samt lokaler på Bangatan.
Motionscentralen och Vilskegården Psyk.Kapell i
Floby är ytterligare verksamheter som
städavdelningen börjat städa.
Kulturkvadraten på Sommargatan i Falköpings
centrum har varit i tillfälligt behov av städning under
en begränsad period. Städavdelningen har haft
fortsatt uppdrag att städa campingen och
vandrarhemmet. Totalt har städarean ökat med ca
1500 m2.

Eftertraktat paket engångshandskar
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Redovisning Städavdelningen

VERKSAMHETSREDOVISNING
2020 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.

Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Under året har köp av poler- och kombiskurmaskiner
gjorts, vilka ersätter äldre och inte längre
funktionella maskiner.

Det har periodvis varit svårt att få tag i
förbrukningsmaterial såsom toalettpapper,
pappershanddukar och engångshandskar då det tagit
slut hos vissa leverantörer. Information till
verksamheterna om vikten av sparsamhet och
omfördelningar mellan arbetsplatser har bidragit till
att det klarat sig.
Städavdelningen är från 2020 inte längre
anslagsfinansierad och varje verksamhet bär sin
städkostnad. Det har medfört att vissa förvaltningar
sett över sina lokalbehov, vilka ytor som ska städas
och att de fördelningar som verksamheten önskar är
överensstämmande. De lokalvårdsbeskrivningar som
är överenskomna sen tidigare är oförändrade och
städningen utförs enligt dessa.
Avdelningen har arbetat med att identifiera och
minimera kemiska riskkällor samt riskbedömningar
av rengöringsmedel. Resultatet anslås i de
städcentraler/städrum, vilka lokalvårdarna utgår från
i sina arbeten.
Arbetet med kemiska
hälsorisker leder till
förbättring både i
arbetsmiljön för
lokalvårdare men
också genom
minskad
miljöpåverkan.
Sprayflaska med doseringsmått.
Grundutbildning i lokalvård med möjlighet till
PRYL-certifiering har genomförts under hösten för
de lokalvårdare som ännu inte genomgått denna.
Sex lokalvårdare har PRYL-certifierat sig. PRYL
betyder (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare – etablerat
yrkesbevis).

Ny polermaskin
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Några gemensamma personalaktiviteter har inte varit
aktuella under året på grund av rådande
omständigheter. I övrigt har de flesta
arbetsplatsträffar och samverkansmöten LOSAM
kunnat fullföljas.

Redovisning Städavdelningen

FRAMTID
Framtiden är svår att utläsa på grund av det uppdrag
som kommunstyrelsen har, vilket är att se över stöd-,
service- och stabsfunktioner med syfte att skapa
högre kvalitet och effektivitet.
Förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen om
att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i
stället städa själva görs som ett ”pilot” under 2021
och skall utvärderas. Det har skapat oro bland
städavdelningens personal, 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 att kommunen mister
helhetsperspektivet gällande ekonomi för
städningen.
Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt
investering av rationella och effektiva maskiner och
redskap. Med anledning av coronavirusets utbrott
med förbud av resor, besök och möten har man fått
flytta fram tester av robotmaskiner, vilket
förhoppningsvis kan återupptas under 2021.

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.
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.

Städvagnar, nya modeller
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Redovisning Övrigt

ÖVRIGT
VERKSAMHET
Kansli
Kansli med gemensam administration,
stadshusvaktmästeri, reception/växel , och borgerlig
vigsel samt politiska nämnden.
Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för
ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är
ett organ för samråd och information mellan
kommunen och företrädare för de handikappades
riksorganisationer inom kommunen
Renhållning
Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i
kommunförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg, (AÖS). 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. Sluttäckning
av Floby och Stenstorps deponier utförs i
förvaltningens regi

Informationsskylt till avfallsanläggning Falevi

Renhållning (tkr)

2020

2019

2018

Bruttokostnad

407

411

618

Nettokostnad

155

175

308

5

5

9

ÅV-centraler

Nettokostnad (kr)/invånare
Verksamhetavfall
Bruttokostnad

318

367

-

106

-

364

24

I anspråktagande avsättning

-

3 008

-

2 298

-

Intäkt från avfallsavgifter

-

997

-

995

-

Nettointäkt/nettokostnad

EKONOMI
Kansli, tkr
Intäkter
Kostnader

S luttäckning
2020

2019

2018

4 213

4 536

4 123

-10 109

-10 422

-9 375

Nettokostnader

-5 896

-5 886

-5 251

Budget

-7 804

-3 222

-7 643

1 908

-2 664

2 392

Budgetavvikelse

(nämnd, kansli reception, stadshusservice)

Renhållning, tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

528

2020

2019

2018

1 884

1 973

3 044

-1 933

-1 784

-5 376

-49

189

-2 332

0

0

-2 187

-49

189

-145

Sammanslaget resultatet är 1 859 tkr jämfört med
budget. Överskottet beror på nämnden inte haft
några oförutsedda kostnader samt minskade
kostnader p.g.a. Covid -19.

Kostnad för sluttäckning
Kronor/invånare

1 337
992

4 005

3 293

2 329

121

100

71

Återvinningscentral (ÅV-central)
Hyran för återvinningscentralerna från Avfall Östra
Skaraborg täcker inte kostnaderna, utan ett underskott på -155 tkr har uppstått.
Verksamhetsavfall
Hyran från entreprenören täcker kostnaderna i och
med den nya ECA-ytan byggts och mer yta kunnat
hyras ut. Verksamheten går numera med ett
överskott på 106 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. För 2020 har 3 008 tkr tagits i anspråk.

50 I VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 I TEKNISKA NÄMNDEN

Redovisning Övrigt

Tekniska nämnden har beslutat rekommendera
Kommunstyrelsen att i bokslutet justera avsättningen
så att täckning finns att slutföra åtgärderna.
På de tre platserna finns återvinningsstationer
etablerade vilka sköts av Avfallshantering Östra
Skaraborg. Dessa har planerats in i
avslutningsplanerna så att verksamheten kan
fortsätta efter avslutad sluttäckning.
Sluttäckningen fortsätter enligt plan och efter hur
mycket täta massor som kan anskaffas för
ändamålet. Tätmassor för Stenstorp och Floby har
inte gått att få fram vilket försenar projekten. Under
året har arbetet med delar av slänter på etapp 1 på
Falevi färdigställts.

VERKSAMHETSREDOVISNING
Sluttäckningsåtgärder har fortsatt på 70-tals delen av
Falevi gamla deponi. Anmälan om sluttäckning av
etapp 2 har godkänts av tillsynsmyndigheten (MÖS)
som tagit beslut om villkor för utförandet. Ny
lakvattendränering för 70-talsdelen har utförts och
slänter utjämnats för att kunna förses med
erforderliga drän-, tät- och skyddsskikt under våren
2020.
Planering av Avfall Östra Skaraborgs framtida
placering av återvinningscentralen fortgår. Nytt avtal
kommer att tecknas när förhandlingarna är klara.
FRAMTID
Arbetet med avslutningsplan för hela Faleviområdet
fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi
kommer att ske under året med slutmål 2026.
Tillfällig stängning av återvinningsstationerna i
Floby och Stenstorp kommer att göras för att kunna
bygga tät ECA-yta för verksamheten.
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Redovisning Vatten och avlopp - taxefinanserat

Taxefinansierat
RESULTATRÄKNING VATTEN OCH AVLOPP
Avdelningschef: Stig Säll
R esultaträkning (tkr)

Bokslut
2 0 19

Bokslut
2020

Prog nos
delårsbokslut aug

Avvikelse
utf all budg et

58 635

57 312

-1 740

-

89

90

90

-15

Budg et
2020

Intäkter
Avgifter mm

54 077

56 895

-

89

91

75

Statsbidrag
Övriga intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

6 208
60 376

6 221
63 280

5 200
63 925

5 769
6 3 17 1

1 021
-645

Kostnader
Personalkostnader

-13 496

-13 555

-14 000

-13 734

445

Verksamhetskostnader

-25 113

-23 746

-24 790

-25 386

1 044

Kapitalkostnader

-19 938

-21 719

-21 700

-21 570

-19

Interna kostnader
Summa kostnader

-3 573

-3 510

-3 435

-3 981

-75

R esultaträkning f ör V A

- 6 2 12 1

-62 529

-63 925

-64 671

1 396

-1 744

751

-

-1 500

751

VERKSAMHET
Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och
dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VAkollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.
EKONOMI
VA-kollektivet visar ett överskott med 751 tkr. Detta
resultat regleras mot en resultatfond för VAkollektivet. Under året har en uppbokning av VAlager bokats upp. Detta har påverkat resultatet
positivt med 890 tkr.
Taxan höjdes med 4,5% till 2020 då VA-fonden från
föregående år var negativ.

Kostnadsnivån för inköp av vatten har ökat med 3 %
men då vattenförbrukning har minskat ligger
kostnaden ungefär som tidigare år.
Underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom
luft-vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor
har fortsatt varit hög men bidrar med höjd
vattenkvalitet och ökad leveranssäkerhet.
Vid utgången av år 2020 är VA-fonden -2 504 tkr.

Skuld till VA-kollektivet (tkr)
År

IB

Årets
resultat

UB
1 452

2011

303

1 149

På intäktssidan har avgifterna ökat med 2 818 tkr.
Antalet m3 dricksvatten har minskat.

2012

1 452

-1 431

21

2013

21

-1 669

-1 648

2014

-1 648

-621

-2 269

Kapitalkostnaderna är högre än under 2019 på grund
av gjorda reinvesteringar men även investeringar
och exploateringar av nya tomter.

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
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Redovisning Vatten och avlopp - taxefinansierat

ÅRETS HÄNDELSER

Statistik renoveringar 2020

Under året har mycket arbete lagts på ta fram ny
egenkontroll och provtagningsprogram för att
säkerställa miljöarbetet. Miljörapportering och
myndighetstillsyn tar mycket tid och sysselsätter en
tjänst på avdelningen. Utbyte till digitala
vattenmätare fortsätter och 813 mätare har bytts
under året. Bytet innebär på sikt enklare avläsning
av förbrukningen samt säkrare och bättre mätning åt
abonnenten. Övervakning av vattenledningsnätet
med kommunens LORA system har byggds ut och
läcksökning pågår ständigt för att minska
vattensvinnet och öka leveranssäkerheten.
Introducering av nytt underhållssystem för
förebyggande underhållhar inletts för att höja
standarden på Va-anläggningarna.

Ledningstyp

Dagvatten

S pillvatten

Vatten

Längd ledningar 2020 totalt (km)

260

271

288

Nyanläggningar 2020 (km)

1,8

1,3

3,0

Reinvesteringar 2020 (km)

0,8

2,3

2,4

Reinvesteringstakt 2020 (%)

0,3

0,8

0,8

Kommentarer till ovanstående tabell se måluppfyllnad

VERKSAMHETSREDOVISNING
VA

2020

2019

2018

Bruttokostnad, tkr

62 529

62 121

63 874

0,7

-2,7

14,2

63 280

60 376

60 050

Utveckling %
Intäkter, tkr
Utveckling %

4,8

0,5

2,7

2 095 525

2 063 461

2 136 313

30

30

30

3 216 985

2 755 499

2 445 959

Abonnenter, antal

7 219

7 180

7 162

Bruttokostnad (kr) /abonnent

8 662

8 652

8 918

Dricksvatten till ledningsnät, m3
Bruttokostnad (kr) /m3
3

Renat avloppsvatten, m

FRAMTID
VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:
•Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande
av ytterligare vattenskyddsområden för
reservvattentäkter.
•Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av
Va-anläggningar.
•Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och

säkra avsättningen av avloppsslam.
•Energioptimera driften av Va-anläggningarna
•Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte
enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för
samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad
sårbarhet.
•Upprättande av VA-plan har fortgått under 2020
och är klar för antagande av kommunfullmäktige
under våren 2021.
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Redovisning Biogas

RESULTATRÄKNING BIOGAS
Avdelningschef: Stig Säll
R esultaträkning (tkr)

Bokslut
2 0 19

Bokslut
2020

Budg et
2020

Prog nos
delårsbokslut aug

Avvikelse
utf all budg et

Intäkter
Avgifter mm

8 013

6 214

5 804

4 717

410

Statsbidrag

979

1 289

700

582

589

Övriga intäkter

704

853

800

800

53

Interna intäkter
Summa intäkter

9 695

8 356

7 304

6 099

1 052

Kostnader
Personalkostnader

-769

-951

-1 013

-1 003

62

Verksamhetskostnader

-5 026

-4 349

-3 760

-3 145

-589

Kapitalkostnader

-1 337

-1 146

-1 831

-1 239

685

Interna kostnader
Summa kostnader

-2 021

-1 985

-1 000

-912

-985

R esultaträkning f ör biog as

- 9 15 4

-8 431

-7 604

-6 299

-827

541

-75

-300

-200

225

VERKSAMHET
Produktion av biogas och biogödsel.

EKONOMI
Biogasverksamheten gör ett överskott på 225 tkr
jämfört med budget 2020. Intäkterna har minskat då
behandlingsavgifterna har sjunkit. I 2020 års intäkter
ingår även ett produktionsstöd från
Energimyndigheten med 31 öre per producerad
kilowattimme elva av årets månader.
Underhållsarbeten har utförts på kvarnen samt
inmatningsskruvar och travers under året. Trots detta
har verksamhetskostnaderna inte ökat.

VERKSAMHETSREDOVISNING
Konsessionsavtalet att behandla matavfall från
Avfallshantering Östra Skaraborgs
medlemskommuner har upphört från första
september. Ersättningen för behandling av matavfall
ligger på historiskt låga nivåer vilket innebär kraftigt
sänkta intäkter för verksamheten.
För att biogasproduktionen ska fortsätta måste andra
lättnedbrytbara organiska material tas in som inte
ger samma intäkter. Samarbete med externa aktörer
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kommer att behöva utvecklas för att anpassa
verksamheten till rådande marknadssituation.
Kapitalkostnaderna budgeteras att öka då ny
rötkammare tas i drift. Projektet är lite försenat men
kommer att tas i bruk under början av 2021.
Matavfallet fortsatte att öka under första tertialet
men biogasproduktionen kommer inte att kunna öka
förrän den nya rötkammaranläggningen är tagen i
drift och mer material finns att tillgå. Utfallet blev
trots tappet av matavfall från AÖS positivt då annat
substrat kunnat tas emot för att uppehålla
gasproduktionen.
Den producerade matavfallsslurry har rötats
termofilt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten
är godkänd att använda som gödsel på ekologisk
odling.
Överskott av slurry har i början av året avsatts till
extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym
är fullt utnyttjad. Försäljning av slurry ger dock
sämre intäkt än egen produktion av gas för
uppgradering till fordonsgas.
Biogas, tkr
Intäkter

2020

2019

2018

8 356

9 695

7 482

-8 431

-9 154

-6 615

Nettokostnader

-75

541

867

Budget

300

300

600

Budgetavvikelse

225

841

1 467

Kostnader

Redovisning Biogas

FRAMTID
Med nybyggd mottagnings ficka och ny kvarn är anläggningen väl rustad för att möta framtida volymer
av matavfall.
Färdig utbyggnad av rötkammarkapaciteten innebär
att mer matavfall kan rötas för egen
biogasproduktionen. Energi hushållningen kommer

att förbättras genom bättre värmeåtervinning och
säkerställer hygienisering av rötresten som godkänd
gödning för ekologisk odling. Rötresten är idag
godkänd för gödsling på EU-ekologisk odling men
kommer att certifieras enligt KRAV för att
ytterligare stärka efterfrågan. Efterfrågan på biogas
ser ut att öka bland annat från industrin där man letar
efter fossilfria alternativ.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
SKATTEFINANSIERAT - ANSLAG OCH
OMBUDGETERING

271,9 mnkr för fleråriga investeringsprojekt. Totalt
har 175,0 mnkr använts under året.

Investeringsredovisningen delas in i re/löpande
investeringar och fleråriga investeringsprojekt för
tekniska nämndens del. Totalt finns en
investeringsbudget för 2020 på 345,4 mnkr för den
skattefinansierade verksamheten. För 2020 har 73,5
mnkr budgeterats för re/löpande investeringar och

Medel för pågående reinvesteringsprojekt som är
beställda/beslutade men inte färdigställda behöver
ombudgeteras och läggas till 2021 års budget, 14,3
mnkr. För de fleråriga projekten är det 35,5 mnkr
som behöver ombudgeteras för de pågående
projekten. Totalt 49,7 mnkr behöver ombudgeteras
för de skattefinansierade investeringarna.

SKATTEFINANSIERAT
Utf all
2020

Budg et
2020

Avvikelse

- 4 8 ,2

- 7 3 ,5

2 5 ,2

-9,7

-16,2

6,6

Park/Gata

-8,9

-14,2

5,2

Fastighet

-0,5

-1,0

0,5

(mnkr)
R e- /löpande investering ar
Maskiner och inventarier

Städ

0,0

-0,1

0,1

Kost

0,0

-0,6

0,6

Övrigt

-0,2

-0,3

0,1

Park/Gata

-13,6

-25,5

12,0

Offentlig belysning

-3,4

-7,9

4,5

Reinvestering broar

0,0

-0,5

0,5

Trafiksäkerhetsåtgärder
Asfaltsunderhåll

-2,8

-3,9

1,1

-6,6

-7,2

0,6

Reinvesteringar Marjarp

0,0

-0,5

0,5

Reinvestering parker

-0,3

-3,1

2,8

Reinvestering gatukropp

-0,5

-2,4

1,9

Fastighet

-25,0

-31,7

6,7

Passage, larm

-1,9

-2,0

0,1

Myndighetskrav

-0,2

-0,9

0,7

Styr- och reglerutrustning

-0,2

-0,3

0,1

Skolgårdar

-0,3

-0,3

0,0

Belysning skolgårdar

-0,1

-0,3

0,2

-18,9

-22,9

4,0

-3,4

-5,0

1,6

- 12 6 ,8

- 2 7 1,9

14 5 ,1

- 17 5 ,0

- 3 4 5 ,4

17 0 ,4

Reinvsteringar
Lokalförändringar utanför ram

Flerårig a investering ar (se sid 5 9 )
Summa nämnden skattef inansierat
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TAXEFINANSIERAT
TAXEFINANSIERAT - ANSLAG OCH
OMBUDGETERING

VA

Biogas

Totalt finns en investeringsbudget för 2020 på 53,7
mnkr för VA-verksamheten. 19,5 mnkr har
budgeterats för re/löpande investeringar och 34,2
mnkr för fleråriga investeringsprojekt. Totalt har
37,9 mnkr använts under året.
För de fleråriga projekten behöver 7,7 mnkr
ombudgeteras för de pågående projekten.

Totalt finns en investeringsbudget för 2020 på 29,7
mnkr för biogasen. Totalt har 17,3 mnkr använts
under året. Projektet är inte helt klart utan 2,5 mnkr
behöver ombudgeteras till 2021.

V A (mnkr)

R e- /löpande investering ar V A
Anslutningar

Utf all
2020

Budg et
2020

Avvikelse

- 2 1,7

- 19 ,5

- 2 ,1

4,2

3,9

0,3

Anslutningsavgifter

5,7

5,4

0,3

Nyanslutningar (serviser)

-1,5

-1,5

0,0

-19,9

-16,7

-3,7

Åtgärder på ledningsnätet
Reliningar
Reinvesteringar på ledningsnät
Marka Odensberg dricksvattenledning
Hollendergatan Platåskolan
Åtgärder på anläggningar

-6,4

-4,1

-2,2

-12,1

-10,6

-1,5

-1,4

-1,5

0,1

0,0

-0,5

0,5

-2,8

-5,1

2,3

Reinvestering på anläggningar

-0,8

Falköping-Torbjörntorp renovering

-1,0

-4,1

3,1

Hulesjön - byte ledningar

-0,9

-1,0

0,1

Övriga inventarier

-3,2

-1,6

-1,6

Vattenmätare

-1,0

-1,0

0,0

Övriga inventarier

-2,2

-0,6

-1,6

- 16 ,3

- 3 4 ,2

17 ,9

- 3 7 ,9

- 5 3 ,7

15 ,8

Utfall
2020

Budg et
2020

Avvikelse

- 17 ,3

- 2 9 ,7

12 ,4

- 17 ,3

- 2 9 ,7

12 ,4

Flerårig a investering ar V A (se sid 6 0 )
Summa nämnden - V A- kollektivet

Biog as (mnkr)

Flerårig a investering ar Biog as (se sid 6 0 )
Summa nämnden - Biog as

-0,8
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RE/LÖPANDE INVESTERING

Park/gata
Reinvesteringar och löpande investeringar för
park/gata följer den fastställda utvecklingen och
ryms inom budget för 2020. Flera av
reinvesteringarna är sådana att de inte kommer
utföras årligen utan en viss budget behöver
upparbetas under tid för att kunna utföras. Exempel
på detta är reinvesteringar för broar och Marjarp
industri- och logistikområde. Reinvestering för
parker har inte kunnat utföras enligt plan då så
många andra projekt har varit tvungna att prioriteras
och det kräver en stor mängd projektering från
tjänstemän för att utföra dessa investeringar.

Fastighet
I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22,9
mnkr. Reinvesteringar är större underhållsåtgärder
på våra fastigheter. Exempel på åtgärder som utförts
under 2020 är renovering av Utsiktstornets tak,
renovering av tak på Medborgarhuset, målning av
utebassänger på Odenbadet och fönsterbyte på
Vårdcentralen Stenstorp.

VA-kollektivet taxefinansierat
Under året har det jobbats intensivt med att
färdigställa en VA-plan. Planen är ett dokument som
måste finnas och som styr och vägleder kommunens
arbete med vatten och avloppsfrågor såväl innanför
verksamhetsområde som utanför.
Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät
och reliningar fortgår enligt planen. Hittills har
reliningar 1,6 km spillvattenledningar i Falköping,
Stenstorp och Gudhem utförts. Arbete med byte av
den läckdrabbade dricksvattenledningar i Marka har
genomförts på en sträcka av 900 meter.
För att trygga vattenförsörjningen till reservoarerna
från Skaraborgs vattens överföringsledningar har en
ny ledning lagds i del av Danska vägen. Del två av
projektet kommer att utföras under 2022.
Den gamla dåliga spillvattenledningen mellan
Friggeråker och Falköping byttes ut samband med
Skaraborgs Vattens ledningsarbeten på sträckan.
Under hela 2020 har det pågått renoveringar av
ledningar i Kättilstorp för att under 2021 kunna
börja pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner
det gamla reningsverket i Kättilstorp.

Pistmaskin Mösseberg

VA-arbeten i Floby

58 I VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 I TEKNISKA NÄMNDEN

Investeringsredovisning

FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR
Investering splan (mnkr)

Utf all
2020

Projektkalkyl

Ack utf all
alla år

Prog nos
projekt

Avvikelse
projekt

SKATTEFINANSIER AD V ER KSAMHET
Barn- och utbildning

-85,1

-566,9

-227,6

-554,2

12,7

Platåskolan

-25,4

-361,0

-42,9

-361,0

0,0

Fastighet
Gata

-25,4

-338,0

-42,9

-338,0

0,0

0,0

-23,0

0,0

-23,0

0,0

Vindängen

-54,5

-100,0

-94,7

-98,5

1,5

Fastighet

-54,5

-100,0

-94,7

-98,5

1,5

Mössebergsskolan nybyggn

-0,1

-24,5

-14,8

-14,8

9,7

Mössebergsskolan ventilation

-0,1

-4,7

-0,1

-4,7

0,0

Förskolan Trollet

-0,1

-35,0

-33,4

-33,4

1,6

Förskolan Kinnarp

-5,1

-41,7

-41,9

-41,9

-0,2

Vård och omsorg

-22,5

-350,1

-239,7

-340,1

10,0

Frökindsgården, ombyggnad

-0,3

-23,1

-0,3

-23,1

0,0

Nytt korttidsboende

-0,3

-27,8

-0,3

-27,8

0,0

Fridhem tillbyggn

-3,9

-4,2

-4,1

-4,2

0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor
Tåstorp demensboende
Övrigt
Falköpings energisparprojekt (FEP)

-30,0

-81,0

-31,0

-81,0

0,0

12,1

-214,0

-204,0

-204,0

10,0

-18,1

-70,6

-50,1

-66,3

4,3

-6,7

-8,0

-6,7

-8,0

0,0

Centralförrådet tillbyggnad

0,0

-5,0

-7,2

-7,2

-2,2

Brandstationen tillbyggnad

-0,4

-24,5

-21,9

-21,9

2,6

Reservkraftverk Floby

-0,9

-0,8

-0,9

-1,0

-0,2

Ekehagen Järnåldersgården

0,0

-1,3

0,0

-1,3

0,0

Djurparken Fågelhus

0,0

-1,2

0,0

0,0

1,2

Tillbyggnad byggnad slalombacken

-0,8

-0,3

-1,0

-1,0

-0,7

Mösseberg pumpledning Pankasjön

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

Plantisparken byggnad

-1,6

-1,2

-1,6

-1,6

-0,4

Plantisparken upprustning

-6,5

-11,7

-6,5

-9,5

2,2

Näridrottsplatser (sista året)

-0,1

-0,9

-0,8

-0,9

0,0

Aktivitetsområde Dotorp

0,0

-2,0

-0,2

-0,2

1,8

El-ljusspår (Vartofta kvar)

-0,1

-4,5

-2,4

-4,5

0,0

Djurpark lekplats

-0,7

-0,5

-0,7

-0,7

-0,2

0,0

-1,8

0,0

-1,8

0,0

-0,2

-4,0

-0,2

-5,8

-1,8

0,0

-2,0

0,0

0,0

2,0

-1,1

-10,0

-1,5

-8,0

2,0

Utredning Odensbergsskolan

-0,5

-5,0

-0,6

-5,0

0,0

Utredning Lärcenter ombyggn

0,0

-2,0

0,0

0,0

2,0

-0,4

-2,0

-0,7

-2,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

1,0

Utredning Ventilation Stadshuset

-0,2

0,0

-0,2

-1,0

-1,0

SUMMA SKATTEFINANSIER AT

- 12 6 ,8

- 9 9 7 ,6

- 5 18 ,9

- 9 6 8 ,6

2 9 ,0

Mössebergsparken upprustning
Stenstorps vårdcentral
Expl B5 Gata Vilhelmsro
Projektering

Utredning Utveckling stadskärna
Utredning Ishallen
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Investering splan (mnkr)

Utf all
2020

Projektkalkyl

Ack utf all
alla år

Prog nos
projekt

Avvikelse
projekt

-16,3

-52,0

-28,8

-52,5

-0,5

-14,0

-32,0

-22,7

-32,5

-0,5

0,0

-17,0

-3,1

-17,0

0,0

-2,2

-3,0

-3,0

-3,0

0,0

-17,3

-29,7

-34,5

-37,0

-7,3

-17,3

-29,7

-34,5

-37,0

-7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 3 3 ,5

- 8 1,7

- 6 3 ,3

- 8 9 ,5

- 7 ,8

-163,9

-1 079,2

-582,1

-1 058,0

21,1

TAXEFINANSIER AD V ER KSAMHET
Vatten och avlopp
Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp
Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Matarvattenledning Danska vägen
Biogas
Ny rötkammare
Avfall
SUMMA TAXEFINANSIER AT
Summa fleråriga projekt

Nedan följer en sammanfattning av respektive
”flerårigt” investeringsprojekt.
SKATTEFINANSIERAT FLERÅRIGA
PROJEKTINVESTERINGAR

Mössebergsskolans ventila tion
Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras
under 2021.

Förskolan Kinnarp
Projekten Förskolan Trollet, Mösseberg nybyggnad
och Brandstation/Midfalegatan 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 pågår. Detaljplan och
bygglov är överklagats. Byggnationen beräknas
påbörjas våren 2021 och beräknas färdigställas
sommaren 2023.

Platåskolan – gata

Nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och
matsal. Byggnationen påbörjades februari 2019 och
färdigställdes våren 2020.

Frökindsgården
Ombyggnad. Projektdirektiv har tagits fram, arbetet
med förstudie pågår, därefter planeras att påbörja
projektering. Beslut om påbörjande av projektering
har ej tagits.

Nytt korttidsboende
Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter
planeras att fortsätta med projektering.
Detaljplanearbetet har påbörjats.

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av
det stora projektet för Platåskolan och kan först
påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Planen just nu är att arbetena ska kunna påbörjas
våren 202,1 men kan komma att skjutas framåt pga.
av överklagande av detaljplan.

Vindängens skola
Tillbyggnad. Upphandling av entreprenör
(Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Byggnationen påbörjades sommaren 2019
och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.
Vindängens skola, tillbyggnad
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Nybyggnad vid Fridhem

Aktivitetsområde Dotorp

Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades
maj 2020 och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.

Styrgruppen har inte gett besked om hur arbetet ska
fortskrida och arbetet är därmed pausat.

Ombyggnad Ranliden

Elljusspår Vartofta

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad)
har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen
påbörjades våren 2020 och beräknas att färdigställas
hösten 2021.

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.

Tåstorp demensboende
Arbetena har färdigställts. Ett sökt statligt bidrag
från Boverket på 15, 8 mnkr har beviljats och
utbetalades i början på april.

FEP – Falköpings energisparprojekt
Under 2020 kommer arbeten att utföras som
Förbättrad styrutrustning
Ombyggnad ventilationsanläggningar
Medfinansiering av fönsterbyten vid reinvesteringar
Solcellsanläggningar

Djurparken lekplats
Lekplatsen vid djurparken på Mösseberg är helt klar
under sommaren 2020. Projektet har blivit något
dyrare är beräknat.

Plantisparken byggnad
Förrådsbyggnad vid Amfiteatern byggdes under
hösten 2020.

Reservkraft Floby
Byggnad med reservkraftaggregat kommer att
färdigställs under vintern 2020/2021.

Ekehagen Järnåldersgården
Reparation av Järnåldersgården utförs våren 2021.

Djurparken fågelhus
Ej påbörjat.

Tillbyggnad byggnad slalombacken
Tillbyggnad påbörjades våren 2020, färdigställdes
hösten 2020.

Mössebergs pumpledning
Pumpledningen kommer inte utföras under 2020.

Näridrottsplatser
Planeras och utförs i samråd med Kultur- och fritid
samt Barn- och utbildningsförvaltningen.

Mössebergs djurpark

Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har kunnat startas igen efter nästan
två års uppehåll på grund av den överklagade
upphandlingen av lekplatsen. Under sommaren har
lekplatsen, grillplatser, scenplats, boulebanor kunnat
färdigställas. Projektet har kostat 6,5 mnkr under
2020. Budget kvarstår och avvaktar beslut från
styrgruppen.

Mössebergsparken upprustning
Det fortsatta arbetet med Mössebergsparkens
upprustning är inriktat på renovering av den
kvarstående svandammen. För att kunna göra detta
krävs lov från Länsstyrelsen och även en viss
möjlighet till medfinansiering . Detta lov har inte
erhållits än.
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Exploatering B5 Vilhelmsro

Ny spillvattenledning Broddetorp -Axvall

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av
ytor efter att fastighetsägare har etablerat sig i
området. Detta arbete har påbörjats men kostnaderna
läggs under mark och exploateringsavdelningen.

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens el.
Vallebygdens kommer att fortsätta med ledningar
tidigast i slutet av året med fortsättning 2022.

Matarvattenledning Danska vägen
Utredning Odensbergsskolan
Projektdirektiv har tagits fram, därefter planeras att
påbörja projektering.

Utredning L ärcenter
Projektdirektiv har tagits fram.

Utredning Ishallen
Projektdirektiv har tagits fram. En förstudie har
utförts.

Utredning Utveckling stadskärna
/Stora torget
Projektet för Stora Torget kommer att ha ett
begränsat utfall för 2020 då den tänkta
arkitekttävlingen för projektet inte kan startas innan
en total projektbudget beslutats i
investeringsbudgeten för 2021 i november.

Utredning Stadshus ombyggnad ventilation
Projektdirektiv har tagits fram, arbetet med förstudie
pågår, därefter planeras att påbörja projektering.

TAXEFINANSIERAT –FLERÅRIGA
PROJEKTINVESTERINGAR

Ombyggnad avlopp Kättilstorp
Etapperna Ryttarevägen och Villagatan är
färdigställda. Pumpstation är färdigbyggd i
Kättilstorp och förbereds för idrifttagning. Förnyelse
arbetena på Trädgårdsgatan är klart till två
tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till
Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under
2021. Projektet verkställer detaljplanen för
industriutbyggnation och fortsatt expansion av
samhällets träindustri.
Projektet beräknas att färdigställas under 2021.
Verkställande av detaljplan och utökande av
verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning
inleds början av 2021 och beräknas vara klar till
sommaren 2021.
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För att trygga dricksvattenförsörjningen till
reservoarerna efter Skaraborgs Vattens flytt av
matarvattenledningar samt BS-mekaniskas nya
detaljplan för fortsatt utbyggnad behövdes en ny
matarvattenledning i Danska vägen. Etapp 1
budgeterades till 3 000 tkr och färdigställdes för
2 200 tkr. Etapp 2 planeras att utföras 2022.

Ny rötkammare
Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling
av rötkammare och efterrötkammare utfördes under
2018. Byggstart våren 2019 med markarbeten, flytt
av gamla ledningar samt pålning. Bottenplatta har
gjutits under sommaren 2019 och rötkamrarna
monterades under sen höst. Byggnationen har
fortsatt under 2020 med maskinrum samt maskinell
utrustning samt el/styr med planerat färdigställande
slutet av året. Utprovning och idrifttagning under
december.
Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym
har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65
mnkr för efterrötkammare. Bidragsmedlen har efter
godkänd granskning betalts ut. Driftsättning,
intrimning och slutbesiktning kommer att ske i
början av 2021.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2020
LOKALFÖRSÖRJNING:
Politiskt uppdrag i flerårsplanen:
”Utreda och säkerställa en fungerande process för
lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej
längre behöver. Kommunstyrelsen är
samordningsansvarig. ”
Tekniska nämnden har arbetat intensivt under 2020
med att utföra det politiska uppdraget i flerårsplanen
och arbetet kommer fortsätta under 2021.
En kommunövergripande lokalgrupp har startats
upp. Gruppens uppdrag är att arbeta
förvaltningsövergripande med kommunens
lokalförsörjning samt att under 2021 överlämna ett
prioriterat förslag till investeringsplan till
budgetutskottet. Kommundirektören ansvar för och
utser representanter till lokalgruppen och
fastighetsavdelningens lokalstrateg leder arbetet.
För att säkerställa en fungerande process för
kommunens lokalförsörjning kommer också vissa
dokument/ styrdokument som omarbetats eller
skapats att färdigställas/antas under 2021:

Policy för lokalförsörjning och projekt investeringar.
Under våren 2021 färdigställs en ny policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar. Policyn
har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlar
vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning
inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även
hur processen går till gällande beslut om

projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i
denna policy avses kommunens
byggnadsinvesteringar, policyn omfattar inte
kommunens mark- och exploateringsinvesteringar.

Riktlinje för interhyres sättning
Under första delen av 2021 beräknas också tekniska
nämndens riktlinje för interhyressättning
färdigställas. Riktlinjen beskriver de principer som
ska gälla för tekniska nämndens hyressättning
utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå.
Riktlinjen har arbetats fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen samt
förvaltningsekonomer för att skapa samsyn kring
kommunens hyresprinciper.

Gränsdragningslista
Tekniska nämndens gränsdragningslista har
omarbetats under 2020 av fastighetsavdelningen.
Syftet med denna är att förtydliga vad som ingår i
hyran för interna hyresgäster i kommunägda lokaler
gällande fastighetsunderhåll och inventarier.
Hyresgästers rättigheter och skyldigheter gentemot
hyresvärden (fastighetsavdelningen) beskrivs också i
gränsdragningslistan. Framöver kommer insatser
göras för att informera berörda verksamheter om
gränsdragningslistan.

Investeringsprocess
Kommunens investeringsprocess har förtydligats
och beskrivs i policyn för lokalförsörjning och
projektinvesteringar.
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Nämndens verksamhetsuppföljning

Nämndens verksamhetsuppföljning
NÄMNDENS STYRKEDJA

ÅTERKOPPLING TILL TEKNISKA NÄMNDEN

Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om
att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då
(mycket kort och komprimerat) hur kommunens
vision och de styrande mål som fattats av
politikerna i fullmäktige och de olika nämnderna,
om-vandlas till olika beslut som förs nedåt i
organisationen till de olika verksamheterna för
verkställighet och sedan hur resultatet av de olika
utförda besluten återkopplas tillbaka upp genom
styrkedjan till politikerna för utvärdering och
analys. Bra och tyd-liga styrkedjor är dessutom
grunden för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de
kommande tre åren som i stor utsträckning bestämmer inriktning för alla förvaltningens verksamheter.

Varje beslut eller frågeställning som fattas i
organisationen behöver kommuniceras på ett eller
annat vis för att det ska få önskad effekt. Olika
beslut/frågor ”färdas” i olika styrkedjor beroende på
syfte och beskaffenhet. Det är därför viktigt att det
finns bra planeringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc.
och inte minst ett bra ledarskap för att bästa resultat
ska uppnås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
att göra något bra för kommunen och dess invånare.
I en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och
reflektioner i syfte att utveckla verksamheten. Hur
arbetar förvaltningen tillsammans med nämnden i
styrkedjan.
För en bra fungerande styrkedja är det av största
vikt att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att
utvärderingar och analyser kan göras, som bra beslutsunderlag till kommande beslut.
Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd
till förvaltningschef och förvaltningens
ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer
samt förvaltningsekonom) och sedan vidare till
varje avdelning och dess personal.
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Förvaltningens årshjul med tillhörande processschema är strukturen för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Tekniska nämnden får varje månad information och
uppföljning av ekonomin per avdelning.
Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31
augusti avges med uppföljning av nämndens
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift
och investeringar. Rapporterna innehåller också en
prognos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut med bedömning av årets måluppföljning och ett
sammanställt ekonomiskt resultat för året.
Löpande under året återkopplas till nämnden olika
specifika beslut fattade på delegation.
En internkontrollplan beslutas för varje år och följs
upp vid delårsbokslut och årsbokslut.
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1 Projektets bakgrund
Våren 2017 tog kommunfullmäktige ett beslut om en ny skolorganisation.
Målet är att när den nya skolorganisationen är genomförd ska skolorna vara för
årskurserna F-6, F-9 eller 7-9. Att utföra erforderliga byggnationer och övriga
lokalförändringar för att nå den nya skolorganisationen.
Viktiga delar för att nå den nya organisationen är tillbyggnaden av Vindängens skola
samt byggnation av en ny skola för årskurserna 7-9.
Mot denna bakgrund har Falköpings kommun för avsikt att utföra en nybyggnad av
skola för årskurserna 7-9 inklusive särskola för totalt ca 1100 elever vid före detta
kalkbrottet på fastigheten Gamla Stan 2:26 samt Om- och tillbyggnad av Vindängens
skola för årskurserna F-6 inklusive särskola för totalt ca 400 elever på fastigheten kv.
Rektorn.

2 Måluppfyllelse
Målsättningen med projektet var att bygga om och till Vindängens skola så att den blev
modern och ändamålsenlig för elever och anställda.
Skolan är projekterad i samverkan mellan fastighetsavdelningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och entreprenörer för att den skall uppfylla BU:s funktionsprogram.
Tillbyggnaden skulle vara 25% bättre än gällande myndighetskrav avseende fastighetsenergi
samt byggas enligt kvalitetssystem ”P-märkt innemiljö” för att säkerställa en hög kvalité för
byggnadens brukare.
Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts.

3 Projektförloppet
3.1 Genomförande
Januari 2018 skrev Falköpings kommun ett partneringavtal med Skanska, vi handlade
därefter, tillsammans med Skanska upp partneringunderentreprenörer i avsikt att projektera
och bygga om- och till Vindängens skola samt Platåskolan.
I mars 2018 blev en ny detaljplan klar där fastigheten Rektorn 1 blev större samt där
skolans fastighet och förskolans fastighet slogs samman till en fastighet.
Under hösten 2018 gjordes ett flertal studiebesök i vårt närområde för att tillsammans med
Skanska, BU och underentreprenörer se hur F6-skolor såg ut, vi höll även ett flertal möten
där BU och entreprenörer träffades för att gemensamt skapa en produkt som verksamheten
var i behov av. En modell, skisser och projektpeng togs fram och presenterades i december
2018, denna visade sig dock vara för dyr och ett omtag fick göras under våren 2019.
Byggnadsytan fick krympas ner och utemiljön korrigeras. Fokus blev att skapa en produkt
som verksamheten var i behov av samt att behålla funktioner så som slöjdsalar, musik och
idrott på Vindängens skola så att inte verksamheten skulle behöva resa till andra fastigheter
inom kommunen för att bedriva dessa ämnen. Under våren 2019 presenterades ett reviderat
ritningsförslag där en tillbyggnad med innehållande rum för årskurs 5 och 6 samt nya lokaler
för sär- och träningsskolan, ny musiksal, slöjdsal, idrottshall samt en ny entréhall ingick.
Ritningarna innehöll även en mindre ombyggnation av befintlig byggnad.
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Maj 2019 var det så dags för första spadtaget på Vindängen där elever, lärare, politiker och
entreprenörer deltog. Under sommaren och hösten 2019 utfördes markarbeten och
grundarbeten. Vi hade mycket jordmassor på fastigheten som vi var tvungna att flytta på,
istället för att transportera bort dessa vilket hade kostat pengar och varit negativt ur
miljösynpunkt så valde vi att skapa en ny pulkabacke på Vindängens skola.
Vintern 2019-2020 var det dags för stomresning, det var nu alla förstod varför området heter
Vindängen, det blåser mycket på Vindängen och när det nu var dags för montage av
väggelement och tak så blåste det kraftiga vindar, vi fick avvakta flera dagar med att montera
takelement och väggelement, det var helt enkelt alldeles för farligt att jobba med dessa
arbetsmoment när det blåste så pass kraftigt.

Under mars månad slog så det nya viruset covid 19 till för fullt i Sverige, många blev oroliga.
På byggarbetsplats Vindängen försköts arbetstiderna vilket innebar att olika yrkesgrupper
kunde ha frukostrast och lunchrast vid olika tidpunkter, detta för att inte trängsel skulle
uppstå i byggbodarna. Flertal byggmöten och avstämningsmöten blev nu digitala, vi hade
tidigare delvis jobbat via skype & teams då vi projekterade byggnaden vilket hade fungerat
bra. Alla som arbetade på byggarbetsplatsen har jobbat med ett bra säkerhetstänk men även
med ett avstånd- och säkerhetstänk med tanke på risk för covid 19. Våra entreprenörer har
gjort inköp i god tid, vi har därmed undvikit leveransproblem på grund av covid 19 vilket vi
såg att byggbranschen började få problem med.
När eleverna gick på sommarlov 2020 påbörjade vi de byggnadsarbeten som skulle utföras i
befintlig byggnad. Vi har förlagt så mycket som möjligt av arbetena i befintlig byggnad till
tider då eleverna har haft lov, detta för att både yrkesarbetare, lärare och elever skulle få ett
så bra arbetsklimat som möjligt. Samarbetet och förståelsen mellan dessa grupper har
fungerat mycket bra. Sommaren 2020 färdigställdes en del av den norra skolgården, detta
innebar att vi kunde lämna över ytan mellan björkarna till verksamheten i samband med
skolstart höstterminen 2020. Ytan mellan björkarna är flack vilket innebär att denna ytan är
tillgänglig för alla elever året om, här är gångytorna så pass breda så att dom är lätta att
snöröja då vår driftsenhet ska snöröja vintertid, alla elever ska kunna vara utomhus även om
det är snö ute. Att tänka och arbeta med tillgänglighet för alla både inne och ute har varit
viktigt.
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Under hösten 2020 har det varit ett intensivt arbete med att färdigställa alla
installationsarbeten både ute och inne. 1 december hölls en slutbesiktning på Vindängen, en
slutbesiktning som resulterade i en godkänd besiktning med få anmärkningar. Några mindre
entreprenadarbeten kvarstår i befintlig byggnad, arbeten som vi inte kunde slutföra innan jul
då risk för corona var hög. Vi har även en del markarbeten som kvarstår så som grässådd
och asfaltering. Senhösten var väldigt blöt vilket gjorde att alla ytor inte gick att färdigställa
med grässådd. Dessa arbeten kommer att färdigställas under våren och slutfaktureras när
arbetena är utförda. Under hösten 2020 tillkom en beställning av ett idrottsförråd i anslutning
till den nya gymnastikhallen, ett förråd som kan nyttjas av föreningar som hyr idrottshallen.
Detta förråd fick vi bygglov för i oktober 2020, förrådet kommer att färdigställas under
februari 2021.
Elever och lärare tog tillbyggnaden i bruk i samband med skolstart den 11 januari 2021.

3.2 Aktiviteter
Aktivitet

Tidpunkt

Upphandling av partneringentreprenör
Upphandling av UE i samförstånd med Skanska
Projektering.
Entreprenad
Verksamheten tog tillbyggnaden i bruk

Januari 2018
Maj 2018-september 2018
September 2018- augusti 2019
Maj 2019-december 2020
11 Januari 2021

3.3 Organisation
Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen.
Projektledare – Krister Lundberg, Fastighetsavdelningen.
Delprojektledare verksamhetsfrågor – Björn Stenström, Monica Carlgren, Maria Burlin, BU.
Delprojektledare verksamhetsfrågor – Håkan Gustafsson, Park & Gata.
Delprojektledare verksamhetsfrågor – Klas Hedrönn, Kostavdelningen.
Projektdeltagare förvaltning – Johan Olsson, Fastighetsavdelningen.
Projektdeltagare driftsfrågor- Johan Singstrand, Fastighetsavdelningen.
Projektdeltagare lokalvård- Solveig Pettersson, städavdelningen.
Projektdeltagare VA-frågor – Adela Kapetanovic, VA-avdelningen.
Projektdeltagare Stadsbyggnad – Stefan Tiverman, Stadsbyggnadsavdelningen.
Arkitekt – Karolina Lorentzi, Liv Stein, Tengbom Arkitekter.
Totalentreprenör – Skanska Sverige AB.
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3.4 Beslut
Tekniska nämnden beslutar om upphandling av entreprenör 2018-01-23
Kommunfullmäktige beslutar om anslag för om- och tillbyggnad 2019-05-27
Ny detaljplan antagen 20 mars 2018
Beslut om marklov 2019-04-16
Beslut om Bygglov 2019-06-26
Beslut om bygglov för idrottsförråd 2020-10-08
Beslut om adressättning 2020-10-29
Beslut om slutbesked 2020-12-09

4 Ekonomi
Projektresultat:
Anslag/budget
Projektkostnader
Avvikelse från budget

100 000 000
98 487 657
1 512 343

Projektkostnader är fördelat på:
Utfall
Entreprenadsumma
94 389 000
Tillkommande arbeten
464 260
Konstnärlig
325 200
utsmyckning
Byggherrekostnader
3 309 197
Summa
98 487 657

5 Utvärdering och erfarenheter
Internhyresförändring
Tidigare internhyra
Ny internhyra

Årskostnad lokaler
2 768 166kr
7 096 152kr

Placeringen av tillbyggnaden som blev väster om befintlig byggnad har underlättat
entreprenaden då pågående skolverksamhet och byggentreprenad har kunnat hållas
avskilda från varandra.
Kommunikation och samarbete mellan BU, fastighetsavdelningen, byggentreprenörer,
projektörer, stadbyggnadsavdelningen, park- & gata, VA-avdelningen, städavdelningen,
kostavdelningen, räddningstjänsten och politiker har varit bra. Detta fina samarbete ska vi ta
med oss in i kommande projekt.
Tisdag den 26 januari 2021 kommer Projekt Om- och tillbyggnad av Vindängens skola att
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hålla ett digitalt avslutningsmöte där flertal deltagare i projektet deltar för att summera och
utvärdera vad som varit bra och vad som eventuellt borde gjorts annorlunda, fira att projektet
är klart och att projektet har gått Bra.
Jag vill tacka alla som varit involverade i projekt Om- och tillbyggnad av Vindängens skola för
ett bra, trevligt och proffsigt medverkande.
Vi ser fram emot att kunna besöka/delta på en invigningsfest framöver.

Krister Lundberg
Projektledare
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1 Projektets bakgrund
Senare delen av 1972 gav Frökinds kommun firma Lars E Jorméus AB uppdraget att rita en
barnstuga i Kinnarp. Huset byggdes och togs bruk i början av 1973. Efter
kommunsammanslagningen 1974 ändrades namnet till Fyrklövern och Falköpings kommun
fick då en förskola med tre avdelningar och tillagningskök.
En uppskattad förskola som efter drygt 40 års verksamhet blivit sliten, kökets status var
endast för mottagning och i behov av renovering/uppgradering med ventilation och
installation av fettavskiljare. Samtidigt som verksamheten inte längre kunde möta den
efterfrågan på platser som finns i Kinnarp-Slutarp i byggnaden. Behovet är nu 100 platser. 60
platser (3 avd) ryms inom bef förskolebyggnad, 20 platser finns i bef skolbyggnad och 20
platser i Centrumkyrkan (hyrda lokaler). Alla byggnader ligger samlade på området. Men det
är mycket tid som åtgår för att transportera fram och tillbaks för mat, påklädning, avklädning
mm för att gå fram och tillbaks till lokal Frökind med de lite större barnen. Det finns en vilja
att gå ur de hyrda lokalerna i kyrkan så att all förskoleverksamhet kan samlas i en byggnad.
En förstudie om Kinnarps Förskola initierades i maj och presenterades i september 2013.
Process & Program för denna förstudie var att samla fem förskoleavd (100 barn) i en byggnad
samt att skapa ett nytt mottagnings/produktionskök med tillhörande matsal. Placering görs
utifrån bästa möjliga situation, utan att i detta läge ta hänsyn till detaljplan eller befintlig
förskolebyggnad. För att samla så stor klokskap som möjligt och för att få mesta möjliga
samverkan kring utredningen genomfördes förstudien i en workshopbaserad designdialog där
förutom personalrepresentanter från barn- och utbildningsförvaltningen deltog, fanns också
representanter från stadsbyggnad, VA-avdelning, park och gata, fastighet samt kostavdelning
och IT-avdelningen.
Förstudien redovisade att en nybyggnation av förskola med plats för tillagningskök och
matsal för både skola och förskola bästa alternativet för kommunen.
Programarbetet var klart under maj månad 2014 och vi hade då en förskolebyggnad i två plan
med tillagningskök och matsal för förskola/skola att presentera. En ändring av detaljplan för
området gjordes och en samrådshandling var klar 2015-04-15. Antogs i kommunfullmäktige
och fick senare laga kraft under hösten samma år. Klart för start!
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2 Måluppfyllelse
Målsättningen med projektet var att bygga en modern och ändamålsenlig förskola med ny
utemiljö och plats för 100 barn. Förskolan är projekterad i samverkan mellan
fastighetsavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt arkitekt för att den skall
uppfylla ”Funktionsprogram för förskolans lokaler och miljöer”.
Byggnaden skulle vara 25% bättre än myndighetskrav gällande förbrukad fastighetsenergi
samt att byggnaden skulle byggas enligt kvalitetssystem ”P-märkt innemiljö” för att
säkerställa en hög kvalité för byggnadens framtida brukare. Byggnaden är också uppförd med
tanke på att minska klimatpåverkan.
Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts, förskolan innehåller nu fem avdelningar och ett
tillagningskök och matsal samt även matsal med egen entré och kapprum för Kinnarpskolan.
Och som första skola i kommunen finns en ”ute-matsal” i anslutning till matsalarna för både
förskola och skola. En möjlighet till mötesplats mellan ”små och stora”. Den totala bruksarean
uppgår till 1220 m². Utemiljön på hela fastigheten är också helt omgjord. På taket finns
solceller som genererar 10 kW effekt tillskott till förbrukningsenergin för fastigheten.
Fasaderna på förskole-delen är består av så kallad Thermopanel av svenskt trä för att minska
klimatpåverkan. Utvändiga lekanläggningar som tex hästar, bänkar, hinder skärmar mm. Har
tillverkats av det byggspill som är över från produktion. Allt för att minska det total spillet
och nyttja resurserna bättre. Fasaderna kring storköksdel är uppförda med tegel för att få låga
underhållskostnader och lång livslängd. Byggnaden har beviljats Gröna lån av kommuninvest
för att vi uppfyller kraven på Gröna Byggnader.
Kinnarps förskola togs i drift av verksamheten 2020-03-12 men pga pandemin så kunde
invigningen inte ske förrän i juni 2020.
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3 Projektförloppet











Förstudie, klar
Programhandling, klar
Ändring av detaljplan, laga kraft
Upphandling tillfällig förskola, förfrågan
Tillfällig förskola och evakueringstid
Anbudsförfrågan Totalentreprenad
Förhandlingsförfrågan Totalentreprenad
Ansökan rivningslov
Ansökan bygglov
Inflyttning/drift verksamhet

2013-10-10
2014-05-26
2015-11-20
2015-03-02
2015-10-12 - 2020-04-01
2015-04-22 - 2015-06-12
2015-06-15 - 2015-06-24
2017-07-13
2018-10-22
2020-03-12

3.1 Genomförande
Projektet fick en trög start och följde inte riktigt den tänkta utvecklingen. Vid tiden för
anbudsförfrågan om tillfällig förskola var efterfrågan på moduler hög och det inkom inga
anbud. En intresseanmälan skickades ut och vi fick göra en särskild upphandling i stället för
konkurensutsatt. I samband med denna upphandling gjordes en anbudsförfrågan på ”Om-och
Tillbyggnad av Åsarps förskola” tillsammans med ”Nybyggnation av Kinnarps förskola”.
Det var en förfrågan om att i totalentreprenad med samverkansform partnering utföra båda
projekten med samma entreprenör för att kunna utnyttja resurser på bästa sätt. När
förfrågningstiden var slut hade vi inte fått några anbud på projekten. Så även med denna
förfrågan fick vi göra en skärskild upphandling med en kort anbudstid till de entreprenörer
som anmält sitt intresse för projekten. Det var en intensiv tid och med några veckor försening
så var tilldelningsbeslut klar före semestern 2015.
Projekten var tänkta att starta med projektering under vinterhalvåret 2015/2016 för att sedan
starta med att bygga Kinnarps förskola för att få loss yta i Kinnarpskolan som då kunde vara
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en tillfällig lokal och resurs som behövdes vi senare ombyggnad i Åsarp. Men det kom en
skolutredning emellan och projektering för Kinnarp stannade av och vi startade med projekt
Åsarpskolan först. På hösten 2018 var det dags att starta projekteringsarbetet igen. Eftersom
vår arkitekt Lotta hade slutat på Sweco samtidigt som BU antaget ett funktionsprogram för
förskolans lokaler och miljöer påverkades programhandling något. Vi gjorde en ny
arkitektförfrågan och Staffan Morud på PE Arktitektur anlitades. Huset fick en ny form och
verksamhetsytan blir i ett plan istället för två. Byggytan växte något men vi sparade kostnader
för hissinstallation och utrymningsvägar från plan 2.
Produktionstiden var tidsplanerad till drygt 18 månader. Men med ett omfattande kontrollprogram
av byggfukt, val av produktionsmetoder och mycket engagerade entreprenörer kunde vi leverera
förskolan till inflyttning till sportlovet 2020, dvs en byggtid på 12 månader.
Konstnären som gjort byggkonsten heter Mia Fkih Mabrouk och hennes installation
”smycket” och finns att se i förskolans matsal.
Vi har fått en förskola med mycket hög teknisk kvalitet som följer verksamhetens
funktionskrav. Innemiljön för personal och barnen är så bra att de har förutsättningar till att ha
”bästa förskolan”
3.2 Aktiviteter
Aktivitet
Upphandling.
Projektering.
Rivningsentreprenad
Entreprenad.

Tidpunkt för leverans enligt plan
Juni 2015.
Mars 2016
Våren 2016
Augusti 2017.

Tidpunkt för leverans
Juli 2015.
Februari 2019.
April 2018
Mars 2020.

3.3 Organisation
Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen
Projektledare – Stefan Danielsson, Fastighetsavdelningen
Delprojektledare verksamhetsfrågor –Ami Millqvist, Björn Stenström, Barn/Utbildningsförv.
Delprojektledare verksamhetsfrågor – Christine Hallner, Kostavdelningen
Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Anna Svensson, Jenny Jansson Barn/Utbildningsförv.
Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Carina Henriksson, Kostavdelningen
Projektdeltagare driftsfrågor- Johan Singstrand Fastighetsavdelningen
Projektdeltagare VA-frågor- Mikael Larsson, VA-avdelningen
Projektdeltagare Trafikfrågor- Håkan Gustafsson Park och Gatuavdelning
Projektdeltagare Stadsbyggnad- Tobias Holmén, Stadsbyggnadsavelningen
Arkitekt Förstudie/Programskede- Lotta Andersson, SWECO
Arkitekt Bygghandling- Staffan Morud PE Arkitektur
Totalentreprenör – Skanska Sverige AB
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3.4 Beslut
Uppdrag undersöka om att utöka lokalen 2013-05-27
Tekniska nämnden
Beslut om att beställa ny detaljplan. 2013-11-18
Byggnadsnämnden
Beslut om planuppdrag. 2014-02-27
Tekniska nämnden
Beslut om uppdrag inhyrning av moduler. 2015-04-20
Tekniska nämnden
Beslut om delegering av upphandling till ordf.TN och
fastighetschef 2015-06-15
Tekniska nämnden
Beslut om antagande av entreprenör 2015-07-03
Kommunfullmäktige
Skolutredning framtidens skola 2017-03-08
Byggnadsnämnden
Beslut om Rivningslov 2017-10-19
Byggnadsnämnden
Beslut om starbesked rivningsarbeten 2018-03-07
Byggnadsnämnden
Beslut om slutbesked rivningsarbeten 2018-08-21
Tekniska nämnden
Godkännande av avtalsförslag och produktionskostnader för
Kinnarps förskola. 2018-08-27
Byggnadsnämnden
Beslut om beviljat bygglov 2018-12-18
Byggnadsnämnden
Beslut om starbesked för nybyggnad 2019-02-12
Byggnadsnämnden
Tillfälligt slutbesked för nybyggnad 2020-03-06
4 Ekonomi
Projektresultat:
Anslag/budget
Projektkostnader
Avvikelse från budget

Utfall
42 230 147
42 400 869
-170 722

Projektkostnader är fördelat på:
Utfall
Entreprenadsumma
39 094 013
Tillkommande arbeten
270 517
Rivningsentreprenad
740 000
Konstnärlig
utsmyckning
189 625
Byggherrekostnader
2 106 714 (5%)
Summa
42 400 869
Internhyresförändring
Tidigare internhyra
Ny internhyra

Årskostnad lokaler
kr
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5 Utvärdering och erfarenheter
Det har varit ett projekt som tagit lång tid att genomföra och resan till målet har inte gått på den
rakaste vägen, Det har varit stopp-skyltar och en del kurvor att passera. Men till slut har vi nått
målet.
Men med ett mycket bra samarbete inom kommunen mellan stadsbyggnad, va- och park/gata
avdelningarna och barn/utbildningsförvaltningen samt kultur/fritid har vi lyckats nå ett fantastiskt
resultat. Samarbetet har åstadkommit att i byggprojektet en bättre och gynnsammare
dagvattenhantering för VA då vi inom fastigheten skapat ett fördröjningsmagasin som minskar
flödet i de kommunala avloppsnätet dramatiskt vid stora regnmängder. Vi har också i samband
med våra servisanslutningar kunnat bidra med byta ut del av huvudledningar och gamla dåliga
ventiler för att få en anläggning som håller länge. I projektet har vi med hjälp från stadsbyggnad
och park/gata kunnat flytta och anpassa befintlig cykelväg genom samhället för att få en trygg och
säker och bilfri angöring och därmed skiljt varutransporter till förskola och storkök från
verksamhetens entréer. Med en engagerad skolledning och entusiastiska pedagoger och personal
har vi fått ett lyckat projekt.
Samverkansformen i partnering med utsedda entreprenörer är en också framgångsfaktor till det
lyckade resultatet med Kinnarp förskola.
Personligen vill jag tillägga att från projektering för bygghandling till genomförandet av
byggnationen och fram till slutbesiktning var det inga kurvor på vägen, det var istället bästa
raksträckan och inte ett enda gupp på vägen. Projekteringen för bygghandling är granskad av
RISE för att kunna certifiera byggnaden enligt SPCR 114E som är en certifieringsregel för Pmärkning av innemiljö och energianvändning.
En mycket omfattande kontroll i utförandeskedet med avseende på byggfukt och torrt material vid
inbyggnad och metoder att bygga under tätt tak, i kombination med ett omfattande
kontrollprogram så har jag aldrig känt mig så trygg av att leverera ett hus där vi kan se att
innemiljön kommer att vara beständig under väldigt lång tid. Allt inbyggt material i huset är
byggvarudeklarerat och finns sparat i portalen Byggvarubedömningen. Byggnaden uppnår också
kraven på Gröna hus och gröna lån är beviljade till kommunen.
Med en byggnation ”mitt i smeten” framför Kinnarpskolan krävs det mycket planering och ett
utarbetat system för att kommunicera med personal, föräldrar och grannar samt bussförare,
snöröjare och byggare för att arbetsplatsen inte skapar störning eller ger orsak till olyckstillbud.
Kommunikationen mellan skola och bygge har fungerat fantastiskt bra och mycket beroende på en
entusiasmerande platsledning så har vi inte haft ett enda olyckstillbud under projekttiden och det
är ett gott betyg.
Vill också nämna det goda bemötande och arbete som vi fått från ViFast AB som levererar
miljövänlig fjärrvärme från Kinnarps AB till våra skolbyggnader. Och vår skolskjutsentreprenör
förtjänar ett stort tack för det goda bemötande de visat under byggtiden.
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Involverade i projektet är mycket nöjda. Det är med glädje och stolthet vi överlämnar Kinnarps
förskola.

Fakta om Kinnarps förskola:
Fastighetsbeteckning:
Yta fastighet:
Yta fastighet förskola:
Yta byggnad:
Yta förskoleverksamhet:
Yta Storkök:
Yta Skola matsal inkl kpr
Yta teknikrum:
Uteförråd verksamhet:

Slutarp 1:21
19489 m² (hela skolområdet inklusive Kinnarpskolan)
5110 m² varav lekgård ~2455 m² ~24,5 m²/barn
1200 BTA
747 BRA ~150 m²/avd ~7,47 m²/barn
136 BRA
158 BRA
110 BRA
34 m²

Energiuppgifter:
Energikrav enl BBR:
Kommunens krav:
Byggnadens energibehov:
Total primärenergibehov:
Uppnått mål energiprestanda:

Byggnaden klassas enligt BBR25
98 (kWh/ m²,år)
73 (kWh/ m²,år)
56 (kWh/ m²,år) utan viktningsfaktorer ur BBR
63 (kWh/ m²,år) inklusive viktningsfaktorer ur BBR
63/98 ~65% av krav BBR

Solel paneler om 10 kW:

Energi byggnaden tillgodo

Stefan Danielsson
Projektledare
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1 Projektets bakgrund
Verksamheten som bedrivs på Fridhem är ett LSS-boende med dagverksamhet i gårdsmiljö.
Verksamheten var i behov av mer ändamålsenliga verksamhetslokaler som ska användas för
omklädning, tvätt, matlagning och servering. Den tidigare lokalen som användes var för liten
för behovet samt att den var i stort behov av renovering. Det bedömdes att det inte var
genomförbart och renovera och bygga till byggnaden utan beslut fattades att riva bygganden
och ersätta denna med en ny.
2 Måluppfyllelse
2.1 Mål
Målet med projektet var att tillgodose verksamhetens behov av större och bättre anpassade
lokaler som kan ge förutsättningar att förbättra kvalitén inom verksamheten.
Falköpings kommuns övergripande vision och mål
Projektmålet följer Falköpings kommuns övergripande vision och mål nummer fyra enligt
fleråsplanen för 2018-2020 om att kvaliteten inom verksamheten ska öka.
2.2 Effektmål
Förväntat effektmål är att dagliga rutiner så som omklädning, luncher och tvätt kan
genomföras på ett effektivare och för personal och brukare bättre sätt, detta förväntas i sin tur
ge en högre nöjdhet på verksamheten, från både personal, brukare och deras anhöriga.
2.3 Måluppfyllelse
Befintlig byggnad har rivits och ny större byggnad har uppförts innehållande de önskemål på
funktioner verksamheten har ställt, målet om att ge förutsättningar för att kunna förbättra
kvalitén i verksamheten bedöms därför vara uppfyllt. Om effektmålet är uppfyllt är något för
verksamheten att utvärdera en tid efter det att lokalen har används.
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.
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15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Byggnaden har en bättre energiprestanda än myndighetskrav vilket ger en lägre
energianvändning under byggnadens livslängd.
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 nybyggnadtioner för att kunna ansöka om grönt lån är uppfyllda.
3 Projektförloppet
3.1 Genomförande
Projektet startade med en projektering av ett förfrågningsunderlag som genomfördes i april
2019. I projekteringen deltog representanter från verksamheten och fastighetsavdelningen.
Där efter togs anbud in för byggnationen, inkomna anbud låg dock över projektets anslag
vilket ledde till att upphandlingen avbröts och frågan om ett höjt anslag togs med i
budgetprocessen för 2020.
I mars 2020 togs anbud in igen och denna gång låg dessa inom projektets anslag som i
budgetprocessen hade höjts, i maj 2020 skrevs därför en beställning på totalentreprenaden till
en kostnad av 3.667.000 kronor, entreprenör var Asplunds bygg.
För att genomföra byggnationen behövde verksamheten under byggtiden temporära lokaler
vilket löstes med moduler, kostnaden för dessa ingick i totalentreprenaden.

Tillfälliga lokaler under byggtid.

Stuga som revs.
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Byggnaden innehåller ett omklädningsrum för brukare, ett omklädningsrum för personal,
tvättstuga, WC, serveringsrum och ett kök. Byggnaden har en tillgänglig entré och uppfyller
kommunens krav på 25% lägre energiåtgång än myndighetskrav gällande uppvärmning.
För att uppfylla kommunens krav på fuktsäkert byggande prefabricerades ytterväggar i block
inomhus i Borgunda, byggnaden restes därefter på plats och gjordes vädertät på två dagar.
Rest och vädertätt hus.

I befintligt bostadshus var brandlarmet omodernt och föråldrat, i entreprenaden ingick det att
byta detta till ett nytt och modernt som är direktanslutet till samhällsskydd mellersta
Skaraborg.
I entreprenaden gjordes en tilläggsbeställning av solceller som placerades på ladugården,
solcellerna ger en maxeffekt på 10 kW. Kostanden för installationen finansierades via
Falköpings energisparprojekt, FEP. Några mindre underhållsåtgärder på övriga byggnader på
gården beställdes också vilket finansierades via underhållsbudgeten för fastigheter.

Byggnaden slutbesiktigas 7 december 2020 och togs därefter i bruk 11 december 2020 av
verksamheten.
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3.2 Aktiviteter
Aktivitet
Projektering.
Upphandling.
Entreprenad.

Tidpunkt för leverans enligt plan
April 2019.
Maj 2019.
December 2019.

Tidpunkt för leverans
April 2019.
Maj 2020.
December 2020.

3.3 Organisation
Projektorganisationen har sett ut enligt följande:
Projektledare
Namn

Befattning

Projektroll

Richard Lööv

Byggnadsingenjör Projektledare

Ansvar i projektet
Ansvar mot uppdragsgivare

Projektdeltagare
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
VerksamhetsEnhetschef
representant SOC
VerksamhetsStödassistent
representant SOC

Marie Wikström
Ulf Tursell

Fastighetsfrågor
Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för
förvaltningens mottagande av projektresultatet.
Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för
förvaltningens mottagande av projektresultatet.

Externa projektdeltagare
Namn

Befattning

Företag

Göran Wilhelmsson

Arkitekt

Link Arkitketur

-

Totalentreprenör

Asplunds bygg

Intressegrupper
Intressegrupperna är prioriterade i tre nivåer.
Kärnintressent – Har störst möjlighet och påverka projektet.
Primärintressent – Har något mindre möjlighet och påverka projektet.
Sekundärintressent – Får enbart information om projektet.
Intressent
Personal socialförvaltningen - Kärnintressent
Brukare och anhöriga - Kärnintressent

Behov eller krav
Projektet bidar till en bättre och säkrare boendemiljö.
Projektet bidar till en bättre och säkrare boendemiljö.
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Skyddsombud och fackliga organisationer Primärintressent

Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö

Politiker - Primärintressent

Projektets resultat gör att förväntat effekt och nytta uppnås

Allmänheten - Sekundärintressent

Information om projektet.

3.4 Beslut
2019-06-26 Beslut byggnadsnämnden, om bygglov.
2020-04-14 Beslut tekniska nämnden, antagande av byggentreprenör.
4 Ekonomi
Projektresultat:
Anslag Fridhem
FEP solceller
Underhållsåtgärder
Projektkostnader
Avvikelse från budget

Utfall
+ 4 000 000 kr
+ 256 523 kr
+ 45 837 kr
- 4 475 027 kr
-172 667 kr

Projektkostnader är fördelat på:
Utfall
Entreprenadsumma
3 667 000 kr
Tillkommande arbeten
423 372 kr
Konstnärlig
17 858 kr
utsmyckning
Byggherrekostnader
320 960 kr
Summa
4 475 027 kr

Internhyresförändring
Tidigare internhyra
Ny internhyra
Ny internhyra per
bruksarea

Årskostnad lokaler
183 752 kr
427 824 kr
476 kr
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5 Utvärdering och erfarenheter
Första upphandlingen fick avbrytas på grund av att nivån på inkomna anbud var för höga,
detta medförde en förskjutning av byggnationen med ett år vilket i sin tur medförde att
verksamheten fick bedrivas i sämre lokaler ett extra år. För att undvika liknande situationer
och öka träffsäkerheten med bedömd projektkostnad bör man före det att upphandling sker ta
fram handlingar som är tillräckliga precisa för att ta fram en projektspecifik produktionskalkyl
och därmed öka träffsäkerheten.
Den bedömda projektkostnaden i detta projekt byggde på schablonkostnader från tidigare
byggprojekt vilket ger än sämre träffsäkerhet, detta bör endast användas mer i tidiga skeden
och utredningar.
Frånräknat kostnaderna för de extra beställda underhållsarbeten och solcellerna var de
tillkommande kostnaderna i entreprenaden inom vad som normalt kalkyleras med i en
byggentreprenad.
Richard Lööv
Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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Dnr 2020/00340

Aktuella lokalfrågor 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund
Lokalstrategen informerar om att en extern hyresgäst på Nils Ericsonsgatan
11 har lämnat in ett önskemål om att köpa fastigheten.
Kommunen har behov av hela fastigheten för kommunal verksamhet.
Fastighetsavdelningen kommer därför informera hyresgästen om att en
försäljning inte är aktuell i dagsläget.
Fastighetschefen informerar vad Kultur och Fritidsnämndens beslut om att
säga upp lokaler innebär.
Fastighetschefen informerar om att Länsstyrelsen avslagit överklagan
angående bygglov och marklov på Platåskolan. Kommunjuristen har talat
med Mark och Miljööverdomstolen att föredragning för beslut om detaljplan
tas upp den 8 mars 2021.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-29
TN 2020/00337

1 (2)

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar lämna bifall till föreslagen policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av
punkt 4. Tekniska nämnden föreslår att punkt 4 skrivs om i sin
helhet enligt nedan:
Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i
flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör
en driftskostnad.
Bakgrund
Policyn har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlar vilka styrprinciper som gäller
för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur
processen går till gällande beslut om projektinvesteringar. Med
projektinvesteringar i denna policy avses kommunens
byggnadsinvesteringar. Policyn omfattar inte kommunens mark- och
exploateringsinvesteringar.
Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i kommunfullmäktige begär
kommunstyrelsen yttrande från tekniska nämnden.
Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 februari 2021.

Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Förvaltningens bedömning
Ett politiskt uppdrag i flerårsplan 2020 -2022 var att utreda och säkerställa
en fungerande process för lokalförsörjning.
Det är förvaltningens bedömning att policyn är genomarbetad och att den
skapar förutsättningar för väl fungerande rutiner och arbetssätt för
lokalförsörjning och projektinvesteringar i Falköpings kommun.
Förvaltningen föreslår dock en justering av punkt 4, andra stycket ”
Förstudie och projektering” i policyn, avseende kostnader för
utredningar/förstudier av projektinvesteringar. Då dessa kostnader inte alltid
är aktiveringsbara och i de fallen utgör en driftkostnad föreslår förvaltningen
att punkt 4, andra stycket ”Förstudier och projektering” skrivs om i sin helhet
enligt nedan:
”Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör en
driftskostnad.”
Förvaltningen är positiv till att det i policyn framgår att tekniska nämnden
ges i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en
självkostnadshyra på objektsnivå. En riktlinje kommer ge stöd och ange
ramarna för kommunens lokalförsörjning.
Förvaltningen förslår tekniska nämnden att lämna bifall till föreslagen policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av punkt
4.
Beslutet ska skickas till
Lina Karelid, Kanslichef
Jan Aurén, Fastighetschef
Cecilia Nordh, Lokalstrateg

Patrick Nohlgren
Förvaltningschef

Policy för lokalförsörjning
och projektinvesteringar
POLICY

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Policy
Kommunfullmäktige

Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Kommundirektören
En gång per mandatperiod eller vid behov
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1. Inledning
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning
inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till
gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna
policy avses kommunens byggnadsinvesteringar.
Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar.
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för
internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå.

2. Syfte
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara
vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till
andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga
processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det
finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och
lokalförsörjning.

3. Styrprinciper för lokalförsörjning
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån
flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av
ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.
Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:
•

Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig
planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och
ekonomiskt hållbara beslut.

•

Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där
Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.

•

Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga
nyttjande av lokalerna över tid.

•

Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand
tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom
kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.
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4. Lokalförsörjningsprocess
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av
Falköpings kommuns budgetförutsättningar.
Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till
kommunens lokalsamordnare. Information om behoven ges till respektive
nämnds arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov
överlämnas löpande, dock senast i september månad, två år före det år
behovet önskas tillgodosett.
Kommundirektören utser och ansvarar för lokalgruppen. Lokalgruppens
uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av
projektinvesteringar. Sammanställningen överlämnas till budgetutskott i
november året före budgetbeslutet.

Lokalförsörjningsprocess - flödesschema

År 1
Lokalförsörjningsbehov

År 1

År 2

År 2

År 3-5

avseende år 3-10

November

Februari

Oktober

Projektstart

Förvaltningarnas
lokalförsörjningsbehov
överlämnas löpande under
året till lokalsamordnaren,
dock senast i september två
år före behovet önskas
tillgodosett.
Behoven informeras till
respektive nämnds
arbetsutskott.
Lokalgruppen bereder och
ansvarar för att underlag
(projektdirektiv) är
framtagna på prioriterade
investeringsbehov.

Lokalgruppen prioriterar
och sammanställer
förvaltningarnas behov i ett
underlag till investeringsplan.
Prioriterade behov är beskrivna
i ett projektdirektiv.

Beredning i
budgetutskottet

Flerårsplan beslutas i
kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen
överlämnar
budgetförutsättningar
till budgetutskottet.

I flerårsplan framgår:
- Beslutade projektinvesteringar.
- Prioriterade framtida utredningar.

Underlaget till
investeringsplanen följer de
ekonomiska förutsättningarna.
Underlaget till
investeringsplanen överlämnas
till budgetsamordnare.
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4. Projektinvesteringsprocess
Projektdirektiv
Lokalgruppen ansvarar för att projektdirektiv upprättas på de behov som
gruppen beslutat är prioriterade. Lokalgruppen beslutar vilka förvaltningar
som ska vara delaktiga i upprättandet av projektdirektivet. Ett projektdirektiv
är en tidig utredning som visar en samlad bild av projektet som helhet och
tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande
drift- och kapitalkonsekvenser. Projektdirektiv ingår i det underlag till
investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till budgetutskottet.

Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller investeringsmedel för utredningar/förstudier av
prioriterade utredningar fastställda av kommunfullmäktige i flerårsplanen. I
de fall en projektinvestering inte blir aktuell utgör detta en driftkostnad som
belastar tekniska nämnden. Tekniska nämnden erhåller budgetmedel för de
fall detta uppstår.

Byggstart
Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka
beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar,
vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som
bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till
kommunfullmäktige för beslut om startbesked.
I tekniska nämndens beslutsunderlag om startbesked ska projektets
sammanlagda kapital-, drift- och verksamhetskonsekvenser samt berörd
nämnds tillkommande internhyra framgå.

Rivningsärenden i beslutade projekt
Tekniska nämnden tar beslut om rivningsärenden som ingår i ett beslutat
projekt. Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar i
beslutade projekt eller rivningar avseende outnyttjade byggnader) tas ur
driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 miljon kronor per år).
Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av centrala medel,
särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader (nedskrivning
av bokfört värde) tas ur centrala medel.
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Avvikelser i projekt med startbesked
Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade
kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till
kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska
nämndens budget.

Avvikelser i projekt som inte fått startbesked
Avvikelser i ej påbörjade projekt eller i projekt med planerad byggstart efter
innevarande budgetår kan, om det är möjligt, hanteras i budgetarbetet för
kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till kommunfullmäktige.

Rapportering
Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående
projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade
projekt ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige.

Detaljplan
Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras
ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden
att starta detaljplanearbetet.

Projektinvesteringsprocess – flödesschema

Projektinvestering

Förstudie

i flerårsplan

Projektinvesteringar i
flerårsplanen är beskrivna
i projektdirektiv
Projektdirektiven visar en
samlad bild av projektet
som helhet och tydliggör
projektets preliminärt
beräknad internhyra vilken
baseras på
schablonberäknade
kostnader.

Projektering

Utförande/
Byggstart

Tekniska nämnden utför
förstudie utifrån flerårsplan
Förstudien ger en detaljerad
omfattning av projektet med en
förbättrad projektbudget
Projektet börjar belastas med
utredningskostnader, vilka belastar
tekniska nämnden om projektet
inte genomförs.
Kostnadsavvikelser som
framkommer under förstudien
lyfts, om möjligt, i kommande
budgetprocess. I annat fall lyfts
avvikelsen till kommunfullmäktige
för beslut.

Tekniska nämnden
startar projektering
Projekteringen ger en
verklig
projektkostnad/anbud
Kostnadsavvikelser
som framkommer
under projekteringen
lyfts, om möjligt, i
kommande
budgetprocess. I annat
fall lyfts avvikelsen till
kommunfullmäktige
för beslut.
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Tekniska nämnden startar
projektet
För byggstart krävs:
- Beslut i tekniska nämnden för
projekt under 30 miljoner
kronor.
- Beslut i kommunfullmäktige
för projekt över 30 miljoner
kronor eller investeringar som
bedöms vara av principiell
beskaffenhet.
Kostnadsavvikelser under
pågående projekt, vilka
överstiger 10% av budgeterade
medel (dock minst 1 miljon
kronor), lyfts till
kommunfullmäktige för beslut.
Statusrapporter redovisas i
kommunstyrelsen i samband
med delårsrapport.

Färdigställt
projekt

Överlämning till
verksamhet,
utvärdering
och slutredovisning

5. Inköp av fastighet
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen.
Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska
behovet anmälas till kommunstyrelsen.
Inköp av fastighet ska föregås av en besiktning och en värdering utförd av
extern värderingsperson samt en besiktning av representant från
fastighetsavdelningen.
Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.

6. Förhyrning av externa lokaler
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på
uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med
beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds
ram.

7. Outnyttjade fastigheter
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom
Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:
•
•
•

Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer
bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.
Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.
Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt
outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning
eller annat. I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick
beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark,
kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.
Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida
användning. Kommunstyrelsen föreslår tekniska nämnden att ansöka om
rivningslov. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utföra rivningen. Tekniska
nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar.
Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet.
Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för
myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste
bevaras och därför inte får rivas.
Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört
värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar i
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beslutade projekt eller rivningar av outnyttjade byggnader) upp till en miljon
kronor per år tas ur tekniska nämndens ram, kostnader därutöver tas ur
centrala medel. I tekniska nämndens ram ska ingå medel för
rivningskostnader.

8. Byggnadsinvesteringar utanför
flerårsplan
Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i
kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av
särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.
Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av
tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning
samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.
Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför
flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande
nämnds internhyra.
Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp,
utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar
beställande nämnds ram.

9. Finansiering av lokalförsörjning
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker
genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan.
All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under
budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och
lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler)
finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd
ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.
Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan
eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen
uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om
ombudgetering tas i kommunfullmäktige.
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DELEGATIONSBESLUT
2020-12-21
KS 2020/00497

1 (1)

Samtliga nämnder

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Delegationsbeslut
1 Kommunstyrelsen skickar framtaget förslag på policy för lokalförsörjning
och projektinvesteringar på remiss till samtliga nämnder med svar senast 22
februari 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april
2020, § 88.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar.
Samtliga nämnder ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 22 februari.

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

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

§ 12

2021-02-08

Dnr 2020/00337

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar lämna bifall till föreslagen policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av punkt 4.
Tekniska nämnden föreslår att punkt 4 skrivs om i sin helhet enligt nedan:
Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör en
driftskostnad.
Bakgrund
Policyn har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlar vilka styrprinciper som gäller
för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur
processen går till gällande beslut om projektinvesteringar. Med
projektinvesteringar i denna policy avses kommunens
byggnadsinvesteringar. Policyn omfattar inte kommunens mark- och
exploateringsinvesteringar.
Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i kommunfullmäktige begär
kommunstyrelsen yttrande från tekniska nämnden.
Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 februari 2021.

Förvaltningens bedömning
Ett politiskt uppdrag i flerårsplan 2020 -2022 var att utreda och säkerställa
en fungerande process för lokalförsörjning.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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Det är förvaltningens bedömning att policyn är genomarbetad och att den
skapar förutsättningar för väl fungerande rutiner och arbetssätt för
lokalförsörjning och projektinvesteringar i Falköpings kommun.
Förvaltningen föreslår dock en justering av punkt 4, andra stycket ”
Förstudie och projektering” i policyn, avseende kostnader för
utredningar/förstudier av projektinvesteringar. Då dessa kostnader inte alltid
är aktiveringsbara och i de fallen utgör en driftkostnad föreslår förvaltningen
att punkt 4, andra stycket ”Förstudier och projektering” skrivs om i sin
helhet enligt nedan:
”Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör en
driftskostnad.”
Förvaltningen är positiv till att det i policyn framgår att tekniska nämnden
ges i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en
självkostnadshyra på objektsnivå. En riktlinje kommer ge stöd och ange
ramarna för kommunens lokalförsörjning.
Förvaltningen förslår tekniska nämnden att lämna bifall till föreslagen policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av punkt
4.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefs tjänsteutlåtande
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Delegationsbeslut KS

Paragrafen skickas till
Kanslichef Linda Karelid
Fastighetschef Jan Aurén
Lokalstrateg Cecilia Nordh

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Revidering av verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde
gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.
Bakgrund
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.
Verksamhetshetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera
VA-tjänster.
Den föreslagna ändringen innebär en utökning av redan befintliga
verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där VAhuvudmannen bedömer att det finns ett behov av utökning.
I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av
verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området.
I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser
för att anpassas till befintliga fastigheters behov av vattentjänster.
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteutlåtande
Ändring av verksamhetsområden

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
VA-chef

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)
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Revidering av verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde
gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.

Bakgrund
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.
Verksamhetshetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera
VA-tjänster.
Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga
verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där VAhuvudmannen bedömer att det finns ett behov av justering.
I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av
verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området.
I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser
för att anpassas till befintliga fastigheters behov av vattentjänster.
I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser
genom att inkludera Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
VA-chefen
Stig Säll
VA-chef
Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Ändring av verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten

Kättilstorp, Ryttarevägen
Mindre justering av gränser speglar behov av tjänster enligt fastighetens användning.

Den röda linjen
representerar nuvarande
gränser på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten.
Den svarta linjen
representerar ny gräns på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten.

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Ändring av verksamhetsområdets gränser Marjarp, Falköping
Mindre justering av gränser för att följa gränser på detaljplanelagt område:

Den svarta linjen
representerar ny gräns på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten.

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Den röda linjen
representerar befintlig
gräns på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten.

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Broddetorp

Förfrågan om nybygge i Broddetorp initierar förslag till utökning av verksamhetsområdet.
Fastigheterna Hornborga 16:1 och Bolum 28:1 ligger intill gränsen till verksamhetsområden i
Broddetorp. Bedömningen är att fastigheterna inte kan ordna vatten och avlopp på ett bättre sätt än
att koppla in sig på kommunalt VA- nät därför finns ett behov att ta in fastigheterna i
verksamhetsområde.

Den svarta linjen
representerar ny
föreslagen gräns på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten

Bolum 28:1

Hornborga 16:1

Den röda linjen
representerar befintlig
gräns på
verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och
dagvatten

Sida
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Uteservering och trottoarpratare riktlinje inom
Falköping kommun
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att anta ”Uteservering, trottoarpratare och
annan upplåtelse, Riktlinjer inom Falköping kommun”.
2 Tekniska nämnden beslutar att upphäva tidigare antagen ”Råd och
riktlinjer Uteserveringar i Falköpings stad” (antagen av TN 2003-11-17 §88).
Bakgrund
Tekniska nämnden har till uppgift enligt nämndens reglemente att upplåta
allmänplats mark enligt ordningslagen samt annan mark som hör till
nämndens ansvarsområde samtidigt ligger det inom nämndens
ansvarsområde att arbeta med trafiksäkerhetsarbetet.
Dessa riktlinjer syftar till att underlätta för affärs-, restaurang- och
caféinnehavare vid planeringen av uteserveringar, uppställningar och
skyltning på allmän och/eller offentlig plats inför en ansökan om tillstånd.
Syftet är också att tydliggöra kommunens ambitioner i samband med
handläggningen samt för att upprätthålla en enhetlig bedömning i varje
enskilt ärende. Riktlinjerna gäller för bygglovsbefriade uteserveringar och
trottoar-serveringar, trottoarpratare samt övriga bygglovsbefriade skyltar,
anslag och inventarier som placeras ut på allmän och/eller offentlig plats.
Uteserveringar, skyltning och utsmyckningar i gaturummet blir allt
vanligare. De är välkomna inslag i gatumiljön och stadsbilden likväl som att
de bidrar till konkurrenskraften för stadens näringsliv. En vacker
uteservering kan både öka kvaliteten och förstärka trevnaden i stadsmiljön
och på så sätt öka stadens attraktivitet. Likväl är det viktigt att de element
som placeras i stadsmiljön samspelar och harmoniserar med sin omgivning.
Det får samtidigt inte uppstå hinder för framkomligheten eller risker som
äventyrar säkerheten för medborgare, kunder och besökare som rör sig i
gaturummet.
Enligt de regler som gäller, främst genom ordningslagen (1993:1617) men
också genom plan- och bygglagen (2010:900), behövs ett tillstånd för att
använda allmän och/eller offentlig plats när platsen används för att till
exempel ställa ut en uteservering, för att ställa ut skyltar eller andra
inventarier etc. Polismyndigheten handlägger ärenden om tillstånd enligt
ordningslagen. Kommunen som äger marken på allmän plats ansvarar för
dess utformning, underhåll och skötsel men har också ansvar för
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kommunen har genom Tekniska nämnden
ansvar för att placeringen och utformningen är lämplig.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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Beslutsunderlag
Gatuchefens tjänsteutlåtande
Riktlinjer Uteservering, trottoarpratare och annan upplåtelse

Paragrafen skickas till
Gatuchef

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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Uteservering och trottoarpratare riktlinje inom
Falköping kommun
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att anta ”Uteservering, trottoarpratare
och annan upplåtelse, Riktlinjer inom Falköping kommun”.
2 Tekniska nämnden beslutar att upphäva tidigare antagen ”Råd och
riktlinjer Uteserveringar i Falköpings stad” (antagen av TN 2003-1117 §88).
Bakgrund
Tekniska nämnden har till uppgift enligt nämndens reglemente att upplåta
allmänplats mark enligt ordningslagen samt annan mark som hör till
nämndens ansvarsområde samtidigt ligger det inom nämndens
ansvarsområde att arbeta med trafiksäkerhetsarbetet.
Dessa riktlinjer syftar till att underlätta för affärs-, restaurang- och
caféinnehavare vid planeringen av uteserveringar, uppställningar och
skyltning på allmän och/eller offentlig plats inför en ansökan om tillstånd.
Syftet är också att tydliggöra kommunens ambitioner i samband med
handläggningen samt för att upprätthålla en enhetlig bedömning i varje
enskilt ärende. Riktlinjerna gäller för bygglovsbefriade uteserveringar och
trottoar-serveringar, trottoarpratare samt övriga bygglovsbefriade skyltar,
anslag och inventarier som placeras ut på allmän och/eller offentlig plats.
Uteserveringar, skyltning och utsmyckningar i gaturummet blir allt
vanligare. De är välkomna inslag i gatumiljön och stadsbilden likväl som att
de bidrar till konkurrenskraften för stadens näringsliv. En vacker
uteservering kan både öka kvaliteten och förstärka trevnaden i stadsmiljön
och på så sätt öka stadens attraktivitet. Likväl är det viktigt att de element
som placeras i stadsmiljön samspelar och harmoniserar med sin omgivning.
Det får samtidigt inte uppstå hinder för framkomligheten eller risker som
äventyrar säkerheten för medborgare, kunder och besökare som rör sig i
gaturummet.
Enligt de regler som gäller, främst genom ordningslagen (1993:1617) men
också genom plan- och bygglagen (2010:900), behövs ett tillstånd för att
använda allmän och/eller offentlig plats när platsen används för att till
Kansli
Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare
anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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exempel ställa ut en uteservering, för att ställa ut skyltar eller andra
inventarier etc. Polismyndigheten handlägger ärenden om tillstånd enligt
ordningslagen. Kommunen som äger marken på allmän plats ansvarar för
dess utformning, underhåll och skötsel men har också ansvar för
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kommunen har genom Tekniska nämnden
ansvar för att placeringen och utformningen är lämplig.

Beslutet ska skickas till
Gatuchef

Fredrik Johansson
Gatuchef

Uteservering, trottoarpratare och
annan upplåtelse
RIKTLINJER INOM FALKÖPING KOMMUN
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Bakgrund
Dessa riktlinjer syftar till att underlätta för affärs-, restaurang- och
caféinnehavare vid planeringen av uteserveringar, uppställningar och
skyltning på allmän och/eller offentlig plats inför en ansökan om tillstånd.
Syftet är också att tydliggöra kommunens ambitioner i samband med
handläggningen samt för att upprätthålla en enhetlig bedömning i varje enskilt
ärende. Riktlinjerna gäller för bygglovsbefriade uteserveringar och trottoarserveringar, trottoarpratare samt övriga bygglovsbefriade skyltar, anslag och
inventarier som placeras ut på allmän och/eller offentlig plats (kan omfatta
kvartersmark).
Uteserveringar, skyltning och utsmyckningar i gaturummet blir allt vanligare.
De är välkomna inslag i gatumiljön och stadsbilden likväl som att de bidrar
till konkurrenskraften för stadens näringsliv. En vacker uteservering kan både
öka kvaliteten och förstärka trevnaden i stadsmiljön och på så sätt öka stadens
attraktivitet. Likväl är det viktigt att de element som placeras i stadsmiljön
samspelar och harmoniserar med sin omgivning. Det får samtidigt inte uppstå
hinder för framkomligheten eller risker som äventyrar säkerheten för
medborgare, kunder och besökare som rör sig i gaturummet.
Enligt de regler som gäller, främst genom ordningslagen (1993:1617) men
också genom plan- och bygglagen (2010:900), behövs ett tillstånd för att
använda allmän och/eller offentlig plats när platsen används för att till
exempel ställa ut en uteservering, för att ställa ut skyltar eller andra
inventarier etc. Polismyndigheten handlägger ärenden om tillstånd enligt
ordningslagen. Kommunen som äger marken på allmän plats ansvarar för
dess utformning, underhåll och skötsel men har också ansvar för
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kommunen ansvarar därmed för att
placeringen och utformningen är lämplig.

Allmänt
Falköping kommun har under en längre tid arbetat för att rusta upp och att
skapa attraktiva stadsrum. Ambitionen är att fortsätta denna utveckling även
framåt. I centrum utgörs markbeläggningen av olika marksten och plattor i
varierande mönster. Utformningen syftar till såväl estetiska skäl som till att
ge en bra överskådlighet och klar avgränsning mellan olika ytor och dess
funktion. Möbleringar finns i till exempel smides-, metall- och stenföremål
där väl anpassade planteringar ger inslag för upplevelsen av gaturummet.
Gaturummet nyttjas också av de verksamheter som finns för till exempel
uteserveringar och marknadsföring av olika slag. Att besöket i vår stad blir en
positiv upplevelse är på så sätt vårt gemensamma ansvar.
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Uteservering
Uteserveringar kan vara allt från några bord på trottoaren till större
uteserveringar på torget men gemensamt är att de förekommer utomhus och
att de utgör en del av stadsbilden. Uteserveringarna ligger i linje med
kommunens ambition att göra staden attraktivare, mer levande och
händelserik. Detta ställer samtidigt krav på hur uteserveringar placeras och
utformas med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet. Uteserveringar är
tillåtna under perioden 1 april till 31 oktober. Andra tider på året medges men
då ställs krav på att tillståndsinnehavaren själv snöröjer, halkbekämpar och
sopar.
Krav på placering:
Uteserveringen ska ha ett avgränsat område med minst en sarg eller liknande
som ligger max 20 centimeter ovan mark i syfte att förebygga risken för
olycksfall och för att underlätta för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Vägmärken och taktila plattor får inte skymmas eller täckas.
Innanför eller utanför uteserveringen ska en fri passage om minst 1,5 meter
finnas kvar av gångbana.
Om det är en gång- och cykelbana ska en fri passage om minst 3,5 meter
finnas kvar utanför uteserveringen (inte innanför). Undantag kan göras om
kommunen godkänner att banan tillfälligt görs om till gångbana då vad som
sägs om gångbana ovan gäller.
Krav på utformning:
Möbler och avgränsningen ska passa in i omgivningen och hållas vårdad.
Utformning av staket får gärna vara av smides och behandlat trä men ska vara
enhetlig och väl anpassat till omgivningen. Det behövs inte bygglov för staket
så länge de inte är högre än 0,8 meter.
Uteserveringen som helhet ska ha enhetlig färgsättning, undvik starka färger.
Används vimplar, flaggor, markiser och parasoller får de inte sticka ut i gata,
gång- och cykelbanor. De ska vara enhetliga och när reklam finns får endast
reklam kopplat till verksamheten förekomma.
Används reklamdukar i staketet ska de vara proffessionellt utförda och får
endast innehålla reklam kopplat till verksamheten.
För alla typer av reklam och skyltning ska de krav som ställs i kommunens
skyltprogram följas och bygglov finnas när det krävs.
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Ritning ska bifogas till ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. Ansökan
ska innehålla beskrivning, bilder eller måttsatt skiss som visar placeringen
och utformningen för att kommunen ska kunna ta ställning i sitt yttrande.
Exempel på skiss:

5

Trottoarservering
En trottoarservering innebär en mindre uteservering på trottoaren eller gångbanan.
Krav som ställs:
Ett fåtal bord, en soffa eller liknande som är placerade direkt utmed fasaden
där varje bord har plats för max två stolar. Alternativet är ett långbord utmed
fasaden med stolar placerade med ryggen mot gatan.
Fri passage på trottoar eller gångbanan utanför trottoarserveringen ska vara
minst 1,5 meter bred.
Avgränsning ska göras på kortsidorna med hänsyn till personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Undantag är till exempel en soffa som har
en sarg nära marken.
Exempel på trottoarservering:

Trottoarpratare
Med trottoarpratare, vippskylt, gatupratare, beache-flagga samt sandwichskylt menas en typ av skyltar som ställs upp utanför affären eller andra
verksamheter i syfte att locka in kunder med hjälp av olika budskap som till
exempel erbjudanden. De brukar ställas på trottoaren, på gräsmattan eller
andra ytor och benämns gemensamt som trottoarpratare. För att få nyttja
allmän och/eller offentlig plats för uppställning av trottoarpratare krävs det
tillstånd av Polismyndigheten.
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Krav:
Trottoarpratarna ska vara utformade enligt det skyltprogram som finns för
centrala Falköpings kommun och som också är accepterade av Synskadades
Riksförbund.
Endast en trottoarpratare per verksamhet får sättas upp och platsen ska godkännas av kommunen med hänseende till trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Trottoarprataren får vara uppställd under den tid som verksamheten är öppen
och tillstånd kan beviljas för högst tre år i taget.
I första hand placeras trottoarpratare vid fasad om kommunen inte anvisar
annat. För all skyltning gäller dock att minst 1,5 meter av gångbanans bredd
ska vara fri för gångtrafik.
Vid ansökan om tillstånd för uteservering eller trottoarservering kan
trottoarprataren biläggas ansökan.
Exempel på trottoarpratare som är godkänd:

7

Annan skyltning och uppställning
Andra skyltar och anslag kan istället kräva bygglov och det är verksamhetsutövarens ansvar att förvissa sig om det behövs ett bygglov. För anslag finns
kommunens anslagstavlor på ett par platser i staden.
Alla andra inventarier som ställs ut på offentlig och/eller allmän plats kräver
tillstånd enligt ordningslagen.
Blomsterhandlare kan ges tillstånd att ställa upp blommor om området
inhägnas tydligt.
Placering ska göras i anslutning till fasaden och får inte vara bredare än
verksamhetens fasad.
En fri passage om 1,5 meter gångbana och 3,5 meter på gång- och cykelbana
ska finnas. Kommunen avgör placering och omfattning slutligen.

Avgift
För bygglovsbefriade uteserveringar och trottoarserveringar, trottoarpratare
samt övriga bygglovsbefriade skyltar, anslag och inventarier som placeras ut
på allmän plats tar kommunen ut en upplåtelseavgift.
Avgiften tas ut enligt kommunens vid tidpunkten gällande taxa för upplåtelse
av allmän plats (gäller således inte inne på kvartersmark om inte kommunen
äger fastigheten).
I det fall som ansökan görs för trottoarpratare samtidigt som en ansökan görs
för uteservering eller trottoarservering utgår inte kommunens avgift för
trottoarprataren utan endast för uteserveringen eller trottoarserveringen.
Avgift för ansökan om tillstånd enligt ordninslagen enligt polismyndighetens
reglemente och avgift för bygglov enligt kommunens taxa.

Giltighet
Riktlinjerna tillämpas på de ansökningar som görs efter att riktlinjerna
beslutats och gäller tills vidare.

Kontakt
Park- och gatuavdelningen via växel:
0515-88 50 00
Mail: kommunen@falkoping.se
Hemsidan: https://falkoping.se
Polismyndigheten https://polisen.se
8
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Anmälningsärenden till tekniska
nämndens sammanträde den 22 februari
2021

Anmälningsärenden
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.
Nr
1

Ärende
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.

2

Granskningshandlingar för detaljplan Lantmannen 7 med flera
(Mejeriet) i Falköpings tätort.
Samtliga granskningshandlingar finns på Falköpingskommuns
webbplats: Detaljplaner – pågående arbete | Falköpings kommun
(falkoping.se)

1 (1)

Anmälda delegationsbeslut till tekniska
nämndens sammanträde den
22 februari 2021
Delegation
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska
nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens
delegationsbestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess
nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut
presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning.

Delegationsbeslut
Delegation avseende trafikfrågor (§ 9)

Beslut
TA-planer
6 st granskade – 6 st tillåtna

Delegat
Trafikingenjör

Väghållarbeslut

Trafikingenjör

Dispenstransport

Trafikingenjör

Vägvisning på kommunal gata

Trafikingenjör

Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Handläggare

4 st beviljade, 0 avslag

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

§ 15

2021-02-08

Dnr 2020/00342

Övriga frågor 2021
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande lyfter att det är bra att man anmäler övriga frågor innan mötet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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