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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: måndag den 29 augusti 2022 
Tid: Klockan 13:15 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

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

Ersättare 
Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Christer Carlsson (SD) 
Per Strömfeldt (M) 
 

Tjänstepersoner 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
 

Presskonferens 
Sker i Falköpingssalen efter mötets slut, cirka 15:00 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00007   
Tid: 13:15 – 13:30 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 

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

3.  Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022 med åtgärdsplan 
Dnr 2022/00194   
Tid: 13:35 – 13:45 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 

4.  Tekniska nämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 
Dnr 2022/00211   
Tid: 13:45 – 14:00 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Monica Busk, controller 

5.  Svar på remiss från kommunstyrelsen om Riktlinje för solenergi på kommunala 
byggnader 
Dnr 2022/00192   
Tid: 14:00 – 14:10 
Föredragande: 
Marcus Boström, fastighetschef 

6.  Svar på remiss från kommunstyrelsen om Strategi och handlingsprogram för 
kommunägd skog 
Dnr 2022/00214   
Tid: 14:10 – 14:20 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 

7.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 14:20 – 14:25 
 

8.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 14:25 – 14:30 
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Ärenden 

9.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 14:30 – 14:45 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
 

 

  
 

 

§ 43 Dnr 2022/00007 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och covid-19. 

Biträdande förvaltningschef informerar om överlämningsbangården. 

Fastighetschef informerar om nytt förvaltningssystem. 

VA-chef informerar om miljörapport. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-15 

 

  

 
            



 

Kansliavdelningen 

 

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

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

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

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och covid-19. 

Biträdande förvaltningschef informerar om överlämningsbangården. 

Fastighetschef informerar om nytt förvaltningssystem. 

VA-chef informerar om miljörapport.       

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 44 Dnr 2022/00194 

Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022 
med åtgärdsplan 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner komplettering till verksamhetsrapport per 30 

april 2022 med åtgärdsplan, och beslutar att överlämna åtgärdsplanen till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Prognos efter första tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningen, på 7,9 miljoner kronor. Med anledning av det skall tekniska 

nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av 

åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

konstnadsnivåökningar ser förvaltningen svårigheter att inhämta den 

kostnadsökning som nu råder. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Vid 

genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag.  

Tekniska nämnden föreslås därför att föreslå kommunstyrelsen att ta befarad 

avvikelse i kommunens bokslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-16 

 Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med 

åtgärdsplan 

 

  

            



 

Kansliavdelningen | Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Anna-Karin Andersson | Nämndsekreterare |  | anna-karin.andersson@falkoping.se  
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 Tekniska nämnden 

Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022 
med åtgärdsplan 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner komplettering till verksamhetsrapport per 

30 april 2022 med åtgärdsplan, och beslutar att överlämna åtgärdsplanen 

till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Prognos efter första tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningen, på 7,9 miljoner kronor. Med anledning av det skall tekniska 

nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av 

åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

konstnadsnivåökningar ser förvaltningen svårigheter att inhämta den 

kostnadsökning som nu råder. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Vid 

genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag.  

Tekniska nämnden föreslås därför att föreslå kommunstyrelsen att ta befarad 

avvikelse i kommunens bokslut.  

Bakgrund 

Prognos efter första tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningen, på 7,9 miljoner kronor. Med anledning av det skall tekniska 

nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av 

åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

konstnadsnivåökningar på bland annat el och drivmedel med mera ser 

förvaltningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De 

åtgärder som förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom 

alla verksamheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Vid 

genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag.  

Tekniska nämnden föreslås därför att föreslå kommunstyrelsen att ta befarad 

avvikelse i kommunens bokslut.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-16 

 Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med 

åtgärdsplan 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Patrick Nohlgren 

Förvaltningschef 



 

 

 

Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 

med åtgärdsplan.  

Med anledning av den stora inflationen som idag råder då priset på bland 

annat el, drivmedel och livsmedel stigit kommer 

samhällsbyggnadsförvaltningen ha stora svårigheter att inhämta 

underskottet på 7,9 miljoner kronor. Om inflationen inte hade uppstått så 

skulle förvaltningen legat på budget. 

Uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är att ansvara för 

matproduktion med hög kvalitet, att kommunens verksamhetslokaler håller 

en godtagbar standard gällande städ och teknisk service. Uppdraget 

innefattar även ansvar för infrastruktur för civilsamhället med exempelvis 

gator och parker. 

 

På grund av ökade mediakostnader kommer inte fastighetsavdelningen 

kunna hålla budget om mediakostnaderna fortsätter vara på samma nivåer 

som första halvan av 2022. Nedan är en graf för spotpriser senast 6 åren. 

 

 

 

Åtgärder: 

1. Fastighetsavdelningen har gått igenom kommunens elavtalet och 

konstaterat att Falköping kommun har ett bundet avtal med rörligt 
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elpris fram till 2026 med 0% flexibilitet. Fastighetsavdelningen 

bokar ett möte med leverantör i höst för vidare diskussion. 

 

2. Rivningar undviks i den mån det går för att hålla nere årets 

kostnader. 

 

3. Åtgärder på kommunala fastigheter prioriteras om efter att 

inflationen har ökat och materialpriser för bland annat takbyten har 

skjutit i höjden. I syfte att få ut så mycket som möjligt av budgeten 

har en omprioritering genomförts gällande reinvesteringar och 

planerat underhåll.  

 

4. Energioptimering av kommunens byggnader fortsätter genom 

injustering av system samt löpande informera verksamheten om vad 

de själva kan göra för att minska energiförbrukningen. 

 

5. Kostavdelningen kan sänka kvalitetsnivån på maten om det krävs för 

att hålla budgeten.  

Kostavdelningen är en serviceorganisation och avdelningen anpassar 

sin verksamhet utifrån barn- och utbildningsförvaltningens och 

socialförvaltningens beslut om sina respektive organisationer. Alla 

typer av besparingar för avdelningen kommer att påverka de 

förvaltningar vi servar. 

 

6. Generell återhållsamhet gäller för hela avdelningen men trots allt är 

livsmedel inte den stora kostnaden. Livsmedelspriserna har under 

året stigit dramatiskt  (20%) och kommer sannolikt att fortsätta stiga. 

Ska besparing ha en reell effekt får man göra ett övervägande 

gällande personalresurser. 

 

7. Park/gatas åtgärder för att minimera det prognostiserade underskottet 

innebär i samtliga fall att kvalitén på våra uppdrag sänks. Framförallt 

synliggörs det i parkskötseln som många gånger är förvaltningens 

ansikte utåt mot allmänheten.  

Stora delar av budgeten för 2022 är redan intecknad. Största delen 

består av personalkostnader för tillsvidareanställd personal men även 

redan tecknade avtal såsom vinterväghållning eller drift av 

gatubelysning. Övriga stora poster är t.ex. bidragsgivning av 

enskilda vägar samt belysningsföreningar och här krävs det beslut i 

kommunfullmäktige för att kunna ändra omfattningen.  

8. Park/gata kan minska personalkostnader genom att minimera 

personal som inte är fastanställd. Detta kan göras genom att inte 

återbesätta eventuella vakanta tjänster som belastar driftbudget samt 

att avsluta säsongsanställningar en månad tidigare är planerat.  

 

9. Att park/gata är återhållsam med de externa kostnaderna inom 

framförallt parkunderhållet. Detta innebär att t.ex. utrustning för 
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planerad trädvård inte kan hyras in, nedtagning av träd helt får 

bortprioriteras eller att om/ nyplantering av rabatter får senareläggas. 

 

10. Städavdelningen samverkar med kommunens verksamheter för en 

god allmän hushållning och sparsamhet när det gäller 

förbrukningsvaror såsom papperhanddukar, 

toalettpapper,avfallspåsar/städsäckar, handskar m.m. Det gäller 

främst hygienutrymmen där som regel de flesta produkter 

tillhandahålls av städavdelningen. Målet är att på arbetsplatser 

förhindra okynnes användande, förstörelse och sabotage av dessa 

produkter. Verksamheterna görs också miljömedvetna om att så 

mycket som möjligt ska sorteras i återvinningscentraler för att på så 

sätt minska användning av avfallspåsar och städsäckar. 

 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
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§ 45 Dnr 2022/00211 

Tekniska nämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 

åren 2023–2025 ,vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 31 

augusti 2022. I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter 

ingå med fokus på de två sista åren: 

 Nuläges-, omvärlds och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Tekniska nämnden ska enligt den föreslagna ramen 2023 minska budgeten 

med 1,9 miljoner kronor. Ramen 2024 minskas med ytterligare 1,9 miljoner 

kronor och för år 2025 minskas ramen med 1,0 miljoner kronor. 

Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 

kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Nivån på 

kompensationen är beräknad efter tidigare förutsättningar och räcker inte till 

för att täcka dagens verkliga kostnadsnivåökningar. Nämnden har även  

kompenserats för drift av tillkommande ytor och för konsekvenser av några 

av de nya investeringar som tagits i bruk.   

Det oroliga världsläget i pandemins spår, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt.  

Den höga inflationen påverkar kostnader för både drift och investeringar 

inom tekniska nämnden. Driftsbudgeten och investeringsbudgeten urholkas 

och den redan föreslagna tilldelade ramen tillsammans med de fördelade 

besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den dagliga driften 

minskas och ambitionsnivån sänks.  

Förvaltningens avdelningar ser att det blir stora utmaningar framöver, i 

budgetunderlaget och i stycket om ekonomiska risker och osäkerheter tas 
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detta upp. Exempel på detta, förutom kostnadsnivåökningar, är de beslutade 

investeringsprojekten och dess påverkan på kapitalkostnaderna som kommer 

belasta driften. Några av projektens kommande kapitalkostnader är inte 

budgeterade och det kan röra sig om mer än fem miljoner kronor. 

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans under våren utarbetat en 

strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre 

personer i ekonomiskt bistånd. För att kunna göra detta och ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för att anställa en arbetsledare 

för ”gröna jobb”. Förvaltningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad ram 

från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbets-

kläder, maskiner och övrigt material och verktyg.  

 

VA 

En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär 

stora kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är 

fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. För att möta ökade 

kostnader och återställning av VA-fonden har kommunfullmäktige 

föreslagits att höja brukningstaxan för 2023 med 10,0 %. Taxorna för 

kommande åren ska ses över för att få en långsiktig täckning av kostnaderna.  

Biogas 

Utredning pågår för planeringen av biogas och är i dagsläget oklar. Även 

denna verksamhet påverkas av ökade kostnadsnivåer. 

Förvaltningens förslag till beslut är att lämna ett underlag till budget-

beredningen. Förslaget utreder risker och ekonomiska konsekvenserna men 

leder inte till några direkta ekonomiska följder förrän beslut om flerårsplan 

2023-2025 tas i kommunfullmäktige den 28 november 2022.  

Risker och ekonomiska konsekvenser finns beskrivna i budgetunderlaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 

 Budgetunderlag för år 2023-2025 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 

åren 2023–2025 ,vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 31 

augusti 2022. I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter 

ingå med fokus på de två sista åren: 

 Nuläges-, omvärlds och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Tekniska nämnden ska enligt den föreslagna ramen 2023 minska budgeten 

med 1,9 miljoner kronor. Ramen 2024 minskas med ytterligare 1,9 miljoner 

kronor och för år 2025 minskas ramen med 1,0 miljoner kronor. 

Besparingskravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som 

kompensation för prisökningar erhålls och fördelas. Nivån på 

kompensationen är beräknad efter tidigare förutsättningar och räcker inte till 

för att täcka dagens verkliga kostnadsnivåökningar. Nämnden har även  

kompenserats för drift av tillkommande ytor och för konsekvenser av några 

av de nya investeringar som tagits i bruk.   

Det oroliga världsläget i pandemins spår, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt.  
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Den höga inflationen påverkar kostnader för både drift och investeringar 

inom tekniska nämnden. Driftsbudgeten och investeringsbudgeten urholkas 

och den redan föreslagna tilldelade ramen tillsammans med de fördelade 

besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den dagliga driften 

minskas och ambitionsnivån sänks.  

Förvaltningens avdelningar ser att det blir stora utmaningar framöver, i 

budgetunderlaget och i stycket om ekonomiska risker och osäkerheter tas 

detta upp. Exempel på detta, förutom kostnadsnivåökningar, är de beslutade 

investeringsprojekten och dess påverkan på kapitalkostnaderna som kommer 

belasta driften. Några av projektens kommande kapitalkostnader är inte 

budgeterade och det kan röra sig om mer än fem miljoner kronor. 

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans under våren utarbetat en 

strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre 

personer i ekonomiskt bistånd. För att kunna göra detta och ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för att anställa en arbetsledare 

för ”gröna jobb”. Förvaltningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad ram 

från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbets-

kläder, maskiner och övrigt material och verktyg.  

 

VA 

En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär 

stora kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är 

fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. För att möta ökade 

kostnader och återställning av VA-fonden har kommunfullmäktige 

föreslagits att höja brukningstaxan för 2023 med 10,0 %. Taxorna för 

kommande åren ska ses över för att få en långsiktig täckning av kostnaderna.  

Biogas 

Utredning pågår för planeringen av biogas och är i dagsläget oklar. Även 

denna verksamhet påverkas av ökade kostnadsnivåer. 

Förvaltningens förslag till beslut är att lämna ett underlag till budget-

beredningen. Förslaget utreder risker och ekonomiska konsekvenserna men 

leder inte till några direkta ekonomiska följder förrän beslut om flerårsplan 

2023-2025 tas i kommunfullmäktige den 28 november 2022.  

Risker och ekonomiska konsekvenser finns beskrivna i budgetunderlaget och 

rör sig om åtskilliga miljoner kronor.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för åren 

2023–2025 ,vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 31 augusti 
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2022. I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter ingå med 

fokus på de två sista åren: 

 Nuläges-, omvärlds och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Tekniska nämnden ska enligt den föreslagna ramen 2023 minska budgeten 

med 1,9 miljoner kronor. Ramen 2024 minskas med ytterligare 1,9 miljoner 

kronor och för år 2025 minskas ramen med 1,0 miljoner kronor. Besparings-

kravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som kompensation för 

prisökningar erhålls och fördelas. Nivån på kompensationen är beräknad 

efter tidigare förutsättningar och räcker inte till för att täcka dagens verkliga 

kostnadsnivåökningar. Nämnden har även  kompenserats för drift av 

tillkommande ytor och kompenserats för konsekvenser av några av de nya 

investeringar som tagits i bruk.   

Förvaltningens bedömning 

Det oroliga världsläget i pandemins spår, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt.  

Den höga inflationen påverkar kostnader för både drift och investeringar 

inom tekniska nämnden. Driftsbudgeten och investeringsbudgeten urholkas 

och den redan föreslagna tilldelade ramen tillsammans med de fördelade 

besparingskraven till avdelningarna kommer innebära att den dagliga driften 

minskas och ambitionsnivån sänks.  

Exempel på kostnadsnivåökningar är: 

 Dieselpriset som stigit med 7 kronor litern (1,2 miljoner kronor för 

park/gatas del) 

 Nytt avtal för vinterväghållningen ger ökning med 2,5 miljoner 

kronor 

 Elpriset ökar 50 % mot föregående budget vilket motsvarar cirka 6 

miljoner för fastighetsavdelningen och 0,7 miljoner för park/gata. 

 Livsmedelspriset som ökat med 20 % (5,6 miljoner kronor) 

 Övriga inköp prognostiseras öka med 10-15 %  

 Priser på material har ökat upp mot 100 % inom vissa segment 

 

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 
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Förvaltningens avdelningar ser att det blir stora utmaningar framöver, i 

budgetunderlaget och stycket om ekonomiska risker och osäkerheter tas 

detta upp. Exempel på detta, förutom kostnadsnivåökningar, är de beslutade 

investeringsprojekten och dess påverkan på kapitalkostnaderna som kommer 

belasta driften. Några av projektens kommande kapitalkostnader är inte 

budgeterade och det kan röra sig om mer än fem miljoner kronor. 

 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans under våren utarbetat en 

strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre 

personer i ekonomiskt bistånd. För att kunna göra detta och ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för att anställa en arbetsledare 

för ”gröna jobb”. Förvaltningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad ram 

från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbets-

kläder, maskiner och övrigt material och verktyg.  

 

VA 

En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär 

stora kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är 

fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. För att möta ökade 

kostnader och återställning av VA-fonden har kommunfullmäktige 

föreslagits att höja brukningstaxan för 2023 med 10,0 %. Taxorna för 

kommande åren ska ses över för att få en långsiktig täckning av kostnaderna.  

Biogas 

Utredning pågår för planeringen av biogasen och är i dagsläget oklar. Även 

denna verksamhet påverkas av ökade kostnadsnivåer. 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut är att lämna ett underlag till budget-

beredningen. Förslaget utreder risker och ekonomiska konsekvenserna men 

leder inte till några direkta ekonomiska följder förrän beslut om flerårsplan 

2023-2025 tas i kommunfullmäktige den 28 november 2022.  

Risker och ekonomiska konsekvenser finns beskrivna i budgetunderlaget. 

Beslutsunderlag 

 Budgetunderlag för år 2023-2025 Tekniska nämnden.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, Förvaltningsekonom 

Monica Busk, Controller 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 
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Nämndens ordförande: Vanja Wallenmyr 

  070-991 74 50 

  vanja.wallenmyr@falkoping 
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  patrick.nohlgren@falkoping.se 
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Inledning

Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 

budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 

budgetberedning på nämndens verksamheter och 

hur detta påverkas både verksamhetsmässigt men 

även ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas 

fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att 

överlämnas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 

sammanställer budgetberedningen förslag till 

flerårsplan för år 2023-2025, vilken beslutas av 

kommunfullmäktige under hösten. Utifrån denna 

flerårsplan har nämnderna i uppgift att ta fram verk-

samhetsplaner för perioden. Därför fungerar även 

nämndens budgetunderlag som ett utkast till kom-

mande verksamhetsplan för år 2023-2025 med 

eventuella justeringar kopplat till budgetberedning-

ens förslag för flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 

verksamhetsplan och eventuella beslut från nämn-

den eller kommunfullmäktige under pågående verk-

samhetsår med fokus på de sista två åren. 

 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-

vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 

arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-

ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och ut-

veckling. Satsningar görs för att få en bra arbets-

miljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All 

personal erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 

verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 

unga. 

 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata  

Uppdraget är att förvalta och underhålla kommu-

nens allmänna platsmark som gator, parker och torg 

samt att företräda kommunen som väghållare och 

vara ansvarig för frågor knutna till trafiklagar och 

trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 

kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 

förvaltar och projektleder utbyggnad av kommu-

nens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. 

Avdelningen ansvarar för att genomföra kommu-

nens mark- och exploateringsinvesteringar vid an-

läggning på allmänplats mark. Avdelningen ansva-

rar för kommunens operativa del av kollektivtrafik-

arbetet. Park/Gata handlägger torghandel och vår- 

och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar 

och belysningsföreningar samt ansvarar för kom-

munens transportcentral. I avdelningens ansvar in-

går även yttre fastighetsskötsel av kommunens fas-

tigheter samt transporter inom kost och avfallsåter-

vinning från fastighet. 

Kost 

Tillagning och servering av måltider till förskola, 

skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 

ordinärt boende. 

Fastighet 

Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för 

kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, un-

derhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastig-

heter samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-

tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-

rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 

och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-

het. 

Städ 

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 

där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrigt 

Kansli med gemensam administration, nämndsar-

bete, reception/växel och administration av borger-

lig vigsel. renhållning, huvudmannaskap för verk-

samheten som verkställs av kommunförbundet Av-

fall & återvinning Skaraborg (A&ÅS). 

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 

knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-

förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 

organ för samråd och information mellan kommu-

nen och företrädare för de handikappades riksorga-

nisationer inom kommunen. 

 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 

Huvuduppdraget är att uppfylla de krav som finns 

på VA huvudmannen enligt Lagen om allmänna 
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vattentjänster (LAV). I praktiken betyder det leve-

rans av dricksvatten, samt omhändertagande av 

spillvatten och dagvatten för normal hushållsan-

vändning inom beslutat verksamhetsområde för 

VA. Förutom uppdrag enligt LAV, utför VA-avdel-

ningen drift av biogasanläggning, samt försörjer 

andra aktörer och föreningar med kommunalt VA 

som finns utanför kommunalt huvudmannaskap 

(brandvatten, industrier, föreningar). 

Biogas 

Tekniska nämnden har i uppdrag att sköta drift och 

underhåll på biogasanläggningen. Anläggningen rö-

tar matavfall och andra substrat för att producera rå-

gas. Rågasen används för uppvärmning av proces-

ser och byggnader på Hulesjön men även till upp-

gradering till fordonsgas i uppgraderingsanlägg-

ningen. Rötrester från biogasproduktionen återförs i 

kretsloppet som ett jordförbättringsmedel. 

 

Organisation 
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-

nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 

är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 

Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-

täkter och skattekollektivet.
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Kommunal verksamhet via avtalssam-

verkan 
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-

munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-

fall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösam-

verkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs 

vatten. 

Kommunal verksamhet via privata utfö-

rare 
Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

 Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-

den, avtal finns med Carlgrens Entrepre-

nad och transport AB, Josefssons gräv i 

Åsarp AB.  

 Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 

Marcbro AB.  

 Avtal med One Nordic AB om drift av of-

fentlig belysning. 
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Nuläges- och omvärldsanalys 

Nämndens omvärldsanalys 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas av många 

faktorer i vår omvärld. Coronapandemin har gjort 

att färre saker produceras i världen eftersom så 

många varit sjuka. Detta har lett till att de saker 

som produceras blivit färre men det är fortsatt en 

stor efterfrågan, vilket leder till material och varu-

brist med stigande priser till följd. 

Cementas befarade stopp för kalkbrytning på Got-

land har påverkat hela bygg och anläggningsmark-

naden med prishöjningar som följd. 

Nordamerika och då främst i Kanada har drabbats 

av Nordamerikas genom tidernas största barkborr-

reangrepp. Detta har inneburit trävarubrist vilket  

lett till att trävaror från Europa fått börja importe-

ras. Detta har resulterat i höjda priser och trävaru-

brist även i Sverige.1 

Kriget i Ukraina har stor påverkan på Europa. 

Ukraina betraktas av många som Europas kornbod 

och många grödor odlas där. De är topp tio i värl-

den på att producera tex solrosolja, korn, majs, po-

tatis, råg, vete och konstgödsel. Jordbruket står för 

40 % av landets exportvärden.2 

Ukraina producerar även flera viktiga metaller och 

är Europaledande och i vissa fall världsledande på 

att utvinna uranmalm, titanmalm, järnmalm, kvick-

silver och ammoniak. Ukraina har den tredje största 

gasproduktionen och den fjärde största naturgasex-

porten i Europa. Ungefär 20 % av Europas naturgas 

passerar genom Ukraina från Ryssland. Dessutom 

har Ukraina den tredje största kärnkraftskapaciteten 

i Europa.3 

Situationen i Ukraina leder inte bara till högre pri-

ser utan även till en stor brist på många varor då det 

inte går att få fram material för att producera dem. 

Från Ryssland importerar Sverige huvudsakligen 

råvaror, främst olja men också kemikalier och pro-

pan. Sverige har dock ett lågt direkt beroende av 

rysk oljeimport. År 2021 utgjorde rysk råoljeimport 

omkring 8 % av den totala svenska råoljeimporten.4 

Andra delar av Europa påverkas desto mer och det 

                                                           

 

1 källa: Gavlegårdarna - Gävles kommunala bostadsbolag 
2 https://svenska.yle.fi/a/7-10013764 
3 https://svenska.yle.fi/a/7-10013764 

får genomslag på de svenska bränslepriserna som 

har stigit avsevärt och gjort alla transporter och 

frakter fördyrade. 

Sveriges energiförsörjning är i låg grad direkt bero-

ende av ryska energileveranser. Samtidigt går det 

redan nu att se att Rysslands krig i Ukraina påver-

kar priserna på den europeiska energimarknaden 

och därmed även den svenska marknaden.5 

Sedan slutet av förra året (2021) har det varit höga 

elpriser i Sverige. Dessa är ett resultat av de höga 

priserna på naturgas i Europa och att nederbörds-

energin i Norden är fortsatt låg, dvs det är låga ni-

våer i vattenmagasinen som kan omvandlas till el. 

Den nuvarande bedömningen är att elpriset i Sve-

rige kommer att fortsätta vara extremt volatilt och 

historiskt högt.6 

I världen råder stor halvledarbrist. Denna brist gör 

att det kan bli stor materialbrist inom installations-

komponenter såsom styranläggningar, ventilat-

ionsaggregat m.m. Det är en flaskhals redan idag 

men den spås bli ännu värre. 

För samhällsbyggnadsförvaltningen som i mycket 

hög grad är beroende av att få tag på material, varor 

och livsmedel för att klara verksamheterna är 

ovanstående faktorer mycket kännbara. Förvalt-

ningen befarar att elpriserna kommer att ligga kvar 

på dagens höga nivåer under överskådlig tid. Det 

kommer att bli svårt att få fram material i tillräcklig 

mängd och inte minst i rätt tid. Blir det leveransför-

seningar kommer det med stor sannolikhet att inne-

bära fördyrningar. Tills sist kommer förvaltningen 

drabbas av fördyrningar på grund av kostnadsök-

ningar. Hur dessa kommer att slå är dock mycket 

osäkert att förutspå. Dessa kostnadsökningar kom-

mer att påverka alla andra förvaltningar indirekt ge-

nom höjda interndebiteringar. 

Även klimatfrågorna och agenda 2030 är något som 

påverkar förvaltningen i hög grad. Framför allt de 

delar som handlar om växtgaseffekter och fossilfritt 

Falköping 2030. 

4 https://www.regeringen.se/artiklar/2022/02/lagesbild-

over-sveriges-energiforsorjning-med-anledning-av-ryss-

lands-invasion-av-ukraina/ 
5 https://www.eon.se/el/elpriser/aktuella#elmarknadslaget 
6 https://www.eon.se/el/elpriser/aktuella#elmarknadslaget 
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Den 22 juni 2022 beslutade riksdagen anta förslaget 

om hållbara vattentjänster som föreslår ändring av 

Lagen om allmänna vattentjänster. Lagen träder i 

kraft 1 januari 2023. Detta innebär att bl.a. att varje 

kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vatten-

tjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga 

planering av hur behovet av allmänna vattentjänster 

ska tillgodoses. Planen ska beslutas av kommun-

fullmäktige och ska även innehålla en bedömning 

av hur de allmänna Va-anläggningarna ska hanteras 

vid ökad belastning på grund av skyfall. 

Nämndens nulägeanalys 
Redan nu har det märks att kostnadsnivåerna stiger. 

När nya ramavtal tecknas ligger priserna avsevärt 

högre än i tidigare ramavtal. Frakter och transpor-

ter, bränsleintensiva entreprenader, byggmaterial, 

styrdon, ventilationsaggregat, el och fjärrvärme 

samt livsmedel är bara några exempel på sådant 

som kostar betydligt mer än tidigare. 

Förvaltningen märker redan nu av att det är svårt att 

få fram vissa varor som exempelvis golv och städ-

produkter. Förvaltningen tvingas antingen till att 

välja ett dyrare alternativ som kan levereras eller 

vänta, vilket också kan innebära merkostnader. 

Elkostnaderna har ökat rejält trots att förbrukningen 

inte ökat. Här måste ALLA FÖRVALTNINGAR 

hjälpas åt för att minska förbrukningen och på så 

sätt minska kostnaden. Det innebär att vi måste 

tänka till så att våra anläggningar och lokaler an-

vänds på ett så energismart sätt som möjligt. 

Förvaltningen jobbar med olika delar av klimatstra-

tegin och trafikstrategin på olika vis. 

För att nå ett fossilfritt Falköping 2030 krävs olika 

politiska beslut framöver samt att alternativa pro-

dukter kommer fram på marknaden som hjälper för-

valtningen att klara omställningen. 

Att möta och minska klimatförändringarna är stän-

digt närvarande i kostavdelningens dagliga arbete. 

Utifrån den framtagna, kommungemensamma, kli-

matstrategin fortsätter kostavdelningen ett fram-

gångsrikt arbete med att minska matsvinnet och för 

att minska utsläppen av växthusgaser utifrån de 

livsmedel som köps och serveras. 

Tekniska nämnden beslutade 2019 om riktlinjer 

som ska gälla för kostavdelningen för perioden 

2019-2022. År 2023 kommer riktlinjerna att revide-

ras och beslut tas om vad som ska prioriteras för 

verksamheten under mandatperioden 2023 – 2026. 

Sannolikt kommer ytterligare punkter från klimat-

strategin att inkluderas i riktlinjerna. 

Coronapandemin har påverkat kostavdelningen ge-

nom att antalet serverade portioner har minskat 

markant. Tecknen tyder på att det nu vänder och av-

delningen ökar igen antalet serverade portioner. 

Bestämmelserna i den nya Lagen om allmänna vat-

tentjänster börjar tillämpas 31 december 2023 vilket 

innebär att under år 2023 måste kommunen ta fram, 

samråda och besluta om en vattentjänstplan. Kom-

munen måste göra om sin nuvarande VA-plan till 

en vattentjänstplan innehållande en förankrad plan 

för skyfallshanteringen. Troligen kommer kommu-

nen att vara tvungen att göra någon typ av sky-

fallskartering, vilket innebär en översiktlig modell 

som ska användas för att identifiera områden med 

risk för översvämning vid skyfall. 
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Vision, mål och styrning 

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

Kommunens mål 
För att nå fram till visionen har kommunfullmäktige 

antagit fyra mål. Dessa är att skapa förutsättningar 

för ett socialt hållbart Falköping, skapa förutsätt-

ningar för ett attraktivare Falköping. Skapa förutsätt-

ningar för ett näringsliv som utvecklas samt att kom-

munens organisation ska vara utvecklande och för-

nyande med en tillitsbaserad styrning. Dessa mål har 

sedan varje nämnd möjlighet bryta ner till olika 

nämndspecifika delmål. 

Andra styrande dokument  
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling och som syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Vart 

och ett av de globala målen 

symboliseras av en liten 

symbol. De globala målen 

är knutna till kommunens 

fyra övergripande mål och 

detta visas genom att sym-

bolerna visas vid respek-

tive mål.  

 

Agenda 2030 tillsammans med kommunens antagna 

strategier (arbetsmarknadsstrategin, digitaliserings-

strategi och klimatstrategin) ska genomsyra arbetet 

med alla de fyra övergripande målen och särredovi-

sas därmed inte i denna skrift.  

Tekniska nämndens delmål 
Tekniska nämnden har valt att bryta ner kommun-

fullmäktiges mål i ett antal delmål. Allt arbete inom 

tekniska nämnden ska även präglas av devisen ”Ser-

vice och effektivitet med omtanke om alla”. 

Till målen finns även ett antal ”kommunikativa indi-

katorer” specificerade. Dessa bör vara gångbara över 

tid då de blir riktigt intressanta först efter några års 

utvärderingar då trender kan urskiljas. De kommuni-

kativa indikatorerna följs upp årsvis i samband med 

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

 

 

Det är människorna som skapar ett 

hållbart samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas till-

sammans med kommuninvånarna. Med-

borgardialog är av central betydelse i 

kommunens arbete med de övergripande målen och 

mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 

livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 

leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 

genom möten mellan människor och när relationer 

byggs. 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunika-

tionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 

medborgarna. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-

läggs eller förnyas i större omfattning 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande in-

satser för barn och unga prioriteras. Det handlar om 

tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 

och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 

lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-

kar hälsa och miljö.

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på - en 

plats där medborgarna känner stolt-

het 

En god boendemiljö med tillgång till fina 

naturvärden och attraktiva miljöer ökar Falköpings 

kommuns attraktionskraft. Kommunen ska därför 

vara i framkant och i ständig rörelse och samtidigt 

förstärka det som är unikt för Falköping. Kommu-

nen vinner på att samverka, skapa nätverk och mö-

tesplatser för att åstadkomma detta. 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-

liga ytor för rekreation i kommunen. 

 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 

för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, 

trygg och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 

kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 

sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 

livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid. 

 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas  

ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 

av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 

och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 

lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 

hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 

fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter 

och cyklister ska främjas. 

Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-

ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskin-

park ska konverteras till fossilfri drivning 

 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra  

bostäder  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-

gandet och medborgarnas kvalitativa värden ska 

sättas  i  

fokus i skapandet av attraktiva stads- och lands-

bygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl fungerande 

boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra de-

lar såsom utbildning, arbete och fritid. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-

munen ta vara på samspelet mellan stad och land. 

Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 

företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystem-

tjänster ska samspela med de olika tätorternas ser-

vice, handel och kommunikationsmöjligheter. Natu-

rens värden, den biologiska mångfalden och resur-

ser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara 

och utvecklas. 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 

verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-

ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter 

från jordbruket, för att skapa biogödsel och biogas 

för att värna miljön och människors hälsa samt bi-

dra till en levande landsbygd.

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upple-

vas som en kreativ och drivande kommun 

som skapar goda förutsättningar för nya 

företag, nya etableringar och befintliga fö-

retag. 

Förvaltningen har även en ambition att bidra till en 

utveckling av näringar inom den gröna sektorn samt 

öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. Förvalt-

ningen bör därför genom att göra bra inköp och 

upphandlingar, minska förvaltningens klimatav-

tryck och därmed öka vårt miljöansvar. 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-

tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falkö-

pings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 

logistikutveckling, nyetableringar och stärker be-

fintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambit-

ionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 

utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 

gator, gång – och cykelbanor, ledningsnät för vatten 

och avlopp samt Marjarp. 

  

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

nyande med en tillitsbaserad styrning 

 

Verksamheterna är till för kommun-

invånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare 

och möta utmaningar med mod, nytän-

kande och samarbete. Förvaltningens alla 

verksamheter och varje medarbetare bidrar till en 

god kvalitet genom att alla behandlas lika och rätt-

vist och att relationerna kännetecknas av öppenhet, 

respekt och ett gott bemötande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förut-

sättningar för att utveckla och tillhandahålla service 

och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande, 

som utgår från helheten och förenklar vardagen för 

medborgarna 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 

vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de 

är med förvaltningen. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 

flera delar. Att förvaltningen jobbar aktivt med 

tillitsbaserat ledarskap och arbetar för en god ar-

betsmiljö som leder till att personalen trivs och att 

den befintliga kompetenta personalen vill vara kvar 

inom förvaltningen är en del.  

En annan del är att kunna rekrytera kvalificerad 

personal till olika arbetsuppgifter då den viktigaste 

resursen förvaltningen har är medarbetarna, med 

deras omställningsförmåga, kompetens och kun-

skap. Då digitaliseringen anses som den enskilt 

största förändringsfaktorn i vår tid, som påverkar 

alla delar av vårt samhälle blir kompetent personal 

extra viktigt. 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och  

externa utbildare ska finnas för att på så sätt säker-

ställa att personer utbildas med de spets- och bredd-

kompetenser som behövs nu och framöver inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetens- 

utveckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhet-

ernas kvalitet  

Förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv på 

sina verksamheter i syfte att skapa ett miljömässigt 

hållbart samhälle som tar miljö- och klimatansvar 

för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. 

För att kunna dra fördel av hela kommunens kom-

petenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 

med andra avdelningar, förvaltningar och externa 

organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera pro-

cessbaserade arbetssätt. Den tillitsbaserade led-

ningen och styrningen inom förvaltningen underlät-

tar detta arbete. 

Förvaltningen bör dessutom ta del av den stora ut-

vecklingspotential som finns inom den digitali-

sering som sker i samhället. De digitala system och 

tekniska lösningar som nu utvecklas inom olika 

områden, ska verka för att verksamheterna blir mer 

effektiva, når sina mål och bidrar till att kvalitets-

säkra de processer som säkerställer välfärden. För-

valtningen bör därför tänka mer processbaserat runt 

förvaltningens kärnverksamheter och identifiera ut-

vecklingsområden utifrån såväl medborgarnas be-

hov och förväntningar, som lagställda krav. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 

i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-

dens förändringar på ett lämpligt sätt och efter med-

borgarnas behov. 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 

hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och 

varor så att verksamheterna blir mer effektiva och 

mer kvalitetssäkrade.

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

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nation-

ella och lokala politiska mål, kommunala styrdoku-

ment och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 

Återkoppling till tekniska nämnden 

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 

kommande tre åren som i stor utsträckning bestäm-

mer inriktning för alla förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande process-

schema är strukturen för det systematiska kvalitets-

arbetet. 

Tekniska nämnden får varje månad information och 

uppföljning av ekonomin per avdelning.  

Verksamhetsrapport per den 30 april och verksam-

hetsrapport per den 31 augusti avges med uppfölj-

ning av nämndens måluppfyllelse och ekonomiska 

resultat för drift och investeringar. Rapporterna in-

nehåller också en prognos för helåret. Efter årets 

slut görs en verksamhetsredovisning med bedöm-

ning 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. 

Nämndens styrkedja 

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 politi-

kerna i fullmäktige och de olika nämnderna, om-

vandlas till olika beslut som förs nedåt i organisat-

ionen till de olika verksamheterna för verkställighet 

och sedan hur resultatet av de olika utförda besluten 

återkopplas tillbaka upp genom styrkedjan till poli-

tikerna för utvärdering och analys. Bra och tydliga 

styrkedjor är dessutom grunden för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Varje beslut eller frågeställning som fattas i organi-

sationen behöver kommuniceras på ett eller annat 

vis för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frå-

gor ”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 re-

flektioner i syfte att utveckla verksamheten. 

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 be-

slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 

till förvaltningschef och förvaltningens lednings-

grupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt för-

valtningsekonom) och sedan vidare till varje avdel-

ning och dess personal.
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Verksamhetsplanering 

 

Park/Gata 

Park/gatas ansvarsområde grundar sig främst i be-

slutade detaljplaner med tillkommande allmänplats 

mark. Inför perioden 2023-2025 kommer stora ytor 

tillkomma för drift och underhåll på områden vid 

exploateringar på Fåraberget och vid Marjarp men 

även i Floby och Stenstorp på Herregårdsgatan re-

spektive Vintervägen. Kostnad för att sköta drift 

och underhåll för de planerade exploateringarna 

uppgår till 2 200 tkr. 

Park/gata går under 2022 in i avtal för att sköta ytor 

vid Stenstorp och Floby stationsområde som ägs av 

Trafikverket. Totalt är det cirka 10 700 kvm som 

kommunen tar över driften från Trafikverket på vil-

ket innebär en utökning av kommunens ansvarsom-

råde. 

Falköpings kommun ska verka för ett socialt håll-

bart och attraktivt samhälle. Kommunen ska dessu-

tom ge förutsättningar för ett näringsliv som ut-

vecklas. I tillägg till de övergripande målen har full-

mäktige beslutat om en arbetsmarknadsstrategi. Det 

är avgörande att människor i Falköping i arbetsför 

ålder har ett arbete och kommunen som organisat-

ion ska, i alla delar, bidra till detta. Att arbeta för att 

stimulera till jobb på olika sätt görs i stor utsträck-

ning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer 

sig också mellan olika målgrupper.  

Under våren 2022 har Kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen (KAF), Kultur- och fritidsförvalt-

ningen (KOF) och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

(SBF) tillsammans utarbetat en strukturerad sam-

verkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet 

och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket 

konkret identifierad möjlighet är att nyttja potentia-

len i arbetstillfällen i naturen. Att knyta an personer 

till så kallade gröna jobb är inget nytt men en out-

vecklad del i Falköpings kommun. Det finns många 

områden; spår, leder och platser i Falköpings kom-

mun som direkt skulle gynna det attraktiva Falkö-

ping i relation till falköpingsborna som idag inte 

sköts, driftas och tas om hand. Det finns också delar 

inom detta område som görs idag som genom att ar-

beta med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna orga-

niseras om och ge mer värde till alla, både direkt 

knutna till uppgiften och mottagare av servicen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fri-

tidsförvaltningen jobbar redan idag i en mindre 

skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att 

kunna växla upp detta och att kunna ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för 

att anställa en arbetsledare för ”gröna jobb”. För-

valtningarna ansöker om 500 tkr vardera i utökad 

ram från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår 

kostnader för lön, arbetskläder, maskiner och övrigt 

material och verktyg. 

Kost 

Antal portioner förväntas öka för att under 2023 

och återgå till den nivån som uppnåddes under 

2018. Det betyder ca 300 000 fler portioner under 

2023 än under 2021. Uppföljning efter första tertia-

len 2022 talar för detta.  

Fastighet 

Under 2022 har fastighetsavdelningens verksam-

hetsområde växt. Detta genom förvärv av Fogdega-

tan 2 och utökat ansvar för skidbacken. Under hös-

ten kommer förvärv av Trädgårdsgatan 45 genom-

föras. Under 2023 blir det nya korttidsboendet på 

Jättenegatan färdigt samt att Ekehagens forntidsby 

går över till kommunal regi. Då volymen ökar för 

fastighetsavdelningen och att samtidigt kunna upp-

rätthålla en god kvalité kommer utökning av perso-

nal genomföras vid årsskiftet.  

Organisationen ser utmaningar kring prisutveckl-

ingen på material. Osäkerheten gör att det är svårt 

att budgetera och ställa prognoser som har en trygg 

grund. 

I syfte att kunna upprätthålla en god kvalité på un-

derhållet samt på ett visuellt och tydligt sätt påvisa 

underhållet av kommunens fastigheter på ett tydligt 

sätt kommer det att under hösten implementeras ett 

nytt verksamhetssystem inom organisationen. 

Städ 

Städavdelningen förändras i takt med kommunens 

fleråriga investeringar och verksamheternas behov. 

Platåskolans försening samt bristen på skol- och 

förskolelokaler kommer troligen innebära olika 

flexibla lösningar inom verksamheterna de kom-

mande åren. Blir det aktuellt med utökade lokaler 

och/eller ändrade städfrekvenser påverkar det fram-

tida städkostnader och verksamheternas budget för 

den.  

Att det ges möjlighet att delta vid processer vid om- 

och nybyggnationer för utformning av bland annat 

städrum/städcentraler, entréer och golvmaterial då 
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det påverkar den framtida städningen och dess kost-

nader. Viktigt också att offentlig miljö/lokaler ut-

formas så att det är möjligt med installation av ro-

botiserad teknik/maskiner. 

Städavdelningen arbetar tillsammans med verksam-

heterna så att lokaler och städfrekvenser stämmer. 

Arbetet säkerställer gällande överenskomna lokal-

vårdsbeskrivningar vilket leder till ett effektivare 

nyttjande av lokaler och att städningen är enligt 

verksamheternas önskan. Det är viktigt med god 

framförhållning. 

Hittills under 2022 har städning av Lilla Fredriks-

berg, Studiegården och Warenbergsgatan 23 påbör-

jats. Det kan också tillkomma städning av dagverk-

samheten på Bergsliden 2. 

Städning i det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- 

och fritidsförvaltningen har städansvaret för idrotts-

hallar är en osäkerhetsfaktor. Osäkert är också vilka 

städbehov finns i tillkommande objekt såsom skid-

backen, byggnation av korttidsboende, flyktingbo-

ende samt om det blir fortsättning eller ej gällande 

städningen på campingen. 

Att löpande utföra underhåll i fastigheter så att yt-

skikt, golv, material etc. är städbara. Detta för att 

också kunna möta krav från myndigheter, Miljö 

Östra Skaraborg m.fl. 

Övrigt 

Sluttäckning av deponier pågår. Just nu arbetar man 

med att sluttäcka Stenstorp och Flobys deponi, detta 

arbete beräknas vara färdiga i början av 2023 men 

takten på sluttäckningen beror på tillgång av slut-

täckningsmaterial.  

Falköpings deponi ska vara sluttäckt senast 2026. 

En stor risk i sluttäckningsarbetet är brist på 

material, det är svårt att planera då vi får materialet 

från olika delar av regionen. 

Kommunen anlägger, enligt samarbetsavtalet med 

PR Slamsugning AB en ny plats för återvinnings-

central på Mossvägen. Arbetet pågår med etapp 1 

och planeras till tre etapper. Etapp 2 och 3 måste 

projekteras och utredas innan kostnadskalkyl kan 

tas fram. En uppskattning är att det under 2024-

2026 behövs mellan 10-20 miljoner kronor för att 

färdigställa återvinningscentralen. 
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VA-avdelning 

Avdelningen fokuserar även i fortsättningen på att 

uppfylla lagkrav och villkor i våra tillstånd som vi 

som huvudman har på oss. Detta ska ske på ett sys-

tematisk, strukturerat och effektivt sätt. Arbete på-

går med att ta fram långsiktiga förnyelse- och un-

derhållsplaner. Reinvesteringsbudgeten används för 

att byta ut delar av ledningsnätet och renovera an-

läggningar så att livslängden förlängs samt att kva-

litet och leveranssäkerhet säkras upp.  

VA-avdelningen kommer att fortsätta jobba med re-

serv- och nödvattenplan. Arbetet har påbörjats un-

der våren 2022. Parallellt med framtagning av pla-

nen renoveras befintliga gamla vattentäkter för att 

förbereda verksamheten för eventuella förändringar 

och leveransavbrott. Arbetet med reservvattenpla-

nen kommer att pågå under åren 2022 och 2023 och 

beräknas vara färdigt i oktober 2023. Kommunen 

har beviljats bidrag från länsstyrelsen på 750 tkr för 

att ta fram planen. Planen kommer att resultera i ett 

antal åtgärder som kommunen behöver genomföra 

för att säkra leverans av reservvatten. Dock är det i 

denna stund svårt att förutse investeringsbehov för 

sådana åtgärder. 

Ändring av lagen om allmänna vattentjänster som 

träder i kraft 1/1 2023 kommer att innebära att kom-

munen måste göra en vattentjänstplan under 2023.  

EU-s NIS direktiv som implementerades i NIS-la-

gen (lag 2018:1174 om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster) gäller Falkö-

pings kommun som leverantör av samhällsviktig 

tjänst (dricksvatten). Lagen ställer krav på hur verk-

samheten ska jobba med informationssäkerhet. Det 

krävs ett ledningssystem samt rutiner och doku-

mentation som säkerställer informationssäkerhet. 

Arbete med krav enligt NIS direktivet har påbörjats 

och kommer att fortsätta under åren 2022 och 2023. 

NIS direktivet påverkar även andra delar av kom-

munens verksamhet som är i leverantörsrelation 

med VA-avdelningen (IT-avdelningen, SMS7 

m.fl.). 

När arbetet med reservvattenplanen och NIS direk-

tivet fått en struktur och när det finns ett utkast på 

förnyelse- och underhållsplaner är nästa steg att 

göra en översyn av Va-taxan enligt ett nytt taxekon-

struktionsförslag från Svenskt Vatten.  
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Världsläget, kriget i Ukraina och leveranssvårighet 

av vissa komponenter och varor påverkar verksam-

heten negativt. Som stora risker ses brist på under-

hållsmaterial, ökade priser på el och kemikalier, 

tjänster och varor. Risken finns att inte kunna upp-

handla fördelaktiga avtal på grund av snabba fluktu-

ationer i prisnivåer på råvaror och tjänster. Dessa 

händelser kan innebära ännu större ökning av Va-

taxan för att täcka ökade kostnader.  

Sveriges förmåga att säkra upp samhällsviktiga 

tjänster i kris och krig kan ställa högre krav på 

kommuner vilket kan leda till större investeringsbe-

hov men även större personalbehov.  

Biogas 

Kortsiktigt mål med drift och underhåll av biogas-

anläggningen är att säkerställa substrat till anlägg-

ningen och fortsätta med att producera fordonsgas. 

Under hösten 2022 kommer AÅS8 att annonserar 

upphandlingen på omhändertagande av matavfall. 

Kommunen ska lämna anbud på den upphandlingen 

och antas anbudet kommer det  att arbetas med att 

effektivisera anläggningen och få ut hållbar pro-

duktion i enlighet med anläggningens kapacitet.  

Biogasansvarig arbetar med SPCR 120 certifiering 

av rötrester som kan möjliggöra bättre avsättning av 

slam. Certifieringen visar att biogödseln har fram-

ställts av rena, källsorterade och biologisk lättned-

brytbara substrat med ursprung i livsmedels- och/el-

ler foderkedjan. Certifieringen säkerställer att bio-

gödseln är hygieniserad och uppfyller de krav som 

ställs avseende innehåll av metaller och synliga för-

oreningar.  

Just nu prospekteras flera olika möjliga utveckl-

ingsspår av biogasanläggningen i framtiden. 

                                                           

 

8 Avfall & Återvinning Skaraborg 
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Personalplanering  

 

 

 

 

Personalplanering 
Park/Gata 

För att kunna utföra uppdraget med drift och under-

håll av tillkommande ytor kommer avdelningen be-

höva rekrytera två nya tjänster till driftorganisat-

ionen inom perioden 2023-2025. Fortsätter Falkö-

ping växa och driften utökas ytterligare kommer 

även arbetsledningen och beställarorganisationen 

att behöva utökas för att hantera organisationen på 

ett effektivt sätt.  

Under 2022-2023 finns ett uppdrag att se över re-

/löpande investeringar och inför 2024 ska nya inve-

steringsramar tas. Beroende på VA- och MEX inve-

steringstakt kan detta innebära stora förändringar i 

Park/gatas personalorganisation, då stora delar av 

dessa investeringar utförs i egen regi. 

Park/gata utför yttre fastighetsskötsel på uppdrag 

från fastighetsavdelningen. Kommande för-

värv/övertaganden för Skidbacken, Korttidsboendet 

Jättenegatan, Fogdegatan 2, Trädgårdsgatan 45 och 

Forntidsbyn kan innebär att park/gata behöver re-

krytera ytterligare för att klara detta uppdrag.  

Kost 

Kostavdelningen är en serviceorganisation och av-

delningen anpassar sin verksamhet utifrån barn- och 

utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens 

beslut om sina respektive organisationer. 

T.ex. har Högstadium Centrum under 2022 utökat 

till två separata skolrestauranger för sina elever vil-

ket medfört en utökning av kostavdelningens antal 

medarbetare. 

Underlag till personalplanering 
Budget 

2022 

Prognos

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

Plan 

2025 

Antal anställda

Tillsvidare anställda 331,0 328,0 331,0 332,0 332,0

Visstidsanställda 15,0 26,0 15,0 15,0 15,0

Timanställda 50,0 42,0 50,0 50,0 50,0

Årsarbetare* totalt på förvaltningen 305,6 304,8 307,2 308,2 308,2

Park/gata 49,5 47,6 49,5 50,5 50,5

Kost 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2

Fastighet 41,0 41,0 42,0 42,0 42,0

Städ 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Övrigt 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5

VA-avd** 22,8 21,5 21,0 21,0 21,0

Biogas** 2,0 2,0 2,0 2,0

* Antalet kommunalt anställda årsarbetare enligt faktisk sysselsättningsgrad. (tillsvidare anställda, visstidsanställda och 

timanställda). Räknar om timavlönades arbetade timmar till en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med 

schablonen 165 timmar.

* *  Budget 2022 är VA-avd och biogas sammanslagna.

Antal personer 65 år* 
Fr juni 

2022
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Totalt förvaltningen 5,0 5,0 6,0 9,0 17,0 15,0 11,0 11,0

Park/gata 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 2,0

Kost 1,0 3,0 1,0 5,0 7,0 5,0 4,0 6,0

Fastighet 1,0 1,0 4,0 1,0 2,0

Städ 3,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 1,0 2,0

Övrigt 1,0

VA-avd/Biogas 1,0

*Uppgifter från Hypergene - pensionsprognos 65-åringar, plockade den 8/6-22. Visar antal personer som fyller 65 år respektive år.

Pensionsavgångar sker genom ansökan vilket innebär att det inte alltid sker i tid med det som i förväg kan utläsas i tabellen. 
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Utifrån uppsägningar inom avdelningens lednings-

grupp är ett förslag till omorganisation föremål för 

en MBL-förhandling om att avdelningen planerar 

för en utökning av antalet kockar i stället för att be-

sätta ledningsfunktionerna. Detta innebär ingen för-

ändring av antalet anställda. 

Nybyggnation och konvertering av köket i Odens-

berg föranleder ingen förändring i antal anställda. 

Det kommer att krävas en utökning med cirka fem 

tjänster då Platåskolan står klar. Det verkar dock 

inte troligt att det kommer att ske under perioden 

2023 – 2025. I plan ligger också en nybyggnation 

av en förskola på Fåraberget. Varje ny arbetsplats 

kommer att kräva utökning av antal anställda så 

länge inte någon annan enhet läggs ned. 

Fastighet 

Då verksamheten för fastighetsavdelningen har ökat 

ytterligare kommer en nyrekrytering genomföras 

vid årsskiftet 2022/2023 inom driftorganisationen. 

Detta för att ha en bra arbetsmiljö och rätt förutsätt-

ningar för att utföra ett bra arbete. 

Städ 

Vid pensionsavgångar ses personalsammansätt-

ningar över, heltider möjliggörs och arbetsplatsby-

ten kan bli aktuella. Det finns en osäkerhet om antal 

lokalvårdare kommande år med anledning av utfal-

let när det gäller ”pilot-projektet” med Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. När det gäller verksamheter-

nas behov i tillkommande objekt den närmsta bud-

getperiod finns också en osäkerhet, som exempelvis 

när det gäller Platåskolan.  

Övrigt 

Under de närmsta åren ses inga pensionsavgångar. 

Avfall har ingen anställd utan delar av VA-avdel-

ningens personal debiteras hit.  

VA-avdelning 

Under närmsta år ses inga pensionsavgångar.  Då 

kraven på verksamheten ökar kan detta påverka re-

sursplaneringen i framtiden.  

Biogas 

Drift och underhåll av biogas sköts av en tekniker 

och en ingenjör. Personalplaneringen är beroende 

av uppdraget som verksamheten har vid biogasan-

läggningen. Kortsiktiga mål kräver ingen personal-

förändring de närmsta åren. 

                                                           

 

9 Tekniska handboken är kommunens interna regelverk för hur 

tekniska anläggningar utformas på allmän platsmark. 

Kompetensförsörjning (ARUBA) 
Park/Gata 

Då Park/gata genomför stora delar av investerings-

projektet i egen regi är det avgörande att dessa kan 

göras med samma kvalitet och effektivitet som en 

extern entreprenör. Detta har medfört att nya egen-

kontrollprogram har tagits fram under 2022 och 

även nya riktlinjer i den Tekniska handboken9. 

Detta kommer även att vara ett sätt att kunna attra-

hera och behålla kompetent arbetskraft. Efter de 

senaste årens högkonjunktur med stor konkurrens 

från den privata marknaden har det varit svårt att re-

krytera bland annat anläggningsarbetare. 

Kost 

Efter pandemin råder stor kockbrist i hela landet. 

Många inom det privata valde att gå vidare till 

andra yrken och professioner och söktrycket till 

kock-utbildningen på gymnasiet är mycket låg. 

Genom att erbjuda lärlingsplatser och praktikplatser 

inom avdelningen försöker vi att hitta presumtiva 

medarbetare då vi kommer att behöva rekrytera god 

kompetens under åren framöver. 

Fastighet 

Under våren 2022 har driftorganisationen varit på 

konferens och till hösten kommer även kontoret att 

åka iväg. Ambitionen är att åka gemensamt med 

hela fastighetsavdelningen under 2023. Fokus 2022 

har varit att utveckla befintlig organisation och hur 

vi kan utöka vår arbetsglädje och gemenskap men 

även att skapa en tydlig gemensam grundstruktur. 

Organisationen genomför löpande utbildningar och 

seminarier inom verksamhetsområdet. Detta i syfte 

att öka kompetens samt hitta samverkans forum 

med andra verksamheter. 

Städ 

Personalen har grundläggande lokalvårdsutbildning 

med möjlighet till PRYL certifiering. Det planeras 

för ny utbildning till hösten. Avdelningen har egna 

godkända utbildare vilket är en styrka.  

Om det är möjligt att återigen söka medel från Om-

ställningsfonden när det gäller yrkessvenska för lo-

kalvårdarna kommer det att göras. Utbildningen 

som avslutades under våren har gett goda resultat. 

Ytterligare en till två dagars fortbildning inom 

verksamhetsområdet planeras per år. 

Övrigt 

Det är VA-avdelningens personal som är anställd 
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för att sköta avfallsfrågor som kommunen ansvarar 

för. Personalen omfattas av relevanta utbildningar. 

VA-avdelning 

Avdelningen kommer att satsa på kompetensut-

veckling av personal, speciellt i driften på VA an-

läggningar. Det är många nyrekryterade personer 

som behöver gå nödvändiga kurser för att förstå 

verksamheten. Avdelningen kommer även att hålla 

interna utbildningar i arbetsmiljö, medarbetarskap, 

kommunens värdegrund och mål.  Ökad kompetens 

och inflytande i verksamheten är viktigaste kompo-

nenten för att säkra kvalitet och effektivitet.  

Biogas 

Personalen inom biogasen ingår i VA-avdelningens 

personalgrupp och omfattas av samma utbildningar 

som övrigt VA personal.   
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 

Volymer och verksamhetsförändring 

Nämndens driftsram har hittills under 2022 påver-

kats av två beslut om justering av ramar från kom-

munfullmäktige.  

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran 

gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna rikt-

linjer för hyressättning. En omfördelning av budget 

för internhyran mellan nämndernas ramar har före-

slagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige, 

KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar 

ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.  

Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års 

kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kost-

nadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har 

nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att 

städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga 

nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut 

har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022. 

Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den 

raden. 

Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för 

ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst 

avser ökade volymer inom gator kopplat till mark- 

och exploateringsprojekt som färdigställs inom 

Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväx-

lar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrel-

sen, efter en översyn av reglementen avseende kol-

lektivtrafiken.  

Enligt budgetförutsättningar för år 2023 tilldelas 

tekniska nämnden 2 100 tkr för ökade volymer 

inom gator kopplat till mark- och exploateringspro-

jekt som färdigställs för Sikagårdsgatan Rondell 

och Sikagårdsgatan-norra. Ett nytt tillagningskök 

byggs i Odensbergs förskola/skola och för detta till-

delas nämnden 500 tkr för ökade internhyror. År 

2024 tillkommer flera ytor kopplat till mark- och 

exploateringsprojekt vilket genererar ökade kapital-

kostnader och nämnden tilldelas 5 100 tkr för spår-

investering på Marjarp, överlämningsbangård, 

Krokstorpsgatan etapp bro, Sikagårdsgatan-östra 

och Fårabergsgatan.  

Ska tekniska nämnden tillhandahålla service för 

grillplatser enligt tidigare presenterad utredning 

(dnr 2022/00048) innebär detta utökade driftskost-

nader om 162 tkr per år samt investeringsmedel om 

1 450 tkr, detta är inte budgeterat för i fördelad ram. 

Omställning 

Nämnden ska under åren 2023-2025 ställa om med 

totalt 4 800 tkr. Denna omställning har fördelats 

mellan avdelningarna och för år 2023 innebär detta 

en procentuell minskning med 1,0 %, för år 2024 

1,15% och för år 2025 0,6 %. 

Generell intäkt/kostnadstäckning 

Nämnden har kompenserats med en justering av 

kostnader baserat på SKRs beräknade prisöknings-

index för kommunal verksamhet (PKV) i februari 

2022. Detta index är avsett att användas av kommu-

nerna som underlag vid beräkning av kostnadernas 

utveckling i löner och priser. PKV tas fram genom 

att priserna för löner, material och tjänster samt 

köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

En reservation finns att den osäkra omvärldsut-

veckling och kraftiga höjningar av avgifter inom 

energisektorn och övriga kostnadsnivåökningar, 

detta bör påverka PKV för kommande år men är 

inte med i justering av ramarna i budgetförutsätt-

ningen för åren 2023-2025.  
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Ramförändring per avdelning till 2023 

 

 

Ramförändring per avdelning till 2024 och 2025 

 

 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 

krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-

passningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedels-

priser, kemikalier och bränslepriser stigit kraftigt, 

men även priset på byggmaterial och halkbekämp-

ningsflis. Förutom ökade inköpspriser har även le-

veranstider påverkats kraftigt negativt. 

 

Park/gata 

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 

de externa kostnaderna att öka till 2023 och de upp-

räknade anslagen tros inte räcka. Prisökningen är 

väldigt beroende på vilken bransch och vilka resur-

ser som är begränsande. För inköp av till exempel 

extern utförd vinterväghållning har upphandlingar 

gjorts under 2022 som visar på ökade kostnader 

med 2 500 tkr per år.  

De stora besparingar som de genomförda energief-

fektiviseringar senaste åren för gatubelysningen ge-

nererat är nu tyvärr uppätna av de höga spotpriser 

på el som infunnit sig. Park/gata använder cirka 2 

miljoner kWh per år och elpriset prognoseras öka 

med 50% mot föregående budget.   

I den egna driften påverkas mycket av de höga driv-

medelspriserna. Park/gata gör av med ca 130 000 li-

ter/diesel per år och när dieselpriserna stigit med 

cirka 9 kr/liter på lite över ett år innebär det en kost-

nadsökning på 1 170 tkr per år.  

Övriga inköp förväntas i de initiala prognoserna 

öka med ca 10-15% till 2023.  

De redan beslutade etapperna av ombyggnationen 

av Stora torget kommer till stora delar att aktiveras 

i slutet av 2023. Investeringen om 25 000 tkr kom-

mer innebära kapitalkostnader om 1 515 tkr. Dessa 

driftsmedel finns idag inte i flerårsplan. 

I projektet för Platåskolan kommer gatan att byggas 

med en planerad investering på 26 500 tkr vilket in-

nebär kapitalkostnader om 1 855 tkr per år. Dessa 

driftsmedel finns idag inte i flerårsplan. 

Konsekvenser gällande kapitalkostnader för re/lö-

pande investeringar är inte täckta i flerårsplan. I 

flerårsplan förväntas investeringar inom park/gata 

göras om 17 800 tkr.  Många av dessa investeringar 

har tidigare bokförts som driftkostnader (ex asfalt) 

och därmed finns ingen avskrivning av kapitalkost-

nader som avgår i samma takt som nya investe-

ringar görs.  

Den investeringen som görs på MEX-projektet för 

överlämningsbangården prognostiseras att bli tjugo 

miljoner kronor dyrare än tidigare budgeterat. Detta 

kommer leda till att de kapitalkostnader som belas-

tar park/gata kommer att öka till 2 223 tkr.  

En rapport för utredning av allmänna grill- och mö-

tesplatser har överlämnats från tekniska nämnden 

till kommunstyrelsen under 2022. Finansiella medel 

för att verkställa resultatet i utredningen saknas i 

budgetförutsättningarna för 2023-2025.  För tek-

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 

BUDGET 

2022

1 JAN 

Internhyres 

förändring 

K-nivå 

städ 
Kapital  

Kollektiv-

trafik 

BUDGET 

2022

30 APR 

Kök 

Odensberg 

+ MEX 

Omställning 
Uppräkning 

generell 

Uppräkning 

personal 

BUDGET

2023 

Verksamhetsområden

ParkGata -69 584 36 -420 1 580 -68 388 -2 100 694 -990 -869 -71 654 

Kost -96 550 -390 -96 940 -400 984 -578 -1 519 -98 453 

Fastighet -14 895 3 805 -11 090 0 113 -143 0 -11 120 

Städ -1 998 -6 -2 004 0 20 -26 0 -2 009 

Övrigt -9 673 5 820 -8 848 0 90 7 -212 -8 964 

SUMMA BUDGET  -192 700 3 450 820 -420 1 580 -187 270 -2 500 1 900 -1 730 -2 600 -192 200 
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niska nämndens del innebär det1 450 tkr för inve-

steringar och 162 tkr för årligt driftsunderhåll. 

 

Kostavdelningen 

Det är stora svårigheter att ha en uppfattning om 

vad som sker med livsmedelspriserna under åren 

framöver. Även prisstegringar på el, drivmedel och 

annat påverkar verksamheten utöver stigande livs-

medelspriser. 

Då avdelningen redan år 2022 prognostiserar ett un-

derskott behöver budgeten utökas stort för att kom-

pensera för prisökningar och ökande portionsantal 

för att inte behöva göra avkall på kvalitet. 

En tidig prognos från livsmedelsleverantörerna sä-

ger att man får räkna med en prisökning på 20% i 

förhållande till 2022 för livsmedel i snitt. 

 

Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-

tigheter. De är i behov av renovering, tak- och fa-

sadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilations-an-

läggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining av 

rörledningar m.m. De budgetmedel som finns i plan 

räcker inte till för kommande behov och för att 

minska befintlig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 

vid byggnationer och besiktningar kräver en ökad 

tid och kostnad för verksamheten att utföra sitt ar-

bete.  

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att in-

nebära stora investeringar framöver i exempelvis 

fossilfria fordon, solenergi, maskiner och reserv-

kraftaggregat. 

Spotpris på el har skjutit i höjden på grund av oro-

ligheter i omvärlden. Detta skapar en ökad kostnad 

per kWh och inför 2023 befaras att även kostnader 

för fjärrvärme att öka.  

Priser på material har ökat med upp mot 100% 

inom vissa segment. Detta medför att mindre åtgär-

der kan genomföras än planerad då kostnaden per 

segment har ökat. 

Fastighetsavdelningen ser ett utökat behov av inve-

steringsbudget med en post för mindre nyinveste-

ringar som inte är specificerade i flerårsplanen. Ut-

ökningen ska täcka kostnader för investeringar 

kopplat till förstudier samt myndighetskrav som ex-

empelvis brandskydd, tillgänglighets- och trygg-

hetsåtgärder i skolor och fritidslokaler. Investe-

ringsbudget för denna post uppskattas till 10 000 tkr 

löpande varje år. 3 200 tkr flyttas från posten 

”lokalförändringar utanför ram” och 300 tkr flyttas 

från ”skolgårdar/Belysning skolgårdar”. Total utök-

ning i ny post är 6 500 tkr och posten har benäm-

ning ”Mindre nyinvesteringar och lokalföränd-

ringar”. 

Under 2023 kommer Lokal Frökind i Kinnarp att ri-

vas (beslut Dnr 2018/00213 299), kostnaden är osä-

ker men uppskattas att rymmas inom budget.  

Det finns ett behov att utöka tekniska nämndens 

ram med 500 tkr årligen för kostnader avseende ut-

redning/förstudier som inte är aktiveringsbara. 

 

Städ 

Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas 

av detta kommer leda till högre priser på förbruk-

ningsvaror. En del varor kan även komma att bli 

bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till 

hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och en-

gångshandskar.  

Längre leveranstider och ökade priser på golvvårds-

maskiner kan förväntas. Detta kan komma gälla 

även datorer och annan teknisk utrustning som i sin 

tur kan påverka digitaliseringen.  

Bränslepriser till arbetsfordon har ökat. Installat-

ioner av laddplatser är nödvändiga så att fossilfria 

fordon kan införskaffas för avdelningens lokal-

vårdsteam och arbetsledning. Detta som ett led för 

att nå mål i klimatstrategin. 

 

Övrigt 

Största risk med sluttäckningen är tillgång på 

material.  

Anläggningsarbete och iordningsställande av yta 

för en ny återvinningscentral är beslutad till etapp 1. 

Det krävs politiska beslut om investeringsmedel för 

genomförande av etapp 2 och 3. 

 

VA 

Under våren 2022 har priset på kemikalier ökat vil-

ket representerar en ekonomisk risk i verksamheten. 

Dyrare el och material bidrar också till osäkerheten. 

Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över 

budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande 

taxeberäkningar. 

Risk finns att myndighetskrav ökar, både ur miljö-

synpunkter men även genom mer krav på upprust-

ning av civila samhället och kontinuitetshantering. 



 

24 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022-2024  

Detta kan innebära mer kostnader samt kräva mer 

resurser.  

Ändring av lagen om allmänna vattentjänster kom-

mer att ställa mer krav på kommunen. I första hand 

att upprätta en vattentjänstplan under 2023. Planen 

kommer att resultera i ett antal åtgärder som kom-

mer att behöva finansieras långsiktigt. 

 

Biogas 

Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i 

verksamhetsplanen. Intäkter kommer från såld bio-

gas, behandlingsavgifter för matavfall samt pro-

duktionsstöd. Historiskt sett har behandlingsavgif-

ter stått för cirka 60% av intäkterna men med nuva-

rande låga behandlingspriser är det endast 18%. 

Gaspriset med slutkund avtalas av kommunstyrel-

sen men kan inte förhandlas upp till en nivå för att 

täcka bortfallet av intäkter från behandlingsavgifter. 

Att säkra substrat till biogasen kvalitet (matavfall) 

kan vara utmanande då marknaden konkurrensut-

satts. Kommunen kommer att vara med och offerera 

på upphandlingen som A&ÅS kommer att annon-

sera till höst, dock en risk finns att upphandlingen 

inte tas hem. 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Tekniska nämnden 
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Underlag till resultatbudget 

Tekniska nämndens budget för 2023 är 192 200 tkr. 

Hur budgeten beräknats och fördelats finns beskri-

vet ovan under rubriken ekonomiska förutsätt-

ningar. 

Nämndens intäkter består till största delen av in-

terna intäkter, den största delen av dessa består av  

de internhyror som debiteras till de interna hyres-

gästerna i nämnderna, cirka 243 000 tkr samt in-

terndebitering av städkostnader för 37 000 tkr. 

Park/gata avdelningen intern debiterar fordonskost-

nader för 26 000 tkr och tidsredovisar för 32 000 

tkr. 

Personalkostnaderna räknas till 2023 upp med löne-

nivå på 2,55 % och verksamhetens kostnader räknas 

upp med kompensation för kostnadsnivåökning på 

1,29 %. Den budget som tilldelats för nya exploate-

ringsytor har fördelats mellan verksamhetens kost-

nader och kapitalkostnader.  

Kapitalkostnaderna ökar då investeringsprojekt fär-

digställs och tas i bruk. Då redovisningen av reinve-

steringsprojekt (större underhåll) numera redovisas 

som investeringsprojekt och aktiveras genererar 

detta ökade kapitalkostnader cirka 20 år framöver 

ända tills de första reinvesteringarna blivit fullt av-

skrivna. 

I plan för år 2024 och 2025 ligger generella procen-

tuella upp- och nedräkningar av budgeten samt ett 

tillskott för utökade MEX-ytor. 

 

Underlag till resultatbudget (tkr) 
Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 6 511 6 529 6 470 6 405 6 373

Statsbidrag 4 379 2 870 2 848 2 823 2 810

Övriga intäkter 15 931 17 187 17 172 17 154 17 146

Interna intäkter 366 560 366 387 367 088 368 691 369 427

Summa intäkter 393 381 392 973 393 578 395 074 395 756

Kostnader

Personalkostnader -164 349 -165 103 -167 268 -170 074 -172 857

Verksamhetskostnader -197 499 -190 757 -190 662 -190 949 -191 711

Kapitalkostnader -122 183 -122 372 -123 578 -126 632 -126 440

Interna kostnader -104 755 -102 261 -104 271 -107 019 -108 948

Summa kostnader -588 786 -580 493 -585 778 -594 674 -599 956

Resultatbudget -195 405 -187 520 -192 200 -199 600 -204 200
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Underlag till verksamhetsbudget 

Park/Gata 

Park/gatas ansvarsområde grundar sig främst i be-

slutade detaljplaner med tillkommande allmänplats 

mark. Inför perioden 2023-2025 kommer stora ytor 

tillkomma för drift och underhåll på vid exploate-

ringar på Fåraberget och vid Marjarp men även i 

Floby och Stenstorp på Herregårdsgatan respektive 

Vintervägen. Kostnad för att sköta drift och under-

håll för de sedan tidigare planerade exploatering-

arna uppgår till 2 200 tkr.  

Kost 

Då kostnadsnivån ökat dramatiskt under 2022 lig-

ger föreslagen budgetram långt ifrån den ram som 

behövs för att behålla nuvarande kvalitet.  

Det är stora svårigheter att ha en uppfattning om 

vad som sker med priserna under åren framöver. 

Även prisstegringar på el, drivmedel  och annat på-

verkar verksamheten utöver stigande livsmedelspri-

ser. 

Då avdelningen redan i år prognostiserar ett under-

skott behöver budgeten under perioden utökas stort 

för att kompensera för prisökningar och ökande 

portionsantal för att inte behöva göra avkall på kva-

litet. 

En tidig prognos från livsmedelsleverantörerna sä-

ger att man får räkna med en prisökning på 20% i 

förhållande till 2022. 

Fastighet 

I samband med förvärv av Fogdegatan 2 och Träd-

gårdsgatan 45, övertagande av Ekehagens forn-

tidsby och slalombacken samt nybyggnation av 

korttidsboende på Jättenegatan kommer kostnader i 

form av uppvärmning, underhåll med mera att utö-

kas. Personalkostnader kommer att öka för driftsor-

ganisationen på grund av utökat verksamhetsansvar, 

cirka 500 tkr/år. 

Ökade kostnadsnivåer för höjda media, el (rörligt) 

prognostiseras att öka 50%, elnät 5% och fjärr-

värme 10%, detta är inte inräknat i ovanstående 

siffror i tabellen utan där framgår bara uppräkningar 

enligt erhållen schablon.  

Kostnader för anskaffning av ett nytt verksamhets-

system kommer att fördelas på internhyran för 

kommunens fastigheter, cirka 200 tkr/år.  

Städ 

Städavdelningens kostnader ska täckas av intäkter 

från städavdelningens kunder. Verksamheternas hit-

tills kända behov av städning är det som motsvarar 

städavdelningens uppdrag. Framförhållning i beslut 

som tas av verksamheterna och som påverkar vilka 

städbehov som behövs är viktiga att de framgår. 

Kommande behovsförändringar har verksamheter-

nas ekonomiskt ansvar för.  

Övrigt 

Budgeten för 2023-2025 är uppräknad med kom-

pensation för löneökning och en mindre kostnads-

nivåökning. En andel av den omställning som 

nämnden ska göra har också tagits hänsyn till. 

 

Budget 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområden

Park/Gata -68 388 71 946 -143 600 -71 654 -78 001 -80 243

Kost -96 940 7 841 -106 294 -98 453 -99 407 -101 621

Fastighet -11 090 269 460 -280 580 -11 120 -11 065 -10 925

Städ -2 004 38 323 -40 332 -2 009 -2 000 -1 974

Övrigt -8 848 6 008 -14 972 -8 964 -9 127 -9 436

Verksamhetsbudget -187 270 393 578 -585 778 -192 200 -199 600 -204 200

Plan 2023 
Underlag till verksamhetsbudget (tkr) 
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VA - Underlag till resultatbudget 

 

 

VA –taxan för 2023 behöver höjas med cirka 10% 

för att möta ökade kostnader och återställa VA-fon-

den. Taxehöjningen är beräknad med en kostnads-

ökning på 5% mot budgeterat belopp för 2022, i en-

lighet med PKV10-index.  Kostnader för el har be-

räknats med separat kostnadsnivå på 50 % jämfört 

med utfallet 2021.  

VA-fonden är negativ sedan några år tillbaka och 

måste återställas antigen via taxehöjningen eller via 

bidrag från skattekollektivet. Med kommande taxe-

höjning återställs VA-fonden.  

 

VA-fonden mellan 2020-2024 

 

 

 

                                                           

 

10 PKV – Prisindex kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 

och regioner) 

Underlag till resultatbudget (tkr) 
Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 65 130 62 057 67 806 68 752 71 520

Statsbidrag 20 0 0 0 0

Övriga intäkter 93 80 84 88 90

Interna intäkter 5 164 4 830 5 351 5 618 5 748

Summa intäkter 70 407 66 967 73 241 74 458 77 358

Kostnader

Personalkostnader -14 495 -14 576 -14 761 -15 239 -15 666

Verksamhetskostnader -28 992 -26 756 -31 143 -33 088 -34 250

Kapitalkostnader -22 820 -21 545 -21 031 -21 538 -22 743

Interna kostnader -4 100 -4 090 -4 375 -4 593 -4 699

Summa kostnader -70 407 -66 967 -71 310 -74 458 -77 358

Resultatbudget 0 0 1 931 0 0

År IB 
Årets 

resultat 

Prognos/plan 

årets resultat 
UB 

2020 -3 255      751     -2 504     

2021 -2 504      573     -1 931     

2022 -1 931      1 931     0

2023 0 0 0

2024 0 0 0
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Biogas - Underlag till resultatbudget 

 

Budgetering av biogasen är oklar i dagsläget. Ut-

redningar pågår. Ovan är tabellen endast uppräknad 

med PKV. 

 

  

Underlag till resultatbudget (tkr) 
Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 4 798 3 240 4 900 5 003 5 158

Statsbidrag 724 1 103 800 817 842

Övriga intäkter 448 758 500 511 526

Interna intäkter 89 0 0 0 0

Summa intäkter 6 059 5 101 6 200 6 330 6 526

Kostnader

Personalkostnader -1 658 -922 -1 700 -1 736 -1 790

Verksamhetskostnader -3 178 -2 285 -2 992 -3 101 -3 248

Kapitalkostnader -3 359 -3 576 -3 308 -3 275 -3 242

Interna kostnader -864 -1 018 -900 -919 -947

Summa kostnader -9 059 -7 801 -8 900 -9 030 -9 227

Resultatbudget -3 000 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700
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Skattefinansierat - investeringsprojekt (fleråriga projekt) 

 

 

 
 

Fastighet barn- och utbildning 

Platåskolan – fastighet 

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 

Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-

planen får omarbetas. Byggnationen beräknas på-

börjas under 2023 och beräknas färdigställas under 

2025. 

Odensbergsskolan, skola, förskola och kök 

Entreprenör är upphandlad och genomförande är 

påbörjat. Beslut har tagits om ombyggnation av för-

skola och kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in 

under en period för att täcka det behovet. Beräknas 

vara färdigställt under 2023. 

Förhyrning av modulskola är färdigställd och slut-

besiktad under kvartal 1 2022. 

Kyrkerörsskolan anpassning F-6 

Ombyggnad från 7-9 skola till F-6 skola. Projektdi-

rektiv har tagits fram. Byggnationen beräknas på-

börjas när Platåskolan är klar 2025 och beräknas 

färdigställas 2026. 1000 tkr är tidigarelagda i syfte 

att genomföra mindre anpassningar som ska skapa 

en tryggare skolmiljö. 

Fastighet- vård- och omsorg 

Nytt korttidsboende 

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 

och Prästgårdsgatan. Byggnation pågår och beräk-

nas färdigställas våren 2023. 

Fastighet övrigt 

Ishallen 

Partneringentreprenör är upphandlad och under hös-

ten 2022 kommer projektering och upphandling av 

underentreprenörer genomföras. Byggnation plane-

ras att påbörjas under våren 2023. 

Stadshuset ombyggnad till konferensrum 

Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-

ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

Ökade kostnader har lett till att projektet har pau-

sats.  

Underlag till investeringsbudget (tkr) 
Projektbudget

FP 2022-2026 

Uppdaterad 

projektkalkyl 

(2022) 

Projektavvikelse 
Driftskonsekvens 

(schablon 7%) 

Fleråriga investeringar

Fastighet barn- och utbildning

Platåskolan - Fastighet 388 700-              388 700-              -                     

Odensbergs förskola och kök 37 700-               45 500-               7 800                 3 200-                 

Kyrkerörskolan - anpassing F-6 (Högstadium Centrum) 14 400-               14 400-               -                     1 000-                 

Fastighet vård- och omsorg

Nytt korttidsboende (ersätter Näregården) -32 000 -34 000 2 000 -2 400

Fastighet  övrigt

Ishallen -29 600 -29 600 0

Stadshuset 0 0

 -  konferensrum -4 500 -14 000 9 500 -1 000

Park/gata

Platåskolan - Gata -26 450 -26 450 0 -1 900

Stadskärnan -25 000 -25 000 0 -1 800

Elljusspår Vartofta -4 500 -4 500 0 -300

Avfall

Ny yta för ÅVC - Etapp 1 Markanläggning -3 200 -3 200 0 -200

Summa fleråriga investeringar -566 050 -167 050 -399 000 -11 800

Kommande investeringsbehov

Ny yta för ÅVC - Etapp 2 gator och infarter -11 000 -800

Ny yta för ÅVC - Etapp 3 asfaltering -5 000 -400

Lokalgruppens förslag

Kök Vartofta -7 500 -7 500 0 -500

Kök Gudhemsskola -7 500 -7 500 0 -500
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Stenstorps vårdcentral 

Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av 

Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-

räknas färdigställas under slutet av 2022. 

 

Park/gata 

Platåskolan - Gata 

Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den 

tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 

Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-

planen får omarbetas. Byggnationen beräknas på-

börjas under 2023 och beräknas färdigställas under 

2025. Projektet är uppskattat till 26 400 tkr (prisju-

sterat till 2022 års nivå). 

Stadskärnan 

I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts under första delen av 2021 och avtal har 

tecknats med en arkitekt. I projektet finns en budget 

avsatt om 25 000 tkr och en etappindelning är fast-

slagen med start under 2022 där första etappen är 

entréplatsen vid Östertullsgatan. Under 2023 för-

väntas andra etappen påbörjas som innefattar Stora 

Torget och entréplatsen vid Dotorpsgatan. För att 

genomföra samtliga etapper som innefattades i arki-

tekttävlingen saknas finansieringsbeslut om 23 700 

tkr.   

Elljusspår Vartofta 

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-

står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 

och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att fär-

digställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-

gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Pro-

jektet förväntas hålla sig inom avsatt budget  och 

medel för detta bör ombudgeteras från 2022 års in-

vesteringsbudget. 

 

Avfall 

Ny yta för ÅVC etapp 1-3 

Återvinningscentralen byggs i tre etapper. Etapp 1 

pågår just nu och innebär röjning av skog, avtäck-

ning och utfyllnad av främre del av verksamhetsyta, 

ca 8 000 m2. Detta beräknas vara färdigt under 

2022. Etapp 1 är beslutat av KS.  

I etapp 2 planeras det att bygga två infarter till 

ÅVC, göra iordning verksamhetsyta på runt ytterli-

gare 7 000 m2, bygga en väg för tung trafik, täcka 

hela 15 000 m2 med krossasfalt samt hantera dag-

vatten från området. När etapp 2 är färdig kan ytan 

börja användas. Förslaget är att under 2022 och 

2023 ta fram handlingar för etapp 2 och 3 för att se-

dan bygga etapp 2 under 2024-2025. Kostnadskal-

kylen är svårt att ta fram då inga undersökningar 

finns och projekteringen saknas, men grov upp-

skattning är att det kommer att behövas mellan 10-

20 miljoner kronor under perioden 2024-2026 för 

att färdigställa ÅVC. 

Under 2023 behöv en mindre summa på 1 000 tkr 

för att täcka utrednings- och projekteringskostnader 

för vägar, ytan och dagvattensystem som måste or-

das inom området.. 

Etapp 3 gör man efter några år, när ytan har satt sig. 

Den innefattar asfaltering av hela verksamhetsytan 

på ca 15 000 m2. 
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Skattefinansierat re- och löpande investeringar 

 

 

Re-/löpande investeringar grundar sig i Falköpings 

kommuns tidigare beslut om fastställda nivåer för 

reinvestering i inventarier, fastigheter, gata, VA, 

men även nyproduktion av trafiksäkerhetsåtgärder 

som säkra övergångar och nya gång-/cykelbanor. 

I flerårsplan för år 2022-2024 återfinns uppdrag 

från politiken att göra en översyn av kommunens 

re- och löpande investeringar. Till följd av detta har 

tekniska nämnden i verksamhetsplan 2022-2024 

gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

genomlysa behov för re/löpande investeringsbudge-

ten för återrapport till tekniska nämnden och kom-

munstyrelsen (budgetberedningen).  

Under 2023 behöver trafiksäkerhetsåtgärder utfö-

ras på området vid Warodells väg, denna åtgärd är 

beräknad till 5 000 tkr med ett bidrag från trafikver-

ket på 2 400 tkr. Denna post är inte med i budget-

förutsättningarna och beroende på om investeringen 

klassas som exploatering eller ej bör investerings-

medel för detta läggas till för tekniska nämnden el-

ler för kommunstyrelsen. 

Under löpande budgetår uppstår det behov i verk-

samheterna om mindre nyinvesteringar och lokal-

förändringar. Ett förslag är att slå ihop potten för 

lokalförändringar utanför ram (3 200 tkr) samt skol-

gårdar/belysning skolgårdar (300 tkr) och utöka till 

10 000 tkr för att skapa utrymme och även inklu-

dera mindre nyinvesteringar. Detta för att inte be-

höva skapa nya ärenden/kommunfullmäktigebeslut 

för varje enskild post separat när behov uppstår. 

Den pott som finns redan idag för lokalförändringar 

utanför ram, har fallit väl ut och i samråd med verk-

samheterna har det i lokalgrupp med övriga nämn-

der beslutats om de mindre lokalförändringar.  

Park/gata 

Offentlig belysning: De senaste årens stora investe-

ringar inom belysning kommer under 2022 att 

komma i mål inom bland annat utflyttning av belys-

ningscentraler från transformatorstationer och även 

utbyte mot LED, som nu genomförts i den stora de-

len av kommunens cirka 7 800 belysningspunkter. 

De närmaste åren är fokus här på att byta ut belys-

ningsstolpar där underhållet är eftersatt.  

RE/LÖPANDE INVESTERING (TKR) BUDGET 2022 
PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

PLAN

 2025 

PLAN

 2026 

Maskiner och inventarier -4 800 -7 700 -7 700 -8 000 -8 200

Park/Gata -3 100 -5 300 -4 800 -5 000 -5 100

Fastighet -1 100 -1 200 -1 200 -1 200 -1 300

Städ -200 -300 -400 -400 -400

Kost -100 -400 -700 -800 -800

Övrigt -300 -500 -600 -600 -600

ParkGata -18 500 -16 700 -20 400 -20 900 -21 300

Offentlig belysning -2 300 -2 000 -3 000 -3 200 -3 300

Reinvestering broar -1 500 -1 000 -500 -500 -600

Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -3 000 -4 600 -4 700 -4 800

Asfaltsunderhåll -7 200 -7 800 -7 800 -7 900 -8 000

Reinvesteringar Marjarp -500 -500 -500 -600 -600

Reinvestering parker -1 200 -1 200 -2 000 -2 000 -2 000

Reinvestering gatukropp -1 200 -1 200 -2 000 -2 000 -2 000

Fastighet -24 900 -25 300 -28 800 -29 700 -30 300

Passage, larm -2 000 -2 100 -2 000 -2 100 -2 200

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -600 -300 -300 -300 -400

Reinvsteringar -19 100 -19 700 -21 500 -22 100 -22 500

Lokalförändringar utanför ram -3 200 -3 200 -5 000 -5 200 -5 200

SUMMA RE/LÖPANDE INVESTERING -48 200     -49 700     -56 900     -58 600     -59 800     

Utökning enling text nedan pga utökade behov 2023 2024 2025 2026

Mindre nyinvesteringar och lokalförändringar -6 500 -6 500 -6 500 -6 500

Warodells trafiksäkerhetsåtgärder -2 600
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Reinvestering broar: En besiktning av samtliga 

broar (20st) har genomförts under 2022 och åtgär-

der planeras under 2023-2024.   

Trafiksäkerhetsåtgärder: För trafiksäkerhetsåtgärder 

medfinansieras dessa oftast av Trafikverket genom 

statsbidrag och under 2023 kommer satsningar gö-

ras för kollektivtrafikanslutningar på Ållebergscen-

ter. Endast enklare investeringar av trafiksäkerhets-

åtgärder finansieras i denna re/löpandeinvesterings-

budget och större investeringar får skrivas fram 

som enskilda objekt.   

Asfaltsunderhåll: För att bibehålla befintlig stan-

dard på asfaltsbeläggningar i kommunen krävs en 

årlig budget om 7,5 mnkr. Denna budget är alltså 

något underfinansierad och behöver ökas framöver 

när ytorna ökar vid nyexploatering av nya gator i 

kommunen.  

Reinvestering parker: Stora investeringar behöver 

göras för att återplantera träd samt utbyte av mycket 

parkmöbler där underhållet är eftersatt.  

Reinvestering gatukropp: Här är ambitionen att 

kunna genomföra reinvesteringar i samprojekt med 

framförallt VA för att kunna byta ut äldre anlägg-

ningar såsom dagvattenbrunnar och dåliga gatu-

överbyggnader.  

Maskininvesteringar: Park/gatas maskinpark har ett 

värde av cirka 42 000 tkr. För att bibehålla värdet 

och för att kunna genomföra det ålagda uppdraget 

beräknas att reinvesteringar bör göras om 5 800 tkr 

per år. Utökas uppdraget och fler ytor tillkommer 

måste maskinparken utökas i samma takt.   

Kost 

Avdelningen har näst intill 150 värmeskåp med en 

planerad utbytestakt om vart tionde år. Kostavdel-

ningen arbetar aktivt för att skjuta upp investeringar 

och i stället satsa på att reparera.  

Investeringsbudgeten avhängt vad som beslutas gäl-

lande serveringsställen inom BoU-förvaltningen 

och socialförvaltningen. 

Fastighet 

Maskiner och inventarier - Då verksamhetsområdet 

utökas för fastighetsavdelningen behövs en utök-

ning med 100 tkr.  

Passage, larm – Ökat behov med 100 tkr inför 2024 

års budget då kostnader för material har ökat och 

behovet av trygga och säkra system ska kunna upp-

fyllas. 

Skolgårdar/Belysning skolgårdar - Budget enligt 

plan men potten föreslås bakas in i ny investerings-

post, ”mindre nyinvesteringar och lokalföränd-

ringar” 

Reinvesteringar – När ett nytt verksamhetssystem 

är på plats och implementerat (år 2024) kommer 

detta innebära ett mer dynamiskt behov för kom-

mande år. Det grundar sig i att kostnaderna för un-

derhåll är beroende på vilken åtgärd som ska ge-

nomföras, exempelvis är kostnaden för ett takbyte 

betydligt dyrare än att invändig målning. Fokus 

kommer även vara att exempelvis genomföra flera 

takbyten under ett år i syfte att få ner totalkostna-

den. 

Lokalförändringar utanför ram - Under 2022 har be-

sparingar genomförts samt en stor verksamhetsåt-

gärd vilket inneburit att medel inte funnits för lokal-

förändringar utanför ram. Detta har varit en påtaglig 

utmaning för alla verksamheters behov och inför 

2023 behöver budgeten uppgå till minst 4 000 tkr 

för att klara av behovet, även för det som inte kun-

nat genomföras under 2022. 

Fastighetsavdelningen behöver en utökning av in-

vesteringsbudget med en post för mindre nyinveste-

ringar som inte är specificerade i flerårsplanen. Ut-

ökningen ska täcka kostnader för investeringar 

kopplat till förstudier samt myndighetskrav som ex-

empelvis brandskydd, tillgänglighets- och trygg-

hetsåtgärder i skolor och fritidslokaler. Investe-

ringsbudget för denna post uppskattas till 10 000 tkr 

löpande varje år. 4 000 tkr flyttas från posten 

”lokalförändringar utanför ram” och 300 tkr flyttas 

från ”skolgårdar/Belysning skolgårdar”. Total utök-

ning i ny post är 5 700 tkr och posten har benäm-

ning ”Mindre nyinvesteringar och lokalföränd-

ringar”. 

Städ  

Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fort-

löpande. 

Städavdelningen ser en framtida utveckling av infö-

rande av robotar och digital teknik i lokalvården. 

Kostnaden för detta är inte känd, 0,3 mnkr har dock 

lagts in i investeringsbudgeten 2023. Eventuellt kan 

ett snabbare införande av robotskurmaskin ske, vil-

ket innebär att nämndens reinvesteringsbudget får 

omfördelas. 

Övrigt 

Övergripande investeringsbudget för nämndens in-

ventarier. 
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Taxefinansierat – investeringsprojekt 

 

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens El. 

Vallebygdens El kommer att fortsätta arbetet under 

hösten 2022. Efter det återstår arbete med investe-

ringar och reinvesteringar i Broddetorp. Arbetet be-

räknas vara klart 2024/2025. 

Utbyggnad av VA nätet till beslutat verksam-

hetsområde i Torrevalla, Floby.  

Kommunen måste bygga ut nätet för att ansluta fas-

tigheter som finns innanför beslutat verksamhets-

område. Det behövs ca 250 m av ledningar för att 

koppla in befintliga fastigheter. Grov prisuppskatt-

ning, innan projektering och utredning ligger på 4 

mnkr.  

Reservvattenåtgärder 

VA avdelningen håller på att göra en reservvatten-

plan som ska resultera i flera åtgärder för att säkra 

upp dricksvattenförsörjning. Arbete med planen är i 

starten och det är svårt att uppskatta investeringar 

som kommer att behövas. Dock man kan med stor 

sannolikhet prognosticera att från 2024 kommer det 

att behövas ett budget på ca 1,5 – 2 mnkr årligen för 

att arbeta med reservvatten. När planen är färdig 

kommer vi att veta mer om omfattningen och total-

investeringen.  

Framtagande av vattentjänstplanen 

Ändring av lagen om allmänna vattentjänster åläg-

ger kommunen att under 2023 ta fram en vatten-

tjänstplan. Kostnader för att ta fram planen grovt 

beräknas till 1 000 tkr. 

Efter framtagen plan kommer åtgärder troligen att 

behöva göras under kommande år, exempelvis i 

form av skyfallsåtgärder .

Underlag till investeringsbudget (tkr) 
Projektbudget

FP 2022-2026 

Uppdaterad 

projektkalkyl 

(2022) 

Projektavvikelse 
Driftskonsekvens 

(schablon 7%) 

Fleråriga investeringar

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000 0

varav reinvestering -5 000 -5 000 0

Summa fleråriga investeringar -17 000 -17 000 0 0

Kommande investeringsbehov

Verksamhetsområde Torrevalla, Floby -4 000

Reservvattenåtgärder (2023-2028?) -7 500

Investering pga ny vattentjänstlag -10 000

Summa förslag 0 -21 500 0 0
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Taxefinansierat re-/löpande investeringar 

 

 

VA-avdelningen har en reinvesteringsbudget på 

32,3 mnkr för reinvestering i ledningsnät och an-

läggningar, 5 mnkr avsätts till det fleråriga projektet 

för spillvatten Broddetorp-Axvall. Under de senaste 

fyra åren låg reinvesteringstakten i snitt på 0,8% to-

talt, varav 1,1% spillvattenledningar, 0,45% dagvat-

tenledningar och 0,85% dricksvattenledningar. 

Möjlighet att schaktfritt relina spillvatten och dag-

vattenledningar gör att renoveringstakten på spill-

vattenledningar är hög. Dagvattenledningar renove-

ras inte i samma utsträckning. Detta beror delvis på 

ett bättre skick på dagvattenledningar (spillvatten-

ledningar är mer utsätta för kemikalisk påverkan 

från spillvatten), men till största delen för att dag-

vattennätet är underdimensionerat för dagens neder-

börd och måste bytas mot en större rördimension.  

Det finns ett politiskt mål att förnya 1 % av VA led-

ningar och anläggningar årligen för att i framtiden 

ha en reinvesteringstakt på VA infrastruktur på 100 

år. Budgetnivå stämmer överens med avsatta perso-

nalresurser. Dock finns en risk att ökning av kost-

nader och förändringar i omvärlden kan påverka 

förnyelsetakten negativt.  

Verksamheten ska fortsätta att renovera befintliga 

ledningar och anläggningar. Närmats ligger byte av 

ledningar i Vartoftas samhälle, renovering av bas-

sänger för biologisk rening på Hulesjön. Ständigt 

pågår utbyte av delar och komponenter i olika an-

läggningar enligt underhållsplan.  

 

  

RE/LÖPANDE INVESTERING (TKR) 
BUDGET 

2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

PLAN

 2025 

Vatten och avlopp -28 500 -27 300 -33 000 -34 100

Reinvestering ledningsnät o anläggning -24 500 -22 000 -27 500 -28 400

Övriga anläggningar o inventarier -4 000 -5 300 -5 500 -5 700

SUMMA RE/LÖPANDE INVESTERING -28 500     -27 300     -33 000     -34 100     
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Biogasen – re-/löpande investeringar 

 

 

På rågasanläggningen och uppgraderingsanlägg-

ningen finns ett löpande underhållsbehov. Från 

2024 finns en plan att öka produktionen och då sti-

ger även underhållsbehovet på anläggningarna. 

En underhållsplan är under framtagande för att 

kunna påvisa prioriteringarna för kommande behov. 

 

  

RE/LÖPANDE INVESTERING (TKR) 
BUDGET 

2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

PLAN

 2025 

Biogas 0 400 500 600

Reinvestering biogasanläggning 0 400 500 600

SUMMA RE/LÖPANDE INVESTERING  -      400      500      600     
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Återkoppling av budgetunderlaget

Återkoppling till budgetberedningen 
Internhyran påverkar de andra nämnder i och med 

de ökade mediakostnaderna, nytt verksamhetssy-

stem samt utökad personal inom driftorganisat-

ionen. Konsekvensen är en höjning av internhyran 

med runt 10 % till 2023 mot de 2,4 % som är beräk-

nade i budgetförutsättningarna. 

Om investeringsmedel inte finns för lokalföränd-

ringar utanför ram kommer detta påverka verksam-

hetens önskade åtgärder för mindre investeringar. 

 

Städavdelningen intern debiterar övriga verksam-

heter för den städning som utförs enligt avtalat be-

hov. Avdelningen har dock en mindre budgetpost 

kvar som fr.o.m. budgetår 2023 föreslås att fördelas 

ut till verksamheterna som är städkunder och ingå i 

priset för städningen. Detta innebär att timpriset 

kommer att öka något men kommunens totala städ-

kostnad är densamma.  

Den tidigare genomförda fördelning i budget/anslag 

har gjorts av den förra övergripande ekonomiansva-

rig. Administration för städavdelningen skulle då, 

vid den tiden, inte intern debiteras utan finansieras 

via anslag. År 2017 beslutades hela verksamheten 

anslagsfinansieras vilket sedan ändrades tillbaka 

2020. Städavdelningens tidigare anslag kvarstod. 

Åtgärder för att nå balans till plan 

2023-2025 
Ökade kostnader inom media kräver ett fortsatt ar-

bete med att energieffektivisera kommunens fastig-

heter samt att verksamheten blir informerade om 

hur beteende och rutiner kan minska energiförbruk-

ningen på kommunens fastigheter. 

När underhållsplaner är inlagda i ett verksamhetssy-

stem kommer en visuell bild kunna skapas för kom-

munens samtliga byggnader. Detta medför att un-

derhållsbehovet kan ses på lång sikt och att det 

även går att ta höjd strategiskt och ekonomiskt om 

vilka fastigheter som ska säljas, rivas eller bevaras. 

Mer fokus på långsiktig fastighetsstrategi medför 

att det kan genomföras besparingar och anpass-

ningar i fastighetsbeståndet utefter verksamheternas 

behov på kort och lång sikt.  

 

Kostavdelningen ser inga förutsättningar att kunna 

bibehålla nuvarande kvalitet med den ram som är 

tilldelad i budgetförutsättningarna för år 2023-2025. 

Åtgärdspaket tas inte fram i dagsläget då det är 

önskvärt att justering av ram sker i flerårsplan 

2023-2025 på grund av kostnadsnivåökningar. 
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§ 46 Dnr 2022/00192 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Riktlinje för 
solenergi på kommunala byggnader 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen riktlinje för 

solenergi på kommunala byggnader. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 

att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 

till privata energiproducenter. 

Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 

där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 

Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 

Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 

beredningar. 

I dokumentet lyfts det bland annat fram att tak inte ska arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Investeringskostnaden för solenergi är hög och driftkostnaden låg. 

Kostnaden för energi kommer minska för kommunen om egenproducerad 

energi tillverkas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är genomförbart att 

arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 

ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till fortsatt satsning på 

solcellspoducerad el men i egen regi. Vidare har fastighetsavdelningen 

uppdraget att energieffektivisera kommunens fastigheter vilket en utbyggnad 

av egna ägda solceller bidrar till detta mål.  

Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 

för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är avgörande 

eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. Avskrivningstiden kan 

beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk förutsättning. 

Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 

nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 

reinvesteringar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-19 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 Riktlinje solenergi på kommunala byggnader 

 Delegationsbeslut om remiss om Riktlinje för solenergi på 

kommunala byggnader 
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 Tekniska nämnden 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Riktlinje för 
solenergi på kommunala byggnader 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen riktlinje för 

solenergi på kommunala byggnader. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 

att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 

till privata energiproducenter. 

 

Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 

där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 

Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 

 

Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 

beredningar. 

I dokumentet lyfts det bland annat fram att tak inte ska arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Investeringskostnaden för solenergi är hög och driftkostnaden låg. 

Kostnaden för energi kommer minska för kommunen om egenproducerad 

energi tillverkas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är genomförbart att 

arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 

ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till fortsatt satsning på 

solcellspoducerad el men i egen regi. Vidare har fastighetsavdelningen 

uppdraget att energieffektivisera kommunens fastigheter vilket en utbyggnad 

av egna ägda solceller bidrar till detta mål.  

Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 

för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är avgörande 

eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. Avskrivningstiden kan 
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beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk förutsättning. 

Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 

nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 

reinvesteringar. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 

att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 

till privata energiproducenter. 

 

Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 

där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 

Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 

 

Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 

beredningar. Gällande del 1 har även kontakt tagits med kommuner och 

privata energibolag i syfte att höra deras syn på frågan. 

 

Gällande del 2 valde fastighetsavdelningen att fokusera uppdraget mot 

kommunala byggnader. Avdelningen har undersökt närmare vilka övriga 

styrdokument kommunen har inom området och konstaterat att 

sammanfattning av uppdraget framgår av kommunens klimatstrategi. Därav 

ändrades rubriceringen på styrdokumentet från strategi till riktlinje i syfte att 

ha ett dokument som är kopplat till klimatstrategin. 

 

De vitala delarna som lyfts fram i dokumentet är bland annat att tak inte ska  

arrenderas ut till privata energiproducenter. Solenergi är ett alternativ för att 

minska klimatpåverkan och uppfylla kommunens klimatstrategi. 

Investeringskostnaden för solenergi är hög och driftkostnaden låg. 

Kostnaden för energi kommer minska för kommunen om egenproducerad 

energi tillverkas. 

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är genomförbart att 

arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 

ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till fortsatt satsning på 

solcellspoducerad el men i egen regi. Vidare har fastighetsavdelningen 

uppdraget att energieffektivisera kommunens fastigheter vilket en utbyggnad 

av egna ägda solceller bidrar till detta mål.  

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 

för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är avgörande 

eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. Avskrivningstiden kan 

beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk förutsättning. 

Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 
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nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 

reinvesteringar. 

Vid eventuell överproduktion av el ska detta säljas tillbaka till 
elnätsleverantör. Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-19 

 Riktlinje solenergi på kommunala byggnader 

 Delegationsbeslut om remiss om Riktlinje för solenergi på 

kommunala byggnader 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Marcus Boström 

Fastighetschef 



 

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     Org nr 2120001744 
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 Tekniska nämnden 

Remiss gällande riktlinje för solenergi på kommunala 
byggnader 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på riktlinje för solenergi på kommunala byggnader skickas på 

remiss till tekniska nämnden, med svar senast den 12 september 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen fått i uppdrag från kommunfullmäktige 

att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala tak kan arrenderas ut 

till privata energiproducenter. 

 

Uppdraget har av kommundirektör getts till samhällsbyggnadsförvaltningen 

där fastighetsavdelningen delat upp uppdraget i två delar: 

Del 1 – undersöka frågan om hur kommunala tak kan arrenderas ut till 

privata energiproducenter. 

Del 2 - ta fram en strategi för solenergi. 

 

Arbetsdokumenten har skickats på internremiss och stämts av på strategiska 

beredningar. Gällande del 1 har även kontakt tagits med kommuner och 

privata energibolag i syfte att höra deras syn på frågan. 

 

Gällande del 2 valde fastighetsavdelningen att fokusera uppdraget mot 

kommunala byggnader. Avdelningen har undersökt närmare vilka övriga 

styrdokument kommunen har inom området och konstaterat att 

sammanfattning av uppdraget framgår av kommunens klimatstrategi. Därav 

ändrades rubriceringen på styrdokumentet från strategi till riktlinje i syfte att 

ha ett dokument som är kopplat till klimatstrategin. 

 

De vitala delarna som lyfts fram i dokumentet är bland annat att tak inte ska  

arrenderas ut till privata energiproducenter. Solenergi är ett alternativ för att 
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minska klimatpåverkan och uppfylla kommunens klimatstrategi. 

Investeringskostnaden för solenergi är hög och driftkostnaden låg. 

Kostnaden för energi kommer minska för kommunen om egenproducerad 

energi tillverkas. 

 

Innan kommunstyrelsen antar riktlinjen ges tekniska nämnden möjlighet att 

yttra sig över förslaget. Svar skickas till kommunledningsförvaltningen. 

 

  

 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

 

 

 

 

 
 

Riktlinje för solenergi på 
kommunala byggnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIKTLINJE 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ av styrdokument Riktlinje 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Fastställd  "Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"  

Diarienummer "Skriv t.ex. KS 2016/210"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Fastighetschef 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Varje mandatperiod 



 2 

 

Innehåll 
Bakgrund ........................................................................................................ 3 

Målsättning ..................................................................................................... 4 

Fokusområde kommunala byggnader ............................................................. 5 

Arbetssätt och genomförande ......................................................................... 6 

Föregångare ................................................................................................ 6 

Dimensionering .......................................................................................... 6 

Totalekonomi .............................................................................................. 6 

Förutsättningar ............................................................................................ 6 

Uppföljning ..................................................................................................... 7 

Ekonomi ......................................................................................................... 7 

Slutsats ............................................................................................................ 7 

 

 

  



 3 

Bakgrund 
 

I Falköping kommuns flerårsplan fördelas olika politiska uppdrag till 

kommunens verksamheter. Ett av uppdragen som getts är:  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

förslag på en strategi för solenergi och hur tak på kommunala 

fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter.1 

Den nya riktlinjen ska bidra till genomförandet av Falköpings klimatstrategi 

där lokal framställning av förnybar energi ingår som ett fokusområde. I 

klimatstrategin står bland annat följande:  

Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent 

förnybar energiproduktion. Kommunen ska främja produktion av 

vindkraft, solenergi, biogas och andra förnybara energiformer inom 

det geografiska området. 

Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av 

förnybar el genom att solceller installeras på taken till kommunala 

fastigheter när så är lämpligt. 

Falköpings kommun deltar i satsningen ’kommunernas klimatlöften’ som 

ingår i Klimat 2030, Västra Götalands kraftsamling för klimatet. För år 2022 

har kommunstyrelsen i Falköping antagit nio klimatlöften och angivit att vi 

redan arbetar med åtta andra. Ett av dessa är:  

Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller 

prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en 

anläggning installeras i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Bedömning i framtagandet är att dokumentet ska omfatta kommunala byggnader. 



 4 

Målsättning 
 

Det övergripande målet är att arbeta mot kommunens klimatstrategi. Där 

framgår det tydligt att kommunen ska vara en mikroproducent av solenergi. 

För att nå det övergripande målet krävs det att kommunen vid varje 

nyinvestering av byggnad ska arbeta för att en solenergianläggning kan 

installeras.  

Vid större nyligen genomförda och kommande reinvesteringar av tak 

och/eller fasad ska i den mån konstruktionen tillåter solenergianläggningar 

installeras.  

För att genomföra åtgärd krävs också att anläggningen är återbetalad enligt 

kalkyl på mindre än 15år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installerad solcellsanläggning i samband med ombyggnation av Ranliden 
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Fokusområde kommunala byggnader 
 

Denna riktlinje fokuserar på att förtydliga Falköping kommuns arbetssätt 

gällande solenergianläggningar på kommunala byggnader i syfte att bidra 

till de globala klimatmålen samt Falköping kommuns klimatstrategi. 

Huvudfokus är att en installerad solenergianläggning ska minska 

energikostnaden för byggnaden och bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Installation av egenproducerad energi i form av solenergi minskar risken att 

kommunen påverkas av höga kostnader i samband med att marknaden 

svänger gällande pris per kWh. Nedan följer en bild på spotpris/månad 

mellan 2018 – 2022 kvartal 1. 
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Arbetssätt och genomförande 
 

Föregångare 

Kommunen ska vara en föregångare genom att arbeta aktivt mot 

klimatmålen och kunna påvisa detta rent fysiskt i syfte att få en exponentiell 

effekt på samhället att fortsätta i samma riktning. 

Solenergins största fördel är att inga resurser tas i anspråk i själva 

omvandlingsfasen till elektricitet eller värme. Då kommunen ska arbeta för 

att vara en hållbar kommun och påvisa detta arbete är solenergi ett bra val. 

Effekten blir att omgivningen på ett synligt sätt kan se att exempelvis 

solceller har installerats vilket leder till ett stort exponeringsvärde. Det är 

lämpligt att välja byggnader som har rätt förutsättningar både tekniskt samt 

ekonomiskt för att göra investeringar i solel och solvärme. 

Dimensionering 

Kommunen ska dimensionera solenergianläggningen utifrån behovet som 

finns plus cirka 20 % då anläggningen tappar i effekt med tiden. Detta så att 

all energi kan användas till byggnaden. En utmaning kan vara att installera 

och dimensionera solvärme till exempelvis skolor och förskolor då det 

vanligtvis inte bedrivs någon verksamhet under sommaren. 

För att beräknad dimensionering ska möta behovet krävs det även att 

verksamheten i byggnaden arbetar för att inte göra av med mer energi än 

vad som krävs för sin verksamhet. 

Totalekonomi 

För att kunna få en bra totalekonomi krävs det att kommunen vid varje 

investering dokumenterar vad kostnaden är för solenergianläggningen blir 

med hjälp av en livscykelkostnadskalkyl. Detta i syfte att förtydliga 

investeringen och kunna se när en solenergianläggning är lämplig och inte. 

Investeringar ska genomföras på ett genomtänkt sätt så att anläggningen är 

återbetald enligt kalkyl på mindre än 15 år.  

Förutsättningar 

Kommunen ska arbeta så att det finns rätt förutsättningar för installation av 

solenergianläggningar. Detta både ekonomiskt och genom innovativa 

lösningar för att hitta en lösning.  

Installationer av solenergianläggningar behöver inte enbart ske på 

byggnadens tak utan kan även användas på fasader och 

komplementbyggnader på fastigheten. Om kommunen ska klara av att 

producera energi i syfte att möta klimatstrategin krävs det att inga 

solenergianläggningar får arrenderas ut till utomstående. 
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Uppföljning 
 

Ansvarig nämnd ska informeras då en solenergianläggning planeras att 

byggas. Varje år ska fastighetsavdelningen se över befintliga 

solenergianläggningar i syfte att kunna identifiera fel och genomföra 

förbättringsåtgärder. 

Löpande statistik ska finnas att tillgå för varje anläggning som kommunen 

ansvarar för. 

I syfte att ha en bra framförhållning av en nyinvestering i samband med ett 

underhållsarbete ska detta vara tydligt i fastighetsavdelningens 

underhållsplan. 

 

Ekonomi 
Kapitalkostnaden med energiprisutvecklingen styr i huvudsak lönsamheten 

för en solenergianläggning. Ränte- och amorteringskostnaderna är 

avgörande eftersom drift- och skötselkostnader är försumbara. 

Avskrivningstiden kan beräknas till 20-25 år vilket är en viktig ekonomisk 

förutsättning. 

Finansiering av solenergianläggningar ska finnas med i projekt för 

nyinvestering samt i fastighetsavdelningens underhållsplan för 

reinvesteringar. 

Vid eventuell överproduktion av el ska detta säljas tillbaka till 

elnätsleverantör. 

 

Slutsats 
 

Omvärlden arbetar ständig med att bli mer klimatsmart genom bland annat 

minskade utsläpp och mer energieffektiva. 

En riktlinje för solenergi anses vara högst aktuellt i syfte att skapa en 

tydlighet gällande solenergianläggningar på kommunala byggnader. 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 47 Dnr 2022/00214 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom den remitterade strategin 

och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Tekniska nämnden har inget att erinra mot den remitterade strategin och 

handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 

 Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog 

 Delegationsbeslut om remiss av strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog 

 

  

            



 

Kansliavdelningen | Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Anna-Karin Andersson | Nämndsekreterare |  | anna-karin.andersson@falkoping.se  
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 Tekniska nämnden 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom den remitterade strategin 

och handlingsplanen för kommunägd skog.  

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Tekniska nämnden har inget att erinra mot den remitterade strategin och 

handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska 

skogens ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda 



 

  2 (2) 

 

 

skogsskötselåtgärder och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett 

hållbart skogsbruk.  

Förvaltningens bedömning 

Då strategin fastslår att skog inom detaljplanelagd mark inte räknas som 

skog innebär detta att denna strategi och handlingsplan berör tekniska 

nämndens ansvarsområden väldigt begränsat.  

Tekniska nämnden har tidigare haft betydligt fler intressen i hanteringen av 

kommunägd skog framförallt på Mösseberg, då det kunde finnas vissa 

intressekonflikter i förvaltningen av skogen kontra förvaltningen av 

friluftsområdet, men även då tekniska nämnden tidigare åtog sig att utföra en 

del av de åtgärder som krävs i skogsskötseln.  

 

Strategin och handlingsplanen innehåller även en tydlig ansvarsfördelning 

med tillhörande uppgiftsfördelning som reglerar tekniska nämndens ansvar i 

frågan.  

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-17 

 Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog 

 Delegationsbeslut om remiss av strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Bitr. förvaltningschef 
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 Alla nämnder 

Remiss av strategi och handlingsprogram för 
kommunägd skog 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog skickas 

på remiss till alla nämnder med svar senast den 30 september 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska 

skogens ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda 

skogsskötselåtgärder och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett 

hållbart skogsbruk.  

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 

2022. Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Projektledare: Dag Fredriksson/Carin Franson, kommunekolog, 

kommunledningsförvaltningen  

Arbetsgrupp: 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör, kommunledningsförvaltningen 

Anders Grimfjord, arbetsledare, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, 

kommunledningsförvaltningen 
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Inledning 
Detta strategidokument är det första för kommunens skogsinnehav. Det består 

av en strategi och ett handlingsprogram för förvaltning av kommunens 

skogsinnehav, det vill säga en skogsstrategi. Enligt naturvårdsprogrammet för 

Falköpings kommun vilket antogs den 28 februari 2018 ska en tätortsnära 

skogsbruksplan som gynnar naturvård och friluftsliv upprättas för kommunägd 

mark.  

 

I skogsvårdslagens portalparagraf står det att ”skogen ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”  

 

De sociala värdena nämns inte specifikt i lagtexten, inte heller i den så kallade 

hänsynsparagrafen, där det i stället nämns att ”hänsyn ska tas till naturvårdens 

och kulturmiljövårdens intressen”.  

 

I regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster framhålls att begreppet naturvårdens intressen innefattar även 

skogens sociala värden. Skogsstyrelsen föreslog i en utredning 2013 

definitionen ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av upplevelser 

av skogen”.   

 

Skogen är en mycket viktig resurs för kommunens invånare eftersom skogen 

används för rekreation och naturupplevelse. Den vanligaste typen av 

fritidsaktiviteter är promenader, löpning, utflykter, hundrastning, orientering, 

skidåkning, ridning, cykling, samt bär- och svampplockning. Skogen är också 

viktig för naturstudier och utomhuspedagogik samt en viktig lekplats för barn. 

 

Syfte  
Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så 

att befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog. 

 

Förutsättningar 
Falköpings kommun äger cirka 533 hektar skogsmark (juni 2022). Arealen 

innefattar 170 hektar skog i de kommunala naturreservaten (Bestorp, Gröna 

mad, Mössebergs östsluttning, Väggårdsskogen och Väsmestorp) vilka förvaltas 

enligt skötselplanerna. Större delen av skogsinnehavet är beläget nära tätorterna. 

Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsskötsel. 

Skogsmark som är detaljplanelagd räknas inte som skog i lagens mening och 

här gäller inte skogsvårdslagen fullt ut, till exempel behövs ingen 
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avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen för andra ändamål än virkesproduktion. 

Stadsbyggnadsavdelningen förvaltar skogen med hjälp av en konsult i enlighet 

med skogsbruksplanen. De praktiska skogsbruksåtgärderna utförs i dagsläget av 

upphandlade entreprenörer.  

 

Kommunens skogsinnehav är idag certifierat genom FSC- och PEFC-standard. 

Certifieringen ställer krav på att skogsbruket sköts på ett miljöanpassat sätt, att 

socialt ansvarstagande tas och att skogar brukas på ett ekonomiskt livskraftigt 

sätt. Certifieringen ställer även krav på samråd i samband med skogliga 

åtgärder, detta kan till exempel vara samrådsmöten med fritidsorganisationer.  

 

Läs mer om FSC och PEFC: 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

 

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som ska leda till 

ekologiskt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att vi ska lämna över 

ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. I 

regeringens proposition konstateras att de nationella målen inte kan nås enbart 

genom statliga insatser. Det krävs medverkan från kommunerna, näringsliv och 

ideella föreningar.  

 

Regionala tilläggsmål för Levande skogar  

Förstärkt biologisk mångfald.  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska 

jämfört med 2020 fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat 

och nationalparker. 

 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra 
Götalands län  

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan 

för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands 

län, Rapport 2019:21. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur 

som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 

välbefinnande. Här finns ett antal mål som kan appliceras på en kommunal 

skogsstrategi: 

 

1. Bevara och öka andelen lövrika miljöer i kommunala skogsbruksplaner, 

samt naturvårdsåtgärder för att gynna lövträd i skogsbestånd och 

övergångsmiljöer. Detta utförs för att gynna naturvård samt rekreation 

och friluftsliv, och genomförs på kommunal mark i tätortsnära skogar 

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
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eller i områden med betydelse för rekreation och levande friluftsliv 

(koppling till åtgärd för miljömålen BK1).  

2. Införa tätortsnära hyggesfria områden i kommunala skogsbruksplaner 

för att få uppvuxna skogar med ökad trädslags- och åldersvariation för 

att gynna naturvård samt rekreation och friluftsliv (åtgärd BK1). 

3. Öka andelen ädellövskog genom bland annat det statliga stödet för 

ädellöv. Åtgärder är prioriterade i stödhabitat eller spridningslänkar 

mellan värdekärnor inom värdetrakter för ädellövskog De kan även 

utföras för att gynna rekreation och friluftsliv. 

4. Förstärka skogslandskapets övergångsmiljöer genom att gynna 

brynmiljöer, skyddsvärda träd och kantzoner längs vattendrag och 

myrar. Åtgärder kan vara att skapa gradvisa övergångar från öppen 

mark till skogsmiljön. Bärande träd och buskar samt lövträd i 

övergångsmiljöer kan sparas vid skogsbruksåtgärder för att skapa 

stödhabitat och spridningslänkar till värdekärnor eller lövrika miljöer. 

Åtgärder kan läggas in i gröna skogsbruksplaner eller skötselplaner 

(SO11, SO15).  

5. Bilda nya områdesskydd, som naturreservat och biotopskyddade 

områden, vilka stärker värdetrakter och värdekärnor (SO4, SO15). 

 

Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som 

innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i alla länder. Följande 

mål har koppling till skogsstrategin: 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Syftena relevanta för kommunen är 

skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. 

Att hållbart bruka skogar utan att påverka biologisk mångfald negativt, att hejda 

och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.  

 

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 

Skogsstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram målbilder för god 

miljöhänsyn vid skogsbruket. Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken 

hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska 

miljömålet ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning, rådgivning och 

uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra planeringen och 

framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder.  

Läs mer: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun 2018 

Falköpings kommun antog ett nytt naturvårdsprogram den 26 februari 2018. 

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen 

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga strategidokument när det gäller 

bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. I 

naturvårdsprogrammet ingår ett handlingsprogram för naturvårdsarbetet i 

Falköpings kommun. Handlingsprogrammet anger hur kommunen kan bidra till 

de nationella miljömålen. Ett flertal av förslagen syftar till att Falköpings 

kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker som är 

värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. I handlingsprogrammet 

finns följande strategier: 

 

• Den biologiska mångfalden i kommunen ska bevaras och utvecklas så att 

nuvarande och framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika 

naturupplevelser. 

 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, 

bygglovsprövning, dispensprövning av strandskydd eller annan exploatering. 

 

• Falköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker 

som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. 

 

Läs mer: Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se)  

https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
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Strategi och handlingsprogram för 
Falköpings kommuns skogsinnehav 
En arbetsgrupp (skogsgruppen) med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat vid framtagandet av 

skogsstrategi och handlingsprogram. Det finns dels en övergripande strategi för 

skogsskötseln och dels ett handlingsprogram för hur skogsbruket ska bedrivas 

på kommunägd mark. Strategin och handlingsprogrammet ska bidra till att 

uppfylla de nationella miljömålen som berör skogen, regionala mål som berör 

skogen samt mål 15 i Agenda 2030. Naturvårdsprogrammet för Falköpings 

kommun ska vara vägledande. Skogsgruppen ska fortsätta att träffas 

regelbundet för att aktualisera, diskutera och gemensamt bidra till att strategin 

och handlingsprogrammet efterlevs. Likaså ska målet för dessa möten vara att 

de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena hålls levande och 

aktuella. 

 

Övergripande strategi för skogsskötseln 

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska skogens 

ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda skogsskötselåtgärder 

och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett hållbart skogsbruk.  

 

 

 Skötseln bör genomsyras av mångbruk (naturvårds-, sociala och 

ekonomiska mål) 

 Låt de nationella, regionala och lokala målen styra skötseln av skogen  

 Sköt skogen dynamiskt (prova olika tekniker, gynna många av målen, 

tänk nytt)  

 Låt skog och träd bli gamla 

 Öka andelen lövträd 

 Använd naturlig föryngring där så är möjligt och utnyttja spontana 

föryngringar 

 Skapa ny skog, nya gläntor och nya vattendrag 

 Anpassa skötseln efter brukarnas aktiviteter (friluftsliv, rekreation, 

vistelse, sport, återhämtning, naturpedagogik)  

 Sök kostnadseffektiva metoder men undvik storskalighet 

 Använd skogsskötseln som ett sätt att öka allmänhetens kunskap om 

skog  
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Handlingsprogram för skogsskötseln 
 

Ekologiska mål (kopplade till de nationella miljömålen Levande 

skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 

växt- och djurliv, samt Agenda 2030) 

  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på 

produktiv skogsmarksareal utanför reservat. Med äldre lövrik skog avses skog med mer än 25 

procent volym lövträd och äldre än 60 år. Med gammal skog avses skog över 120 år (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun). 

 

 Selektiva röjningar och gallringar utförs som gynnar lövträd. T ex röjning av granföryngring i 

lövskogsbestånd. Utförs i NS-bestånd (bestånd med naturvårdsändamål och skötsel). 

 Vid återplantering av gran bör en zon närmast spår och leder återplanteras med lövträd.  

 Ädellövträd ska gynnas vid röjningar och gallringar.  

 Gamla grova lövträd bör friställas och lämnas som evighetsträd.  

 Mängden död ved ska öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat. 

Bedriva skogsbruket utifrån skogsstyrelsens målbilder  

 

 Träd med risbon lämnas vid gallring och slutavverkning.  

 Hålträd samt träd som kan utvecklas till boträd lämnas kvar. Viktiga träd för hålbyggare är 

asp, tall, och ädellövträd.  

 Sälg ska gynnas. Låt sälgen bli grov och kapa ej bort döda eller döende stamdelar eller grenar.  

 Spara grov asp och grov hassel.  

 Spara tidigare frivuxna hagmarksgranar.  

 Skog i anslutning till berg, blockmarker, raviner, strandzoner, moränryggar, större flyttblock 

och odlingsrösen ska ej slutavverkas utan lämnas till fri utveckling.  

 Öppna upp små gläntor i lämpliga skogsbestånd genom att träd tas ned på ett mindre område. 

Gläntan skapar förutsättningar för variation i ålder och trädslag.  

 All kommunägd skogsmark ska även fortsättningsvis vara miljöcertifierad (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Kemiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. 

 Gödsling av skog får inte ske.  

Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd  

 

 Inventeringen av skyddsvärda träd ska uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap 

tillkommer (enligt naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Träd som har potential att utvecklas till jätteträd ska bevaras och vara koordinatsatta.  

 Skyddsvärda träd samt ersättningsträd ska frihuggas vid behov.  

 Lokala rutiner för skyddsvärda träd på kommunägd mark ska tillämpas (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  
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Skapa goda miljöer för pollinerare 

 

 Skapa/utveckla skogsbryn med bärande träd och buskar.  

 Gynna bärande träd och buskar samt sälg.  

 Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinerare.  

 Låt betesdjur beta i skog som gränsar till öppen betesmark.  

 Lämna grov död ved i solexponerade lägen.  

 Bibehåll luckor genom att inte hjälpplantera i smärre luckor som uppkommer efter plantering. 

Spontant uppkomna luckor, där trädplantor har svårt att överleva, har bättre förutsättningar att 

förbli varaktigt öppna.  

Hållbar markanvändning vid våtmarker 

 

 Avverkning och utkörning av virke ska planeras och utföras på sådant sätt att skador på mark 

och vattendrag inklusive dess närområden undviks. 

 Hänsyn ska tas till skogens vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder på kommunägd 

mark. Blå målklassning införs i kommunens skogsbruksplan. Det innebär att planen tar 

hänsyn till skogens vattenmiljöer. 

 Arealen sumpskog ska öka. Diken läggs igen och dämningsarbeten utförs där det är möjligt 

för att kunna skapa nya sumpskogar eller förbättra de gamla.  

 Nya våtmarker tillskapas på lämpliga platser, t ex i naturliga sänkor mm. Finansiering kan ske 

med hjälp av LOVA- eller LONA-bidrag.  

Förekomsten av främmande invasiva arter ska minska 

 

 Främmande invasiva arter ska bekämpas på kommunägd mark i enlighet med 

bekämpningsplanen.  

 

 

Sociala och kulturella mål  

(kopplade till miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Agenda 

2030)  

 

Kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk lämning  

 

 Forn- eller övrig kulturhistorisk lämning ska om möjligt synliggöras.   

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 

ska värnas och bibehållas samt tillgängliggöras för människan  

 

 Motionsspår och markerade leder ska vara framkomliga och får ej skadas vid skötselingrepp.  

 Utsikten ska bevaras vid ett antal utpekade strategiska platser genom regelbundna 

röjningar/hamlingar, även i naturreservat där så är möjligt enligt föreskrifterna.  

 Nyttjandet av skolskogar som används i pedagogiskt syfte ska uppmuntras.  
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 Huvudentréer ska ha en inbjudande utformning.   

 I den tätortsnära skogen ska tillgänglighet och den upplevda tryggheten stärkas där det är 

möjligt.  

 Kommunen bör utöka sitt skogsinnehav i tätortsnära områden där det finns brist på skogliga 

rekreationsmiljöer. 

 

 

Ekonomiska mål       

 Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.   

 Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning. Avkastningskravet ska 

balanseras mot övriga mål.  

 Mindre isolerade skogsområden med produktionsändamål, vilka är ej ekonomiskt hållbara och 

belägna långt från tätorterna, bör om möjligt avyttras. 

 Vid bildande av kommunala skyddade områden söks alltid markersättningsbidrag från 

Naturvårdsverket. Bidraget tillfaller Mark- och exploateringsenheten avsett att användas för 

framtida markinköp, med naturvårds- socialt eller ekonomiskt syfte. 

 

 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk. 

Stadsbyggnadsavdelningens Mark- och exploateringsenhet förvaltar skogen i 

dagsläget med hjälp av en konsult i enlighet med skogsbruksplanen. De praktiska 

skogsbruksåtgärderna utförs av upphandlade entreprenörer. 

 

Ansvarsområde Ansvarig organisation/nämnd 

Övergripande förvaltning av skogen Mark- och 

exploateringsenheten/kommunstyrelsen 

Förvaltning av gång/cykelbanor, spår, 

friluftsanläggningar 

Platåbergsenheten/Kultur- och 

fritidsnämnden samt Park- och 

gatuavdelningen/ansvarig nämnd 

Förvaltning av de kommunala naturreservaten Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

Bevaka att de ekologiska målen efterlevs.  Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

 

Budget 

Skogen ska skötas inom befintlig budgetram och vara ”självförsörjande” 

gällande övergripande förvaltning. Förvaltning av gång/cykelbanor, spår och 

friluftsanläggningar i skogsmiljö samt de kommunala naturreservatens 

skogsbestånd sköts i huvudsak med medel från egna budgetar för ansvariga 

nämnder och förvaltningar. 
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Uppföljning 

Befintlig skogsbruksplan omarbetas med utgångspunkt från skogsstrategin. 

Resultatet ska bli en skogsbruksplan som tar hänsyn till ovanstående mål i 

avdelningsbeskrivningarna.  

 

Litteratur och källor 
Friluftsplan för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2015. 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2018. 

Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se) samt 

Naturvårdsprogram - objektsdel 

Naturvärdesinventering av kommunägd mark. Falköpings kommun 2018-2019. 

Nationella miljömål: www.miljomal.se 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

Regionala miljömål i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-

gotaland/tjanster/publikationer/2015/regionala-miljomal-i-vastra-gotaland.html 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. Rapporten 

finns som pdf på www.lansstyrelsen.se under Publikationer. Regional 

handlingsplan för grön infrastruktur 

Skogskunskap: www.skogskunskap.se 

Skogsskötselserien nr 15, Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation: 

skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf 

(skogsstyrelsen.se)  

Målbilder för god miljöhänsyn: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Svensson, 

Mårten. Alnarp 2011. Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i 

Falköpings kommun (slu.se) 

Översiktsplan 2017-2030 

 

  

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11187/1643814065737/Naturv%C3%A5rdsprogrammet%202018%20Objektdel%20-%20samtliga%20objekt%20med%20beskrivningar.pdf
http://www.miljomal.se/
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
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Bilaga 1: Ordförklaring 
 

Art: individer som kan få avkommor som kan fortplanta sig. 

Barrblandskog: beståndstyp där andelen barrträd utgör minst 70 %. 

Bestånd: ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande 

ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc. 

Biologisk mångfald: variationsrikedom inom och mellan arter och inom 

ekosystem. Biologisk mångfald kan delas upp i tre nivåer. 

1. Mångfald av ekosystem. Förutom att begreppet ekosystem innefattar alla 

arter inom ett avgränsat naturområde, omfattar det också alla sätt som arterna 

påverkar varandra och alla de processer som sker i området. 

2. Mångfald av arter. Betyder mängden och variationen av alla olika arter av 

växter och djur som finns inom ett område.   

3. Genetisk variation inom arter. Det innebär att det hos en djur- eller växtart 

finns olika varianter av dess gener och därigenom lokala anpassningar av den 

genetiska uppsättningen. 

Biotop: naturtyp, område med ekologisk struktur, t ex högmosse, 

blåbärsgranskog och ädellövskog. 

Blandskog: beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag. 

Bonitet: en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha 

och år. 

Bärande träd och buskar: träd och buskar som lämnar föda till människor och 

djur, såsom rönn, oxel, bok, ek, fågelbär, apel, hägg, en, nypon, hassel, hagtorn, 

olvon, slån. 

Ekosystem: växt- och djursamhälle med tillhörande miljö t ex en sjö, en 

lövskog etc. 

Ekosystemtjänster: tjänster och produkter som kommer från ekosystemen och 

som påverkar människans välbefinnande. De utgör grunden för välfärden och 

samhällets existens. De tas ofta för givna och många vet inte ens att de existerar. 

Genom att uppmärksamma och försöka värdera ekosystemtjänster kan vi 

påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både på kort och på lång sikt. Det 

är ekosystemens produktion som ger oss exempelvis mat, rent vatten, 

klimatreglering och ren luft. Nyttan kan fås antingen direkt, exempelvis 

syreproduktion av växter, eller indirekt med mänsklig insats, exempelvis 

jordbruk. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier: Försörjande, 

reglerande, kulturella och stödjande. 

Ersättningsträd: blivande särskilt skyddsvärda träd, framför allt jätteträd 

(diameter i brösthöjd över 1 m) men även till exempel hålträd) 

Evighetsträd: träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö 

naturligt. 

Faunadepå: stora mängder grova stockar som får ligga och multna till nytta för 

många olika arter. 

Flerskiktad: väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta. 
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Frihuggning: avverkning/röjning som skapar fritt utrymme hos träd eller 

planta.  

Föryngringsavverkning: avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom 

skogsodling eller naturlig föryngring. 

Gallring: utglesning av träd med större stamdiameter än 10 cm.  

Hålträd: träd som utnyttjas av hålbyggande arter, som till exempel fåglar, 

fladdermöss och skogsmård. 

Hänsynsområde: produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantas från 

skogsbruk 

Hänsynsyta: produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt 

Skogsvårdslagen lämnas vid avverkning. 

Högstubbe: avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en 

manshöjd hög. 

Impediment: skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 

m3sk/ha och år. 

Kontinuitet: lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet). 

Kantzon: område, där två olika miljötyper möts till exempel sko och åker, skog 

och hygge, skog och vatten etc. 

Låga: dött liggande träd. 

Lövskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 %. 

Lövbränna: område med lövträd som uppkommit efter brand.  

Naturlig föryngring: föryngring uppkommen genom självsådd eller 

skottskjutning. 

Naturskog: äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av 

skogsbruksåtgärder. 

Nyckelbiotop: område som utgör livsområde för rödlistade arter. 

Pionjärträd: träd som lätt koloniserar öppna ytor till exempel tall, björk och 

asp. 

Plockhuggning: avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellan 

liggande partier. 

Population: en grupp individer av samma art som har möjlighet att fortplanta 

sig. 

Produktiv skogsmark: skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i 

genomsnitt under beståndets växttid. 

Produktionsskog: skog som till huvudsak har som mål att producera virke. 

Rasbrant: brant, blockrik bildning på bergssluttning. 

Röjning: utglesning av ungträd med mindre stamdiameter än 10 cm 

Rödlistad art: en art som är upptagen på Artdatabankens lista över rödlistade 

arter. Kategorierna är Utdöd (EX och RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 

Sårbar(VU) och Nära hotad (NT). 

Sekundärträd: träd som har förmåga att växa i skugga och som så småningom 

brukar växa upp under pionjärträdslagen som gran, bok och alm.  

Senvuxet träd: träd med påfallande smala årsringar. 
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Skogskubikmeter – m3sk: Volymen i kubikmeter beräknad på trädstammar 

inklusive topp och bark ovan stubben där man kapar trädet. 

Ståndort: ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 

Succession: ordningsföljd i vilken växter, djur eller deras samhällen avlöser 

varandra på en växtplats. 

Sumpskog: skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och 

krontäckningsgraden är minst 30 %. 

Surdråg: litet område med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten. 

Särskilt skyddsvärda träd:  

• Jätteträd, dvs träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd.  

• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år.  

• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam.  

Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd. 

Torraka/torrträd: stående dött träd. 

Triviallövträd: de inhemska trädslagen al, asp, björk, rönn och sälg.  

Vindfälle: träd eller stam som fällts av vinden. 

Ädellövskog: skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 % är lövträd och 

minst 50 % är ädla lövträd. 

Ädellövträd: de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind 

och lönn. 

Överståndare: träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre 

än övriga träd i beståndet. 
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Bilaga 2: Skogsbruksmetoder 
 

Trakthyggesbruk 

Trakthyggesbruk är ett traditionellt sätt att driva skogsbruk som innebär att en 

ny generation träd etableras samtidigt i beståndet. Under uppväxten sköts 

beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas 

genom slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas. 

Hela beståndet är då likåldrigt. Trakthyggesbruk har varit helt dominerande i 

Sverige sedan 1950-talet.  

 

 

Hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) är skogsbruksmetoder som inte 

kallägger marken. Det finns två huvudgrupper av hyggesfritt skogsbruk: 

antingen hyggesfritt med en- eller två skiktade skogar, eller skogsbruk med 

fullskiktade, olikåldriga skogar. 

 

Hyggesfritt skogsbruk med en- eller tvåskiktade skogar 

Här ingår olika former av skärmskogsbruk. Den äldre skogen glesas ut så att 

nya plantor får en chans att växa upp. Resultatet blir ett nytt skikt som på sikt 

tar över när de äldre skärmträden avverkas. Det här är en ganska vanlig metod i 

Sverige, där det historiskt har varit ca 20 % av arealen som föryngras med 

fröträd av tall. Det handlar fortfarande om ett trakthyggesbruk, men marken är 

aldrig helt kal. Kalmarkskänslan minskar ännu mer om skärmträden hålls lite 

längre än normalt, tills det nya skiktet blivit tillräckligt högt. Det fungerar för 

tall på torrare marker och gran på fuktigare marker. För bok är det den 

dominerande metoden.  

 

Hyggesfritt skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar 

I skiktade skogar växer större träd sida vid sida med mindre träd som väntar på 

sin tur att ta över. De små träden är ofta gamla, de har stått och stampat under 

lång tid. Mogna träd tas ut successivt efter vissa principer. All avverkning sker 

som gallring och skogsbeståndet ser ungefär likadant ut hela tiden. I den här 

gruppen hittar vi skötselsystem som blädning, Lübeckmodellen, 

måldiameterhuggning och även gammaldags plockhuggning. Lübeckmodellen 

är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom 

plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första 

hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. I 

Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande 

trädslag som gran och bok. Renodlad blädning med fullskiktade skogar är en 

ovanlig metod. Lübeckmodellen tar inte bara hänsyn till biologisk mångfald. 

Metoden minskar samtidigt riskerna som det rådande och kommande klimatet 

innebär för skogsbruket. 
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Andra metoder 

Luckhuggning innebär att den äldre skogen avverkas i små luckor med 25-50 

meters diameter. Luckorna växer igen med naturlig föryngring. 

Naturkulturmetoden har lite av en särställning. Målet är att maximera nuvärdet 

för träd som delar på gemensamma resurser. I det enskilda fallet kan det 

innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av 

träden som anses vara mogna. 
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Bilaga 3: Skogsbruksplanens uppbyggnad 
 

Syftet med en skogsbruksplan är att den ska ge överblick av skogen och vara ett 

bra underlag för att sköta skogen på ett rationellt och hållbart sätt. Planen är ett 

praktiskt verktyg för att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras och 

vid vilken tidpunkt det ska ske för bästa resultat i skogen.  

 

Målklassning 

Målklassning är ett system för avvägning mellan produktion och andra värden i 

skogen. Om skogen är indelad i målklasser finns det utpekat var satsning på 

produktion avses i första hand och var det prioriteras andra värden i skogen. 

Målklassning är också ett krav om skogsbruket är certifierat. Det finns fyra 

olika målklasser: 

PG: Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här 

bedrivs skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell hänsyn 

vid varje åtgärd. 

PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn (Kombinerat mål). Här brukas 

skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den 

generella hänsynen. 

NO: Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med 

mycket död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling. 

NS: Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de 

kan behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan 

vara att frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en 

lövskog. 

 

Huggningsklass 

Vilket utvecklingsstadium avdelningen är i. K1=kalmark före 

föryngringsåtgärder, K2=kalmark som har föryngrats, R1=röjningsskog lägre än 

1,3 m, R2=röjningsskog över 1,3 m, G1=yngre gallringsskog, G2=äldre 

gallringsskog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning, S1=yngre 

slutavverkningsbar skog, S2=mogen avverkningsbar skog som bör slutavverkas, 

S3=skog som är mogen att slutavverka men som bör sparas av till exempel 

naturvårdsskäl. 

 

Kartan 

Kartan i skogsbruksplanen ska tydligt visa ägogränser och gränser för de olika 

avdelningarna. Avdelningarna är oftast märkta med ett nummer som hänvisar 

till texten i planen.  

 

Ålder, ståndortsindex och volym 

Genomsnittlig ålder anges för beståndet. Ståndortsindex är ett mått på markens 

produktionsförmåga, för tall och gran den höjd de grövsta träden når vid 100 års 
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ålder. Volym anges oftast i skogskubikmeter (m3sk) för hela beståndet och per 

hektar. 

 

Trädslagsfördelning 

Anges ofta i tiotals procent som TGL (tall, gran, löv), TGLÄ (tall, gran, löv, 

ädellöv) eller TGBÖÄE (tall, gran, björk, övrigt löv, ädellöv, ek). Ibland kan 

fler trädslag ingå. TGB 271 betyder 20 % tall, 70 % gran och 10 % björk, räknat 

på volymen. 

 

 

  



 19 

Bilaga 4: Ekologiska mål - bakgrund 
 

Lövskogar 

Lövskogar är normalt artrikare än barrskogar. Löv- och blandskogar upplevs 

dessutom oftast mer positivt av människor än rena barrskogar bl.a. genom sina 

årstidsväxlingar. Lövskog framhålls ibland som en naturtyp som innehåller fler 

kvaliteter av betydelse för återhämtning och stress. Arealen lövskogar kan ökas 

genom att selektiva röjningar och gallringar som gynnar lövträden utförs. Yngre 

granplanteringar kan avvecklas i vissa fall. I äldre barrskog kan gläntor skapas 

mitt i skogen och gallringar kan utföras i kantzonerna för att skapa plats för fler 

lövträd.  

 

Ädellövskogar är i allmänhet artrikare än övriga skogar. Ädellövskogar hyser 

många hotade växt- och djurarter. Speciellt värdefull är eken. Det finns minst 

500 insektsarter som är knutna till ek. Minst 1 500 arter, främst insekter, lavar 

och svampar, har eken som livsrum och näringskälla. Gamla ekar är känsliga för 

beskuggning och behöver fritt utrymme för kronan. Fristående ädellövträd som 

är välutvecklade kräver luft kring kronan och mycket ljus. Speciellt viktigt är att 

frihugga äldre spärrgreniga träd. Vid röjnings- och gallringsarbeten bör 

ädellövträden gynnas i förhållande till de övriga lövträden och barrträden. I 

yngre ekbestånd där det finns träd med möjlighet att utvecklas till vidkroniga 

ekar kan selektiva gallrings- och röjningsarbeten utföras. 

 

Äldre skog 

Äldre skog har i allmänhet en större biologisk mångfald än en yngre. 

Rekreationsvärdet i äldre skogar är oftast högre än i yngre skogar. Variationerna 

i en äldre skog blir mycket större genom förekomst av döda träd, gläntor och 

olikåldriga träd. Högre ålder på träden ger också en grövre struktur på barken 

som gynnar olika lavar och insekter. I skogar där träden står tätt blir de oftast 

inte så gamla. Gallringar och röjningar gynnar äldre träd. Äldre träd ges framför 

allt möjlighet att leva länge genom frihuggning.  

 

Sumpskog 

Sumpskog är en unik biotop för många specifika arter p.g.a. den höga och 

varierade graden av fuktighet. Lövsumpskogar har oftast en mer artrik insekts- 

och fågelfauna än andra skogar. Detta beror delvis på att mängden döda träd blir 

större än i övriga skogar då träden stundtals dränks av vatten. Både stående och 

liggande döda träd i fuktig miljö har ett högt värde som livsmiljö för många 

arter av insekter och mossor. Fåglar livnär sig i de insektsrika områdena och gör 

gärna bohål i träden. Genom att lägga igen diken och utföra dämningsarbeten 

kan gamla sumpskogar förbättras och nya sumpskogar skapas.  
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Variationen mellan och inom skogsbestånd 

Olika biotoper skapar förutsättningar för olika former av liv. Variation anses 

allmänt förhöja en naturupplevelse. Det är även viktigt att biotoperna är 

tillräckligt stora för att populationer ska kunna överleva, samt att det finns 

spridningsvägar mellan dem. Inom större skogsområden bör olika 

vegetationstyper skapas och utvecklas, bl.a. genom att förstärka olika 

delområdens speciella karaktärer. På så sätt skapas bättre möjligheter för olika 

växt- och djurarter att etablera sig. 

  

Död ved 

Döda träd är en bristvara i skogen, speciellt i produktionsskogar. Förekomst av 

död ved i skogsland-skapet är en förutsättning för långsiktig överlevnad av ett 

stort antal arter, både hotade, s.k. rödlistade arter och vanligt förekommande 

arter. Det gäller såväl mossor, lavar, svampar, insekter som fåglar. Enligt 

ArtDatabanken kräver 39 % av de rödlistade arterna i Sverige död ved för sin 

överlevnad. Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den. I 

slutavverkningsmogna bestånd är mängden död ved dubbelt så stor som på 

hyggen där slutavverkning nyligen skett. För artbevarandet är det framför allt 

den grova döda veden (minst 30 cm) som är av stor vikt.  

 

Solitära träd  

Solitära, d.v.s. ensamstående träd, är mycket viktiga för många djur- och 

växtarter och de har dessutom stort upplevelsevärde för människan. Ju äldre och 

grövre trädet är desto större är naturvärdet. Döende och döda träd som står 

solbelyst på öppna platser har också ett speciellt högt värde som livsmiljö för 

många arter. Solitära träd utsätts för mycket vind och sol. De får då en extra torr 

och hård död ved som multnar mycket långsamt. Här trivs speciella arter av 

insekter och lavar, som genom att torr och hård ved blivit sällsynt även de håller 

på att försvinna. Träd, i första hand ekar, som har möjlighet att växa upp till fina 

solitära evighetsträd bör gynnas genom frihuggning.  

 

Skogsbryn 

Skogsbryn är viktiga övergångszoner mellan den öppna och den slutna marken. 

De utgör viktiga livsmiljöer, spridningsvägar och skydd för många växt- och 

djurarter. I skogsbrynens halvöppna miljö kan många arter, knutna både till 

öppna och slutna förhållanden, leva sida vid sida. Skogsbrynen är även mycket 

tilltalande miljöer för människan. Brynen bör röjas med ca 5-10 års mellanrum 

för att förhindra igenväxning av träd som skuggar buskskiktet. Buskar med bär, 

nötter och/eller rik blomning som hassel, rönn, olvon, brakved och sälg bör 

sparas. Det är även viktigt att spara svårbetade buskar och träd med taggar eller 

tornar som ger både skydd och fungerar som födo- och boplats för många olika 

fåglar, kräldjur och insekter. Flikiga bryn som ökar ytan och variationen bör 

skapas.  
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Gläntor  

Gläntor skapar en variation i klimat, vegetation och djurliv tack vare ökad 

ljusinstrålning och en vindskyddad miljö. Dessutom är gläntan en förutsättning 

för flera trädslag att föröka sig naturligt. Små gläntor öppnas i skogsbestånd 

genom att träd tas ned på ett mindre område. De öppna gläntorna måste 

bibehållas genom röjning och slåtter. Där det är lämpligt kan olika 

igenväxningsstadier få utvecklas och därmed ge en variation i ett enhetligt 

skogsbestånd.  

 

Sälg 

Andelen äldre träd av sälg har minskat i Sverige. Det drabbar tusentals arter 

som är beroende av sälgen. Sälgen är oerhört viktig för den biologiska 

mångfalden bland insekterna. Tidigt på våren utgör sälgen ibland den enda 

pollen- och nektarkällan för vilda bin och humlor. Flera arter av bin är helt 

anpassade till sälgen och dör om de inte hittar en blommande sälg. Många 

småfåglar besöker blommorna av sälg och vide för att dricka nektar. Det gäller 

särskilt sångare som just har återkommit från övervintringsområdena. En skog 

med gott om sälg är ofta en viltrik skog. Älg, rådjur och hare betar gärna sälg. I 

skogar med mycket sälg är det dessutom mindre älgskador på ungtallar. En stor 

andel av sälgen påträffas i skogsbryn som vetter mot jordbruksmark. 

 

Skyddsvärda träd 

Skyddsvärda träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. För att 

skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas. Skyddsvärda 

träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör livsmiljö och 

spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är långlivade kan åtgärder 

som genomförs nu ha effekter under en lång tidsperiod. Träden har även viktiga 

estetiska och kulturhistoriska värden.  
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 29 augusti 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktige § 79/2022 Överlämnande av förslag från 

beredning för översyn av den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2023-2026 

2 Kommunfullmäktige § 78/2022 Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 30 april 2022 

3 Kommunfullmäktige § 80/2022 Entledigande av Jacob Kahrs (M) från 

uppdraget som ersättare i tekniska nämnden 

4 Inkommen skrivelse angående kommunens svar på problematiken med 

Scheelegatan i Falköping Tidning 

5 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 34/2022 Val av representanter 

till rådet för funktionshinderfrågor 

 





 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
 

 

  
 

 

§ 48 Dnr 2022/00012 

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Sam Jubrant (KD) lyfter problem med handikapps parkeringarna, ofta är de 

platserna upptagna av personer om inte är berättigade till de platserna. Går 

det att ge trafikövervakaren utökad möjlighet för att kontrollera detta? 

Biträdande förvaltningschef tar med sig det. 

Christopher Münch (SD) frågar om ogräs vid bl.a. refuger, finns det någon 

strategi kring det?  Biträdande förvaltningschef informerar om att det finns 

en väl utarbetad strategi, men tyvärr saknas personal så det hinns inte med. 

Vanja Wallemyr (C) ber biträdande förvaltningschef informerar om den 

kommande ombyggnationen av första etappen av stadskärnan. 

Fastighetschef lämnar svar på inkommen fråga från Roland Wanner (MP) 

om insynsskydd i omklädningsrum på idrottsanläggningar och skolor. 

Barn och utbildning har sagt att de vill ha en helhetssyn på alla sina skolor 

och kommer troligtvis ha med underlag till den övergripande lokalgruppen 

för dessa åtgärder. 

Eventuella åtgärder påbörjas 2023 om finansiering finns. 
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