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Kommunstyrelsen

Information om flyktingmottagande från Ukraina
Information
Idag finns 17 personer placerade i Falköping varav fyra barn. Ytterligare en
familj om två vuxna och två barn ska komma inom kort. En familj bor i en
lägenhet i Stenstorp och en i det kommunägda huset på Fogdegatan.
Familjen som ska komma inom kort kommer få en lägenhet i Vartofta. Par
och ensamstående har fått rum på Trinnöjegatan och där bor idag 10
personer.
Läget har under hela tiden varit svårplanerat då situationen kring
flyktingarna ändras. Flera anvisningar har exempelvis återtagits. Falköpings
anvisningstal avser 69 personer. Totalt har Falköping iordningsställt 52
platser och för närvarande finns 31 tillgängliga sängplatser.
Underlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08
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2022-09-08
KS 2022/00392

Kommunstyrelsen

Redovisning av åtgärdsplan från tekniska nämnden
kopplat till verksamhetsrapporten per 30 april år 2022
Information
I tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 30 april år 2022, beräknade
nämnden en negativ helårsprognos om 7,9 miljoner koronor för år 2022.
Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning ska en
nämnd, som vid uppföljning prognostiserar betydande avvikelser mot
budget, omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten kan rymmas inom
fastställd budgetram. Ifall de av nämndens åtgärder medför ändrad
verksamhetsinriktning, eller att nämnden inte anser sig kunna hantera den
negativa avvikelsen, ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen.
Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras till nämnd och
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa
upp nämndernas ekonomiska ställning och större förändringar i målarbetet.
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visade ett prognostiserat
resultat om 72,0 miljoner kronor, inom vilka tekniska nämnden
prognostiserade ett underskott om 7,9 miljoner kronor. Då tekniska nämnden
i samband med verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inte redovisade
någon åtgärdsplan, har nämnden därför i efterhand inkommit med en
komplettering av verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inklusive
åtgärdsplan.
I den kompletterande åtgärdsplanen lyfter nämnden att den uppstådda
negativa avvikelsen till budget för år 2022 är direkt kopplat till den snabbt
ökade inflationen i samhället och de stora prisförändringar inom energi som
uppstått under år 2022. Nämnden har i sin komplettering med åtgärdsplan
listat tio åtgärder för att balansera ekonomin för år 2022, förutom generell
återhållsamhet. Då nämnden ansvar för flera stödfunktioner till andra
nämnders verksamheter, så som lokaler, städning, kost med mera, skulle
även dessa påverkas vid eventuell genomförande av åtgärdspunkterna. Vilket
betyder att ett beslut behövs från kommunfullmäktige innan de kan
genomföras.
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Den senaste genomförda uppföljningen för kommunens ekonomi gjordes i
månadsrapport per maj 2022. I rapporten förbättrades kommunens
prognostiserade resultat med 3,7 miljoner kronor till 75,7 miljoner kronor. I
samma rapport prognostiserade samhällsbyggnadsförvaltningen ingen
förändring av tekniska nämndens resultat för år 2022, utan kvarstår på ett
negativt resultat om 7,9 miljoner kronor mot budget.
Då budgetavvikelsen är direkt kopplat till omvärldsförändringar som ligger
utanför nämndens påverkan och kommunens starka ekonomi för år 2022
inväntas kommande delårsrapport per augusti 2022 och dess resultat innan
kommunen behöver lyfta ärendet för eventuella beslut om åtgärder enligt
tekniska nämndens förslag. Delårsrapporten per augusti 2022 behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober 2022 och slutligen av
kommunfullmäktige den 31 oktober. Varvid beslut även kan antas, utifrån
tekniska nämndens åtgärdslista, vid behov för att förbättra nämndens
ekonomiska resultat.

Underlag
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Tekniska nämnden § 69/2022 - Komplettering av verksamhetsrapport
per 30 april 2022 med åtgärdsplan
Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med
åtgärdsplan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 69

2022-08-29

Dnr 2022/00194

Komplettering till verksamhetsrapport per 30 april 2022
med åtgärdsplan
Tekniska nämndens 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 samhällsbyggnadsförvaltningen, 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 föreslå kommunstyrelsen att ta befarad
avvikelse i kommunens bokslut.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottet § 44/2022
 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-16
 Komplettering av verksamhetsrapport per 30 april 2022 med
åtgärdsplan

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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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

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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 77

2022-08-31

Dnr 2022/00321

Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar
platsutveckling genom turism
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Information
I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande
modellutveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar
platsutveckling, detta i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende,
företagare och besökare. Visit Hornborgasjön genom Falköpings kommun
ansökte i början av 2021 och blev av Tillväxtverket beviljade medel för att
utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling
(företags- och produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med
samhällsplaneringens principer. Målet för projektet som avslutades i april
2022 var att öppna upp för dialog mellan inblandade parter, öka kunskapen
hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla samarbeten och därmed få alla att
hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser.
Våren 2022 beviljades Falköpings kommun och Visit Hornborgasjön av
Tillväxtverket ett fördjupningsprojekt till och med mars 2023 med målet att
ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för
samarbetet Visit Hornborgasjön. Projektet syftar också till att skapa bred
förankring, verka kunskapshöjande och därmed bidra till långsiktighet för
beslutfattande kopplat till turism och hållbar platsutveckling.
Underlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01


Rapport Hållbar platsutveckling genom turism – Visit Hornborgasjön
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Kommunstyrelsen

Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar
platsutveckling genom turism
Information
I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande
modellutveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar
platsutveckling, detta i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende,
företagare och besökare. Visit Hornborgasjön genom Falköpings kommun
ansökte i början av 2021 och blev av Tillväxtverket beviljade medel för att
utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling
(företags- och produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med
samhällsplaneringens principer. Målet för projektet som avslutades i april
2022 var att öppna upp för dialog mellan inblandade parter, öka kunskapen
hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla samarbeten och därmed få alla att
hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser.
Våren 2022 beviljades Falköpings kommun och Visit Hornborgasjön av
Tillväxtverket ett fördjupningsprojekt till och med mars 2023 med målet att
ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för
samarbetet Visit Hornborgasjön. Projektet syftar också till att skapa bred
förankring, verka kunskapshöjande och därmed bidra till långsiktighet för
beslutfattande kopplat till turism och hållbar platsutveckling.
Underlag



Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01
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RAPPORT FRÅN HÅLLBARHETENS TID

Hållbar platsutveckling
genom turism
AV S Ä N D A R E V I S I T H O R N B O R G A S J Ö N

Ett brev med kärlek
från tranornas och
platåbergens rike
Att besöka Hornborgasjön är som att göra en
fascinerande tidsresa, där du färdas genom
forntid, nutid och mot framtiden.
Vid Hornborgasjön faller allt på plats.
Det ursprungliga och det eviga vävs samman.
Vårt platåbergslandskap är världsunikt och
berättar levande och kraftfullt om sambandet
mellan vår planets historia och människans
utveckling i området.
Mer spännande kan en tidsresa knappast bli.
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Hur mycket tål en plats?
Den rapport du håller i din hand eller läser i din telefon eller dator handlar om
hållbar platsutveckling. Egentligen om hur vi bäst vårdar och förvaltar våra miljöer,
våra unika natur- och kulturvärden – till gagn och nytta för de som bor, lever och
verkar här. Med stort engagemang och kärlek försöker vi utgå från vad ett område
tål, när det gäller besökare. Vem vill komma till en nerskräpad, söndertrampad plats.
Ingen.
En hållbar platsutveckling handlar om hur alla i samhället ska kunna bidra på bästa
sätt till ett öppet och levande landskap där varje gäst berikar, inte förstör.
Varför gör vi det här arbetet? För platsen i sin helhet, är enkelt att svara, men både
frågan och svaren är komplexa.
Vi vill gå till grunden och försöka implementera hållbarhetsarbetet i hela samhället.

Hos alla. På alla nivåer. Tillsammans.
Och med platsens bästa som utgångspunkt.
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Med varsam hand
En snabb historisk tillbakablick;

Platåbergen formade förutsättningarna för den
här platsen. Skapade nya livsvillkor och blev
grunden till nya samhällen. Det är det arvet vi
fått att förvalta. Med varsam hand och hållbara
förtecken ska området runt Hornborgasjön
utvecklas vidare.
Vi kan konstatera att resultatet av Tillväxtverksprojektet visar på nya kunskaper om ett unikt och
tillgängligt naturområde omgivet av en levande
landsbygd. Och det är alltså detta som rapporten
handlar om. Inte ett dugg torrt och tråkigt,
tänker vi.

Men först vill vi berätta om resan dit.

8 HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
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En mötesplats, ett öppet landskap, men
också ett känsligt område som tidvis lockar
stora mängder besökare.

HORNBORGAOMRÅDET

Just den komplexiteten ger oss både stora
upplevelser och en rejäl hållbarhetsutmaning.

10
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Komplexitet och hållbarhetsutmaning
Hornborgasjön räknas som en av Sveriges främsta fågelsjöar. Sjön och dess omgivningar
kännetecknas av stor artrikedom och unika tillgångar med natur- och kulturupplevelser
och är därmed såväl en omtyckt boendemiljö som ett mycket attraktivt besöksmål som
lockar hundratusentals besökare varje år.

Det genomgripande restaureringsprojekt som pågick här från slutet av
1980-talet och tio år framöver har bland annat resulterat i god tillgänglighet till
området, och en anpassning till temporärt stora mängder besökare, förutsatt
att besöken sker under organiserade former.

Naturreservat och evenemangsplats
Hornborgaområdet är ett naturreservat, ett välkänt och attraktivt besöksmål,
en internationellt känd evenemangsplats under våren och samtidigt ett skört
och känsligt naturområde som kräver respekt och varsam hantering. Du måste
färdas varsamt i området. Hornborgasjöns bärkraft som natur- och kulturområde
måste respekteras.
Mångfalden och attraktionen för besökare gör Hornborgasjön och dess omgivningar
till en stor upplevelse men samtidigt en hållbarhetsutmaning. Vi vill värna om
tillgängligheten som i samband med exempelvis Trandansen lockar stora volymer
svenska och internationella besökare. Vi måste tänka bärkraft och hållbarhet.
Innehållet och komplexiteten gör därmed Hornborgasjön till ett utmanande
projekt och - i förlängningen - det idealiska modellbygget, som syftar till att ta
fram och implementera en modell som förklarar samband och fokuserar på
destinationens roll i samhällsutvecklingen.
Länsstyrelsen i Västra Götaland förvaltar och ansvarar för själva besöksområdet
i naturreservatet på uppdrag från Naturvårdsverket.
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VISIT HORNBORGASJÖN
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Organiserat samarbete
Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete mellan
turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på uppdrag från
respektive kommunstyrelse. En sammanhållande affärsutvecklingsresurs, som
tillsammans med representanter från varje kommun och viktiga samarbetspartners
som till exempel Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att gemensamt
utveckla destinationen Visit Hornborgasjön.
Samarbetet utgör en framgångsfaktor och arbetet präglas av goda relationer och
förståelse kring varandras roller och kunskapsområden. Uppdraget, det vill säga att
säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och
nytta för såväl lokalbefolkning som näringsidkare och besökare inspirerar.
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Uppdragsbeskrivning
Visit Hornborgasjön ska;

Avtal och uppdrag
I avtalet mellan de tre kommunerna, som förnyades januari 2022, beskrivs
samarbetets syfte; vilket i praktiken innebär att skapa förutsättningar för en
väl fungerande hållbar destination. I själva uppdragsbeskrivningen beskrivs
dock en traditionell destinationsutveckling.
Förutom avtalet mellan de tre kommunerna finns det även sedan 2019 ett
driftsavtal mellan kommunerna och Länsstyrelsen gällande verksamheten på
Trandansen under själva transäsongen samt ett avtal som reglerar ansvar och
rollfördelning under resten av året.

främja hållbar tillväxt
stötta utvecklingen av ekonomiskt hållbara företag
på platsen genom affärsutveckling med betoning på
affärsmognad och digitalisering
satsa på säsongsförlängande insatser för att på sikt kunna
erbjuda besökarna en attraktiv åretrunt destination
beakta områdets känslighet och kapacitet i planering av
marknadsföring och kommunikation
verka för hållbara transporter till och inom destinationen
utveckla ett styrande och ledande värdskap
Källa: Avtal Visit Hornborgasjön
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Att ta ansvar för en plats
Vi kan konstatera att det organiserade samarbetet är framgångsrikt utifrån det
traditionella destinationsutvecklingsperspektivet. Besöksundersökningar och
gästnattsanalyser har visat att besökarna i allt större utsträckning övernattar
i området. Företagsamheten är stor och flertalet av verksamheterna är öppna
året runt. Innan pandemin såg man även att de utländska besöken ökade i antal.
Vi kan, trots den turbulenta situationen i världen, konstatera att den svenska
landsbygden och området runt Hornborgasjön på många sätt är en vinnare när
resultatet av turismen och besöksnäringen summeras, detta i ljuset av pandemin.
Såväl hemester och svemester har resulterat i en kraftig ökning av gröna upplevelser.

FOTO: THERESE ELGQUIST

Visit Hornborgasjön måste nu ta ansvar för den boll man har satt i rullning, alla de
insatser som har gjorts för att främja besöksnäringsutveckling och för locka besökare
till området. Vi behöver tänka kring våra öppna landskap och känsliga natur, kring
volymer besökare, tillgänglighet, regler för hur gästerna måste uppträda i varje läge
och hur vi bibehåller de lokalboendes positiva inställning till turismen och dess effekter.
Vi behöver inse vad det offentliga kan tillföra, vad näringen kan leverera och hur vi
på bästa sätt tar oss framåt – mot det nya normala.
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Tvåspårsmodellen
Visit Hornborgasjön – en hållbar
destination på riktigt

Precis innan pandemin upprättade man tillsammans en ”önskelista” på saker att
utveckla. Med detta som grund påbörjade Visit Hornborgasjön arbetet med att ta
fram en strategisk utvecklingsplan – Visit Hornborgasjön, en hållbar destination på
riktigt – med syftet att maximera de synergieffekter som detta samarbete ger.

Bryta traditionella mönster
För att säkerställa det långsiktiga ansvarstagandet i arbetet måste rollfördelningen
tydliggöras och integreras inom ramen för ett gränsöverskridande arbete. För att
uppnå rätt resultat måste den traditionella destinationsutvecklingen, inbegripet
företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring ske i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling.

Samverkan

Samverkan

Samverkan

Samhällsplanering

2018 samlades nätverket med besöksnäringsaktörer, inklusive viktiga samarbetspartners, för att diskutera Visit Hornborgasjöns framtid och alla var rörande överens
om att det var en hållbar väg vi skulle gå.

– en hållbar destination
på riktigt!

Destinationsutveckling

Samverkan destinationsutveckling och samhällsplanering

Visit
Hornborgasjön 2.0

Hållbarhetsklivet

Agenda 2030
Klimatstrategier

Visit
Hornborgasjön 1.0
* Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring och drivs av
Turistrådet Västsverige. Källa: Visit Hornborgasjön.
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HELALANDETPERSPEKTIVET
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Utlysningen från Tillväxtverket, regeringens
uppdrag och den nationella strategin
I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande modellutveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar platsutveckling, detta
i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Insatserna
skall öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för
en samordnad utveckling och hur turism och besöksnäringsperspektiv kan integreras
i olika lokala och regionala processer. Utveckling av modeller för att främja besöksnäringen där hela den geografiska platsen och civilsamhället utgör utgångspunkten
samt med respekt för miljö och klimat.
Under början av 2021 kom utlysningen ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och
evenemang” och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade medel tillsammans med
12 andra projekt runt om i Sverige.
I oktober 2021 lanserades den för Sverige antagna strategin för hållbar turism och
växande besöksnäring. Strategin pekar på platsutveckling som en väg framåt för att
främja utveckling av turism och besöksnäring med större hänsyn tagen till platsens
förutsättningar, natur- och kulturvärden, allt i samspel med lokalbefolkning, markägare,
företag och andra nyckelaktörer.
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Hållbarhetsklivet – ett exempel på
en regional strategi
Agenda 2030 är ett styrdokument som vi alla behöver förhålla oss till och som är grundläggande för det offentliga arbetet. Inom destinationsutveckling utgår man generellt inte
från de globala målen. Turistrådet Västsverige har dock tagit fram ett initiativ riktat till besöksnäringen och turistorganisationerna som ska göra det hållbara arbetet mer lättillgängligt.
Visit Hornborgasjön är anslutet till Hållbarhetklivet, men även de enskilda kommunerna
Skara, Falköping och Next Skövde (Skövde kommun) är anslutna.
Initiativet syftar till att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till
onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Fokus ligger på
konkreta initiativ där Hållbarhetsklivet agerar som styrdokument genom 4 olika principer;

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
Agenda 2030 och de globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett
sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen.
De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis
utveckling för alla. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.
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Bra för boende och besökare
Fler besökare när och där det inte är fullt
Fler heltidsjobb och mer robusta företag
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera
av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt
fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12
(delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).
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Breda perspektiv och
offentligt ansvar
Utlysningen från Tillväxtverket gav oss möjligheten att lära oss mer och fördjupa oss i den
fråga som vi anser ligger till grund för en hållbar
destinationsutveckling, det vill säga ett bredare
perspektiv och ett offentligt ansvar.
Detta tillsammans med innehållet i den
nationella strategin gör att vi är än mer övertygade om riktigheten och nödvändigheten att
ställa om från att enbart fokusera på den
traditionella destinationsutvecklingen till att
tillsammans med funktioner och organisationer
skifta till ett bredare platsperspektiv.
Turismutvecklingen bör ses som ett av flera
verktyg för en hållbar platsutveckling med
koppling till attraktivitet, arbetstillfällen och
en bra boendemiljö. Platsutveckling kräver
långsiktighet och bygger på förtroendeskapande samverkan och är beroende av
offentliga beslutsprocesser med lång ledtid.
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Projektets syfte och målsättning
Tillväxtverksprojektet syftade till att skapa resurser för att utveckla arbetsmetoder
för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för
en hållbar utveckling.
Det handlar om att överbrygga organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan
turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer.
Målet under projektets gång var att öppna upp för dialog mellan inblandade
parter, att öka kunskapen hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla
gemensamt tänkande och gemensamma begrepp, och därmed få alla att
hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser.
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Platsens bärkraft.
Mäta, lära och ändra beteende
Traditionellt sett har vi inom destinationsutvecklingen utgått ifrån vad besökaren och
även vad besöksnäringen vill ha i form av hjälp med marknadsföring och produktutveckling. Besökaren vill besöka vackra platser och uppleva fantastiska saker och vi
vill mer en gärna hjälpa dem med det, men det får inte ske på bekostnad av platsen,
naturen och kulturen. Ett besök ska vara berikande och inte förstörande.
I ett hållbart perspektiv måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att bevara dess
attraktivitet. Det här gynnar även besöksnäringen då de baserar sina verksamheter på
att besökarna vill komma till det område de verkar i. Är inte området attraktivt så finns
det ingen dragningskraft.
Tillväxt måste ske hållbart och vi måste utgå från platsens bärkraft. Men hur
mäter vi hur mycket en plats tål? Under projektets gång hade vi önskat att få
svar på den frågan. Det arbetet pågår för fullt via Tillväxtverket och vi ser med
stor förväntan fram emot att ta del av den kunskapen.
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Volymturism och pandemi som
pådrivande kraft
Redan innan pandemin slog till med full kraft våren 2020 såg vi effekter av okontrollerad
turism. Nedskräpning, trafikproblem vid sjukdomsfall där inte räddningstjänst kommer
fram, brist på parkeringsplatser, dåliga vägar, husbilar som ställer sig på olämpliga platser.
Detta beteende förstärktes under pandemin då fler och fler nyttjade natur och kulturmiljöer
och ute ”blev det nya inne”. Fötter som trampar, inte bara besökare utan även invånare,
detta i skenet av hemestertrenden. Alla lever inte upp till allemansrättens skyldigheter,
vilket har resulterat i målkonflikter mellan besökare, låt vara om de är tillresta eller tillhör
lokalsamhället, boende och markägare. En fråga som är mycket viktig för området runt
Hornborgasjön och där det offentliga har en stor roll att spela.
Vi måste finna vägar för hur volymturism hanteras i våra öppna landskap och känsliga
miljöer. Och detta ställer naturligtvis ökade krav på samhällsleveranser. Praktiskt ska
infrastruktur, sophämtning, tillståndsgivning, skyltning, vägar, parkeringsplatser självklart
fungera. Men det uppdraget har inte turistorganisationerna, utan ansvaret ligger ofta
på samhällsbyggnadsförvaltningarna. Här berörs också i hög grad lokalbefolkningen,
eftersom turismen påverkar deras vardag och fritid, serviceutbud etc. Misslyckas detta
får turismen oönskade effekter.
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Allt hänger samman.
Vi lär av historien och framtiden
för att bättre förstå nutiden.
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METODER, MODELLER,
FALLSTUDIER
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Behov av gemensam målbild
Syftet med projekt har varit att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning
där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring)
sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling.
Utgångspunkten för ett sådant arbete är att besöksnäring och samhällsplanering
inom en kommun och i det mellankommunala samarbetet tydligare behöver samverka
kring frågan om ”en hållbar destination på riktigt”, såväl strategiskt som operativt.
Med anledning av detta är en viktig målsättning att verka för en gemensam målbild
och en gemensam strategi för hur denna målbild ska förverkligas, det vill säga en
samsyn kring vad man lägger i formuleringen ”en hållbar destination på riktigt”, samt
hur detta mål ska nås.
Inom projektet planerades ett antal workshops, men även intervjutillfällen och
enskilda möten.
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Många viktiga kunskaper och erfarenheter
att jobba vidare med

Backcasting
modellen

1. Målformulerade
kriterier för en möjlig
och önskvärd framtid

4. Handlingsplan
– hur vi når dit
där vi vill vara

Den huvudsakliga metodiken som har använts är backcasting - en planeringsmetod
som börjar med att definiera en önskvärd framtid och sedan arbetar bakåt för att
identifiera policyer och program som kommer att koppla den angivna framtiden till
nutiden. Backcastingarbetet skedde genom våra tre workshops.

Möjlig
väg
framåt

Hur når
vi dit?

WORKSHOP 1
I den första workshopen fick deltagarna definiera, reflektera över och diskutera
vad man menar bör utmärka området Hornborgasjön i en framtid som en ”hållbar
destination på riktigt” (steg ett i modellen). De tre hållbarhetsperspektiven
behandlas inledningsvis i tur och ordning – deltagarna fick beskriva vad de anser bör
vara utmärkande för ekologisk, social respektive ekonomisk hållbarhet, för att
i ett andra steg diskutera hur olika mål bör förhålla sig till varandra och prioriteras
i framtiden.

Där
vi vill
vara!

Just
nu

Möjlig
väg
framåt

Möjlig
väg
framåt

Möjlig
väg
framåt

2. Nuläget i förhållande
till den önskvärda
framtiden
3. Möjliga lösningar i förhållande
till kriterier
Källa: Arm, M., Göransson, G., Helgesson, H., Kiilsgaard, R., Lundqvist, U., Zetterlund, M. 2019. Hållbar samhällsplanering
med Backcasting-SAMLA, En metodbeskrivning, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2019-05-03.
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WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

Målet med den andra workshopen var att samla deltagarna och diskutera resultatet från
den inledande workshopomgången, justera dessa, samt att arbeta vidare med frågan hur
de uppsatta målen kan nås (ansvar, aktörer, befintliga ”uspar” etc) (Steg 2 och 3 i modellen).
Det var dock när den faktiska innebörden och åtagandet som kommer med visionen att
vara en ”hållbar destination på riktigt” blev påtaglig som diskussionen ”fastnade”.

En tredje workshop genomfördes också den, med syfte att belysa de frågeställningar och
arbetssätt som är nödvändiga för att komma framåt. Resultatet av workshop 3 förtydligade
vikten av att vara konkret i samarbetet och att det måste finnas rådighet och uppdrag om
man ska kunna ta det vidare. Vi kan även konstatera att samtalet gärna fastnar i konkreta
utmaningar som har diskuterats sedan lång tid såsom hållbara transporter och paketering.
Ett tecken på att det som förenar oss är det som är bekant och lätt att diskutera.

Flera deltagare reagerade på löften om att bli ”bäst i klassen” och menade att det är svårt
att lova något sådant, inte minst för att de aktörer som deltar i workshoparna inte har insikt
i och ansvar över flera av dessa processer. Diskussionen pendlade mellan att man måste
”våga vara innovativa” och att det ”saknas legitimitet” och det krävs ”handslag på högsta
nivå” för att driva igenom målsättningarna som kommer med att vara ”hållbar på riktigt”.
Konkretiseringen av visionen skapade insikter om vikten av legitimitet (vem
äger frågan) och ett kunskapsbehov som behöver lösas.
Ytterligare ett viktigt resultat handlar om att flera deltagare (företrädesvis
från turism/besöksnäringssidan, vilka är vana att arbeta mer operativt)
upplevde diskussionerna som allt för abstrakta. Det är tydligt att det finns ett
behov av att konkretisera visionära, många gånger abstrakta diskussioner.
Att notera är också att det verkade infinna sig en form av ”déja vù” hos vissa, att
diskussionerna stod och stampade och att vi inte kom vidare. En kommentar till detta är
att det är viktigt att identifiera gemensamma målsättningar och att vara överens om dessa
innan man går vidare.
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Fallstudier
Förutom tre workshops genomfördes även ett antal intervjutillfällen där vi har fördjupat
oss i fyra utvalda fallstudieområden; Billingens fritidsområde, Varnhem, Ledutveckling
Falköping och Trandansen, med syfte att identifiera de arbetsmetoder och processer
som används idag. Under förankringsprocessen har vi dessutom jobbat med att försöka
höja medvetenheten och kunskapsnivån över förvaltningsgränserna genom enskilda
möten anpassade efter funktion och situation när det har varit möjligt.
Fallstudierna är ett resultat från vår första workshop. Det är viktigt att samlas kring
konkreta samarbetsområden så att man kan relatera till sitt eget uppdrag.

Utmaningar under projektets gång
som har påverkat resultatet
Pandemin På grund av pandemirestriktionerna, har workshoptillfällena genomförts
digitalt, något som påverkade såväl genomförande som resultat. Sammanfattningsvis
kan konstateras att det har varit svårt att samla deltagare till en och samma workshop,
samt att kvaliteten på diskussionerna kan antas ha påverkats av det digitala formatet.
Resultatet av workshopomgångarna måste därför ses i ljuset av dessa brister och
snarare betraktas som indikationer.
Förankringsprocessen har tagit längre tid än beräknat och det har också varit en
viss personalomsättning på några funktioner/tjänster, vilket har påverkat antalet
deltagare på workshoparna.
Prioriteringsfråga Tjänstepersonerna ute i kommunerna har haft mycket att göra
och att engagera sig i ett projekt är lätt att välja bort, särskilt när det inte finns
avsatt tid utöver det uppdrag som man har blivit tilldelad. Det som också gör att
engagemanget blir mindre är att det inte finns stadfästa relationer och samarbeten
med andra funktioner i kommunen.
Implementeringsprocessen Det har varit en komplicerad implementeringsprocess
p g a ovana att samarbeta över förvaltningsgränserna. Ju längre ifrån en turismutvecklare sitter från samhällsbyggnadsförvaltningen, desto svårare är det att
samverka. Inte heller har man i uppdragen tydliggjort vikten av att bidra till
kommunernas övriga processer och strategier.
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Trandansen – ett gott exempel
Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan hantera
överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ och trygg
upplevelse för besökarna samt gynna besöksnäringen.
Människors ökande intresse för att vistas i naturen ställer krav på samarbete med
ömsesidigt förtroende, över förvaltningsgränserna och med alla berörda aktörer.
Och oavsett pandemin och smittorisker så kan och bör ett liknande förhållningsätt
och kommunikation verka för att besökaren skall få en fin upplevelse och vår
näring få möjlighet att ta emot fler besökare utspridda i tid.
Trandansen vid Hornborgasjön samlar varje vår över hundratusen besökare under
en begränsad period av 4 – 5 veckor. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Visit
Hornborgasjön i många år jobbat med att kapa besökstoppar och sprida ut besökarna
i området. Med styrande värdskap och kommunikation försöker vi fortsättningsvis
kapa toppar för att sprida besökare i området, både för att företagen i området ska
kunna ta del av intäkter, men också för att lätta på trycket på Trandansen under de
intensiva veckorna på våren.
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Veta går före göra
På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner
ställdes 2021 års trandans allt på sin spets. En organisation med representanter
från Länsstyrelsen, Falköping och Skara kommuner bildades ifall man behövde ta ett
politiskt beslut om att stänga området kring Trandansen. För att undgå ett sådant
beslut som skulle få negativa konsekvenser för en redan ansträngd besöksnäring
arbetade man fram ett antal olika kommunikationsinsatser gentemot besökarna.
Fler funktioner på Länsstyrelsen och i kommunerna fick ansvar att medverka för
att möta upp de rådande restriktionerna; exempelvis jurister, säkerhetssamordnare,
kommunledning med flera. Funktioner som inte är involverade operativt under ett
”vanligt” år. Vidare har de besöksundersökningar och mätningar som har genomförts
under året varit viktiga för att kunna agera. Man måste VETA innan man GÖR.
Trandansens besöksguide är framtagen i ett samarbete mellan
Länsstyrelsen och Visit Hornborgasjön i syfte att styra
besökare till dagar och tider med färre besökare.
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Vi behöver varandra i det här arbetet.
Vi behöver växa tillsammans.
Vi vet att allt är möjligt.
Och att det ”omöjliga” bara tar lite längre tid.
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Platsutvecklingsperspektivet måste skrivas
in i samarbetet
Platsutvecklingsperspektivet är något som nu tack vare projektet ligger på bordet för
diskussion och samtal. Om vi har samverkan kring den traditionella destinationsutvecklingen och transäsongen så ligger vi fortfarande på samtalsnivå när det gäller
platsutveckling. Dock känner vi att vi har lyft på locket och fler och fler tar till sig
perspektivet, men för att gå vidare behöver vi samsyn kring vad det är vi ska göra.
Den viktiga och nödvändiga slutsatsen är att det organiserade samarbetet även måste
omfatta platsperspektivet och kopplingen till samhällsbyggandet – OM vi skall möta
framtiden tillsammans på ett hållbart och kontrollerat sätt.
Det här kräver mer kunskap än vad vi inom destinationsutveckling själva besitter och
därmed är det nödvändigt att vi krokar arm med andra förvaltningar inom kommunerna
men även i samarbetet mellan kommunerna. Det är ett bra avstamp för framtiden.

I armkrok för nutid och framtid
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Politikens roll blir avgörande
Behovet av att tydliggöra och förankra de uppdrag som ska synas i beslut, resurser,
förankrat och synligt för alla berörda förvaltningar vilar tungt på politikernas bord.
Politiken bör vara hållbarhetens främsta förespråkare när det handlar om att ställa om
den offentliga styrningen av turismen för att vi ska kunna säkerställa en hållbar framtida
samhällsutveckling. Politiken har därmed en avgörande roll i denna omställningsprocess.
Det genomförda projektet har visat att det saknas en samsyn inom Visit Hornborgasjön
kring perspektivet platsutveckling genom turism, dvs när destinationsutveckling och
samhällsplanering går i samklang. Vidare handlar det om att förstå och driva en förflyttning av perspektiven, en förändring av roller och uppdrag. Utmaningen består
också i att turismuppdraget ej innehåller perspektivet platsens bärkraft. Inte heller
tydliggörs vikten av att samverka med förvaltningar samt att bidra till kommunernas
övriga processer och strategier. Politiken är ägare av frågan och sätter mål och ramar
för kommunernas arbete kopplat till platsutveckling inklusive destinationsutveckling.
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Behov av turismsamordnare
Det är också en fråga om ledarskap, om att vara tydlig med vem eller vilka som ”äger”
frågan. Det behövs även en turismsamordnare inom varje kommun som har uppdraget
att knyta ihop de båda perspektiven. Med andra ord en funktion som har i uppdrag
att BÄRA turism- och besöksnäringsfrågan – inspirera, informera och få till goda och
långsiktiga samarbeten med olika förvaltningar och andra offentliga aktörer.
Som följd av detta måste även den nuvarande rollen som affärsutvecklare för Visit
Hornborgasjön omdefinieras.

Uppdrag över förvaltningsgränserna
Under projektets gång har det blivit mer och mer tydligt att de som jobbar med
destinationsutveckling måste bredda sitt perspektiv, det vill säga att skapa sig en
förståelse för att det man gör och de saker som sätts i rullning har en effekt och
påverkar platsen och lokalsamhället. Innerst inne så vet egentligen alla detta men
utifrån uppdraget så ingår inte den konsekvensanalysen och uppmärksammandet
av målkonflikter på ett tydligt sätt i dagens arbetssätt. Vi menar att tjänstepersoner
måste tillåtas att jobba över förvaltningsgränserna.
Vi kan även skönja en förändringsobenägenhet. Förändringstakten ökar, liksom
förflyttningen av perspektiven. Vad händer med mig och min roll? Förändringen
kan vara skrämmande.
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Viktigt att göra hemläxan först

Tillitsbaserade kommunsamarbeten

Platsperspektivet måste implementeras internt först innan man kan samarbeta över
förvaltningsgränser och sedan även över kommungränser. Tre kommuner med tre olika
sätt att organisera turismfrågan. Tre kommuner med tre olika sätt att jobba över
förvaltningsgränser. I samarbetet Visit Hornborgasjön finns en samsyn i hur de tre
kommunerna ska jobba ihop när det gäller den traditionella destinationsutvecklingen
men när det kommer till det vidare perspektivet märker man dels att Visit Hornborgasjöns
arbete inte är förankrat bland alla förvaltningar i de olika kommunerna och därmed
finns det heller inte någon bredare samverkan i ett platsutvecklingsperspektiv.
Kommunerna måste börja med sitt interna arbete först. De tre kommunerna kan inte
jobba över kommungränserna med dessa frågor om de inte är överens internt.

Viktigt att man har samsyn i hur saker ska hanteras när man jobbar med gemensamma
uppdrag exempelvis vandrings- och cykelleder.

Vi kan också notera en svårighet att utifrån platsutvecklingsperspektiv involvera den
kommun som inte ”äger” det geografiska territoriet Hornborgasjön med sina omgivningar.
Dock ställs frågan på sin spets i samverkansfrågor där området sträcker sig över
kommungränser i tematiska och fysiska samarbeten, exempelvis cykel- och vandringsleder liksom turistvägar etc.
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En sak är ju att få arbetet och synsättet att jobba över förvaltningsgränserna inom sin
egen kommun. Men när man kommer till ett mellankommunalt samarbete som
Visit Hornborgasjön är – då är det även viktigt att man kan lita på att den andra parten
/kommunen gör det den ska. En cykelled som skär genom flera kommuner är ju EN
led för den som nyttjar den och för de markägare som den påverkar. Därför är det av
yttersta vikt att vardera kommunen verkligen lever upp till de krav som ställs och tar
ansvar för kvaliteten och de konsekvenser som en led och dess användare kan orsaka
för såväl natur som markägare och närboende.
Vi måste kunna lita på varandra och att det finns en struktur bakom de åtagande som vi
gemensamt tar oss an över kommungränserna.
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Ytterligare samsyn och arbetet mot
gemensamma mål
Vi ser att Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan hantera
överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ och trygg upplevelse
för besökarna samt gynna besöksnäringen. Genom deltagande i projektet har fler insett
att vi måste jobba på det här sättet när det gäller HELA området. Som det ser ut nu så har
vi endast rådighet att jobba på det här sättet när det gäller transäsongen. Vi behöver nu
få ytterligare samsyn i hur vi skulle kunna jobba med gemensamma mål även inom andra
områden för att nå visionen om en hållbar platsutveckling på riktigt.
Om hållbar platsutveckling genom turism ska vara det perspektiv som leder oss vidare mot
en hållbar destination på riktigt bör arbetssättet även stadfästas i Visit Hornborgasjöns
samarbete och avtal. Det räcker inte med ett avtal mellan våra tre kommuner med uppdrag
av de traditionella destinationsutvecklingsfrågorna, om än på ett hållbart sätt. Vi behöver
lägga grunden för ett utökat uppdrag och en gemensam strategi och plan genom förankring
i kommunernas förvaltningar, vilken sedan ska stadfästas politiskt. Vidare behöver strategin
med handlingsplan gå i samklang med kommunernas egna hållbarhetsstrategier och i samverkan med Länsstyrelsen. Förankringen behöver även göras utanför kommunens väggar,
det vill säga i en dialog med besöksnäringen och med civilsamhället som berörs, ex markägare. Politikens roll är mycket viktig för den förflyttning av perspektiv som är nödvändig
för en hållbar platsutveckling.
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Samverkanstrappan
Samhandling
Samarbete

Besöksnäring och turism i kommunens
långsiktiga planering
Besöksnäring och turism behöver finnas med som ett perspektiv i den fysiska
planeringen. Turismens konsumtion och produktion, inkluderat de egna kommuninvånarnas besök, innebär exploatering av mark- och vattenområden, många gånger
i känsliga miljöer, samt en ökad belastning på infrastruktur och samhällsservice, och
därmed finns en risk för missnöje bland kommuninvånare och markägare.
Samhällsplanering, inklusive kommunens översiktsplansarbete beaktar olika
intressen och det är ju först när olika intressen läggs på varandra som man ser
målkonflikter och möjliga synergieffekter.
I samtalen med de som jobbar med planeringsfrågor har framkommit att just synsättet och arbetsmetoden att man i alla utvecklingsfrågor bör förhålla sig till VAD
vill vi med denna plats långsiktigt och vilka målkonflikter skulle kunna uppstå om vi
”kör på”. Hur löser vi målkonflikterna för en långsiktig samsyn framåt? Just denna
metod med de frågor man bör ställa sig innan man agerar skulle vi destinationsutvecklare kunna använda oss av i det generella utvecklingsarbetet.

Samsyn
Samtal

Gemensamma
insatser och
aktiviteter

Gemensam målbild
och åtaganden över
tid utifrån egna
förutsättningar

Delad bild av
problem/utmaning
och mål

Möten, diskussioner
och utbyte av
information

Under projektets gång har vi genomfört både workshops, intervjuer och samtal, vilka
sammantaget har visat att vi utifrån våra olika organisationer/förvaltningar och kommuner
befinner oss på olika nivåer. Behovet av samsyn är avgörande och för att identifiera var
vi står har vi sett att vi behöver hjälp att beskriva nuläget.
Samverkanstrappan fungerar som ett verktyg för oss att identifiera var i processen vi
står. Vilka frågor samtalar man om, vilka har man samsyn kring och vilka samarbetar och
samagerar man med. Ju längre upp i trappan som ambitionsnivån sträcker sig, desto
mer komplex blir samverkan och ju mer tid och resurser krävs för att den ska fungera.
Det är viktigt att ambitionen är tydlig för de aktörer man samverkar med. En lägsta nivå
bör vara att man når samsyn med de viktigaste aktörerna kring analysen och vilka
områden som prioriteras. Utifrån nya behov och nya lärdomar kan organiseringen
behöva förändras och utvecklas.
Källa: Tillväxtverket
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Om hur Tvåspårsmodellen blev
Tandemmodellen
– att växla över från strategi till praktisk arbetsmodell
Utifrån projektresultatet har vi utvecklat vår tvåspårsmodell (sid 24 – 25). Men för att leva
upp till ”orden på jorden” har vi kompletterat med en tandemmodell. En beskrivning av
hur vi måste tänka och jobba operativt i samverkan. Vi tittade lite närmare på hur det är
att cykla på en Tandemcykel.
Spåren, först. Vi vet att vi genom att utgå från platsens bärkraft och platsutvecklingsperspektivet kommer att bli ”tvingade” att följa de två spåren, dvs att samverka och
därmed integreras mer och mer.

Samtrampade över förvaltningsgränserna
Vi ser att detta inte bara gynnar samarbetet Visit Hornborgasjön, utan även de enskilda
kommunernas fortsatta arbete med hållbar platsutveckling och därmed hållbar besöksnäring
och turism. Och detta börjar med ett uppdrag från politiken. Utan ett politiskt beslut är det
i det närmaste ogörligt. Ledande politiker måste integreras i tankarna och nästa steg är därmed
att integrera i övergripande strategier och operativt arbete kring det nya perspektivet.
Helt enkelt ha svaren på hur vi bör arbeta med platsen snarare än destinationen.
Så kan vi bli en förebild och modell för ett hållbart Sverige. Så kan vi bidra till medskicket
om kraften i att axla ta det offentliga ansvaret. Så kan vi visa resultatet av ett väl genomfört
arbete, tillsammans, och över förvaltningsgränserna.

Så till Tandemmodellen. Vi ser den som ett hjälpmedel som förklarar HUR?. Och vi har
alltså lånat en metafor för den utmaningen, som dessutom är ett trevligt och hållbart
transportmedel.
Vi sitter på samma cykel och måste hjälpas åt att trampa, åt samma håll. Det finns en
del som påverkar; Vi är olika tränade. Vi är i olika dagsform. Cykeln måste vara ok.
Vägens underlag kommer kanske att förändras och ibland möts vi av uppförsbackar och
vägskäl, dvs överraskningar väntar. För att kunna trampa framåt behöver vi vara överens
om vägen, målet och att samverka, eller kanske samtrampa. Vi måste helt enkelt hålla
balansen och göra jobbet tillsammans. Annars kommer vi aldrig ”i mål”.
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ÖVRIGA INSIKTER
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Perspektivförflyttning

Begreppsförvirring

Förändring av turistorganisationernas uppdrag

Vad står begreppen för? Förvirringen är tyvärr stor. Och detta gäller även inom
respektive kunskapsområde.

Vi kan konstatera att under de senaste 10-15 åren har uppdraget för kommunernas
turistorganisationer förändrats. Omställningen har inneburit att vi på många platser har
gått från att bemanna en fysisk turistbyrå där framgången mättes i antal besökare till att
ansvara för destinations- och affärsutveckling med ett stort fokus på marknadsföring,
paketering och stöttning av företagen i sin exportmognad. Förändring är svårt och vi vet
att vi i Sverige och i övriga världen har kommit olika långt. Beroende på var man befinner
sig, hur uppdragen ser ut och platsens bärkraft.
2015 antogs Agenda 2030 med de 17 globala målen. Destinationsutvecklingen gick då mot
hållbarhet genom produktutveckling, hållbarhetscertifieringar och insatser för säsongsförlängning. Mätmetoden är här certifieringen i sig, antal paket och kampanjuppföljningar.
I spåren av klimatkris, överturism, pandemi och oro i världen behöver uppdraget nu styras
mot hållbar platsutveckling där det offentliga, civilsamhället, besöksnäringsaktörerna och
besökarna verkar tillsammans. Mätmetoder behöver utvecklas där framgången mäts i
minskat avtryck och där varje besök och nyttjande av en plats är närande och inte tärande.
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Exempelvis – vad är skillnaden mellan turism och besöksnäring? Svaret är att det
finns en uppenbar fara i att smalna av turism till att bara omfatta besöksnäring, vilket
de facto är ett näringslivsansvar. Och ännu viktigare. I ett näringslivsansvar ingår så
mycket mer än marknadsföring och paketering.

Definition enligt ”Turismens begreppsnyckel”, Tillväxtverket
* Turism är en aktivitet som utövas av besökare och det krävs insatser från både
samhälle och näringsliv för att turism ska kunna utövas. Samhället bidrar till att stärka
attraktionskraften för turism genom att tillgängliggöra och tillhandahålla en stor del av
den infrastruktur som turismen kräver, till exempel persontransporter, arenor för naturoch kulturverksamheter, informationsverksamheter, utbildning eller forskning.
* Besöksnäringen, tillika näringslivet svarar för de kommersiella verksamheter som
tillhandahåller varor och tjänster till dem som utövar turism, till exempel persontransporter, hotell, restauranger, shopping, resebyråer och researrangörer, kultur- och
sportevenemang eller naturupplevelser.
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Hållbar marknadsföring
Vi måste kvalitetssäkra destinationen innan marknadsföring och försäljning. Det går inte
att marknadsföra platser som för länge sedan uppnått kapacitetstaket. Effekten blir en
besviken besökare och en totalt negativ upplevelse som skadar destinationen långsiktigt.
En hållbar marknadsföring bygger på tydlighet och klara riktlinjer för hur våra natur- och
kulturlandskap ska hanteras. Det gäller att skapa en dialog, ett kunskapsutbyte, en relation,
och upparbetade arbetsmetoder med de kollegor med alla dem som förvaltar dessa
platser. Dialog före marknadsföring helt enkelt. Detta gäller naturligtvis oavsett om det
handlar om lokalt, regionalt eller nationellt initierade och styrda marknadsföringsinsatser.
Lika viktig som att marknadsföra platser när det inte är fullt och under lågsäsong – lika
viktigt är det att hantera motsatsen till ”när och där det inte är fullt”. Med andra ord hur
hanterar man situationen ”när det ÄR fullt”? Insatser i samverkan med andra och en
kommunikation som hjälper till att styra besökarna.
Mången är de som har tagit ställning till att fokusera marknadsföringen mot de besökare
som ger effekt och är ”bra besökare”. Lika viktigt är det att också hantera de besökare
som kommer ändå.
DIALOG FÖRE marknadsföring – ställ om från traditionell marknadsföring till varsam
kommunikation för att styra och kanalisera och utbilda besökarna utifrån dialog med
berörda. Skall offentliga medel gå rakt av till marknadsföring? En obekväm fråga att ställa….
Vi styr inte heller över all kommunikation. Influencers, journalister, topplistor, besökares
egna sociala kanaler. Det kan bli snöskred.
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All utveckling och alla projekt, med inriktning på destinationsutveckling, regionala och nationella
kampanjer och marknadsföringsinsatser innebär konsekvenser för det offentliga lokalt; ex för
kommuner och annan offentlig verksamhet. Vi kommuner behöver genomgå en omställning
där det offentliga ser sin roll i turismutvecklingen för att kunna möta upp på ett hållbart sätt.
Det räcker inte med att applådera och resurssätta det traditionella destinationsutvecklingsarbetet
med marknadsföring, paketering och produktutveckling via en ”isolerad” turistorganisation.
En balanserad destinationsutveckling och omsorgsfull marknadsföring är naturligtvis viktigt,
men detta behöver gå i samklang med en hållbar samhällsutveckling.
HÅLLBAR
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Öppna upp för ett vidare perspektiv

Vi kan och vill bli bättre

Eftersom projekttiden har varit kort så har vi inte haft möjlighet att hitta organisatoriska
lösningar i syfte att möjliggöra samverkan mellan turism (destinationsutveckling) och
samhällsplanering i praktiken. I och med de workshops och möten som har genomförts
har vi dock öppnat upp för ett vidare perspektiv hos deltagarna vilket genererat en hel
del “aha upplevelser”. Dock har det också varit tydligt att vi fortfarande har lång väg att gå.

Vad blir då svaret på frågan om nya samarbeten har uppstått? Ett ödmjukt Nja, kanske.
Inte alls som vi hade hoppats men ändå mycket positivt har ändå kommit ut; med all
säkerhet har nya relationer skapats och även förståelse för varandras roller, vilket är en
förutsättning för att gå vidare, men för att få till organisatoriska lösningar så krävs det
nya uppdrag och de måste komma ifrån politiken. För att politiken ska bli medvetna
om detta behöver vi tjänstepersoner upplysa om detta behov.

En lärandeprocess
Den problematiska situationen i världen har verkat enande och förenande på olika plan.
Vi har samlats kring ett projekt och dess syfte och vi har med utgångspunkt från
detta lyckats skapa koncensus i många frågor. Vi har haft en process att driva och
fått en gemensam nämnare. Det har stärkt oss, både som individer och organisationer.
Digitala möten har blivit vår vardag och teknikutvecklingen omfamnas idag av alla
som ett effektivt sätt att mötas. Samtidigt som fysiska möten är viktiga för att skapa
relationer och långsiktig samverkan.
När vi summerar arbetet hittills kan vi lägga fast att vi lärt oss läxan och att vi lyckats
skapa bred medvetenhet om behovet hållbar platsutveckling hos våra samarbetspartners,
genom nära samarbete och dialog. Att pandemin varit en försvårande och hämmande
faktor både i teori och praktik är en självklarhet. Vi har till exempel inte lyckats i vår
målsättning att genomföra implementering på bred front och därmed skapa fullständig
enighet om åtgärder och vägval.

7 8 HÅLLBAR PLATSUTVECKLING

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING 7 9

Ovärderliga värden från forntid. För nutid och framtid.
Projektet ”Turism vid Hornborgasjön – arbetsmetoder för långsiktigt hållbar omställning med
fokus på destinationsutveckling i samklang med samhällsplanering och regionala processer” är ett
Tillväxtverksprojekt inom utlysningen ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.”
Denna skrift är baserad på den slutrapport som lämnats in till Tillväxtverket.
Projektet valdes ut ihop med ytterligare 12 projekt utifrån sin potential att bidra till nationell metodutveckling
liksom ett tydligt fokus på platsutveckling och en bred samverkan mellan olika aktörer. Projektet pågick mellan
februari 2021 och april 2022. Projektägare var Falköpings kommun ihop med samverkanspartners Skara kommun
och Next Skövde genom samarbetet Visit Hornborgasjön. Referensgruppen bestod av representanter från
Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsverket, Turistrådet Västsverige och Platåbergens Geopark.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-10
KS 2022/00365

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 31
augusti 2022
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsrapport per
den 31 augusti 2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens utfall per den 31 augusti är 71 036 tkr. Det är en
överskottsavvikelse mot budget inom perioden om 2 100 tkr. Nämndens
prognos för helår är enligt budgetram.
Inom kommunledningsförvaltningens avdelningar finns överskott och
underskott inom verksamheterna. Överskottet är kopplat till vakanser där
rekryteringarna tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i
enlighet med lagd budget. Underskotten är kopplat till campingen och
skidbacken samt konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott.
Inom område samverkan och samordning prognostiseras enlig budgetram.
Inom område politik prognostiseras ett underskott. Avvikelse från budget
avser konsultkostnader inom kommunstyrelsen. Ett kommunfullmäktigemöte
i januari blev inställt och på grund av detta prognostiseras det ett mindre
överskott inom kommunfullmäktige. Tillsammans genererar detta ett totalt
underskott för område politik i prognos.
Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per augusti är 768 tkr.
Prognos för helåret är 4 500 tkr, ett överskott om 4 500 tkr mot budget som
är 9 000 tkr.
Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per augusti 21 076 tkr.
Det visar ett överskott om 35 857 tkr mot budget samma period. Prognos för
helår lämnas om ett överskott 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett
överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget som är 85 400 tkr. Pågående
projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl. Detta gör att viss
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omprioritering av innevarande och nästkommande års investeringsbudget
kommer att ske.
Inom mål 1 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse Godtagbar.
Flera av de insatser som försenats på grund av Covid-19 är nu genomförda,
så som inom föräldraskapsstöd. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med
nästan en tredjedel sedan 2019. Mer resurser kunnat läggas på interna
strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete
mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar
förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark
grund att stå när arbetet kan bli mer utåtriktad.
Inom mål 2 är den samlade bedömning av måluppfyllelse God.
Med stora projekt igång, så som stadskärnan och grönstrukturplan skapas
väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun.
Samtidigt skapar den antagna klimatstrategin kommunen förutsättningar för
att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens
verksamheter mot en hållbar morgondag.
Inom mål 3 är den samlade bedömningen av måluppfyllelses God.
Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum
lyckades väldigt väl med ett idag oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat
kommer det att bli i framtiden i och med nya satsningar från både
kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta
sker utveckling inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och
behåller det unika som kommunen har samtidigt som den öppnar det för
besökare.
Inom mål 4 är den samlande bedömningen av måluppfyllelse God.
Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som
konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den nya
digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar
för en allt mer effektiv organisation som dessutom skapar en bättre
arbetsmiljö. De antagna klimatlöftena har inte bara gett kommunens verksamheter spännande utmaningar utan har också höjt kompetensen hos
berörda aktörer i klimatfrågan
Bakgrund
Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt
en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december.
Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av
kommunens externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare
avstämning mot uppsatta mål. En djupare målanalys görs i uppföljningarna i
augusti och december.
Förvaltningens bedömning
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad
verksamhetsrapport är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning.
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna
kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande
överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering.
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Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verksamhetsrapporten syftar också tydliggöra att mål och
ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå
mål och ekonomiska resultat.
Den kommunövergripande delårsrapporten har som
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges
övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i
samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden
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till kommunfullmäktige och ansvarar även för att
verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

Organisation
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda
de strategiska kommunövergripande utvecklingsprocesserna. Kommunledningsförvaltningens övergripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla
och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag.
Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår
från kommunens helhetsperspektiv och har därmed
en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte
att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god
kvalitet.
Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till
år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp
mot förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. Tillkommande ansvarsområde är biträdande
förvaltningschef. Hållbar kommunikation och hållbar utveckling upphör

Biträdande förvaltningschef

Näringsliv

Uppdraget som biträdande förvaltningschef handlar
till största delen om att utveckla kommunledningsförvaltningen till en stark förvaltning att vara styrande och stödjande för övriga förvaltningar. Biträdande förvaltningschef leder kommunledningförvaltningens avdelningschefer

Avdelningen har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang.
Avdelningen ska också finnas som en aktiv och naturlig part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet.

Kansli
Avdelningen ansvarar för beredningsprocesser inför
politiska beslut och ansvarar för utvecklingen av
dessa processer kommunövergripande. Avdelningen
står för ett administrativt och juridiskt stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
och beredningar. Avdelningen ansvarar också för att
ge juridiskt stöd till övriga nämnder, förvaltningar
och kommunala bolag. I kansliavdelningen ingår
kommunarkivet som sköter långtidsförvaringen av
kommunens handlingar. Arkivet ansvarar för att
driva arbetet och utvecklingen mot en elektronisk
långtidsförvaring av kommunens handlingar. Kansliavdelningen arbetar med valnämndens uppdrag att
genomföra allmänna val.

IT
Avdelningen ansvarar för ledning och samordning
av utveckling inom IT-området. Avdelningen ansvar även för drift av kommunens applikationer, nätverk och datorer.

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

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen har det övergripande
strategiska ansvaret att styra, utveckla och samordna kommunens kommunikation. Avdelningen
planerar kommunikation i aktuella ärenden, projekt
och processer, utvecklar och förvaltar kommunikationskanaler, styrdokument och verktyg/system, leder
och samordnar samarbetsgrupper kring kommunikation, samt vägleder och stödjer i kontakt med
press och media.

Utveckling och processledning
Avdelningen arbetar med att leda och stödja processer, projekt och utredningar. Avdelningen arbetar
strategiskt med övergripande frågor utifrån kommunens vision ’Det goda livet’, kommunfullmäktiges
mål samt övriga politiska prioriteringar och uppdrag. På avdelningen finns funktioner och kompetenser kopplat till de prioriterade områdena.

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

HR
Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och
följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare
och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv.
De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån
kommunens mål prioritera insatser inom kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för ständiga förbättringar.

Samverkan och samordning
Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har
gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner.
Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen
för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i
Skaraborgs 15 kommuner.
Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar
för renhållningen i Falköpings kommun. De senaste
medlemmarna är Essunga, Grästorp, Götene och
Vara som anslöt sig den 1 januari 2022.
Under kommunstyrelsen ligger en del av komunens
bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan
nämnds verksamhetsområde.

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

Kommunal verksamhet
via avtalssamverkan

Skaraborgs kommunalförbund

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)

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

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun),
Falköpings kommun (samverkanskommun) och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet.

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)
Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområdet bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

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

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Arbete tillsammans med Skövde och Skara.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort
den 9 februari och den 1 april togs de kvarstående
myndighetsrekommendationerna bort. Viss anpassning av smittspridningen utefter rådande belastning
inom hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning fanns kvar. Och inte minst, rekommendation
om vaccinering kvarstår.
Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022. Invasionen startade den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.
Kommunen följde händelseutvecklingen och samverkade med andra myndigheter och organisationer.
Förberedande arbete för flyktingmottande gjordes
och verksamheter rustades för att kunna vara ett
starkt stöd och kunna ge både akut och långsiktig
hjälp. Information och stöd vid oro och krisberedskap inleddes.
Som en följd av händelserna i omvärlden har priser
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i
kombination med stigande räntor kommer sannolikt
att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdelningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.
Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert,
flera av Falköpings lokala företag känner av en
ökad inflation, varu- och komponent brist, en
ökande oro för ränteläget. Detta skulle kunna bidra
till en minskad investeringsvilja på sikt.
Det är fortsatt höga elpriser i Sveriges el områden.
Prisprognoserna indikerar fortsatt höga elpriser. Det
finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver.
I studierna görs ett antal antaganden. Några vanliga
slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska
elmarknaden är att: elpriser kommer att svänga mer
och oftare. Omställningen till ett elsystem baserat
på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt
innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion.

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

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

Händelser av väsentlig betydelse
Rekrytering av biträdande förvaltningschef är klar
och tjänsten tillsätts den 30 maj.
Kommunen ingår i ett projekt med flera skaraborgskommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekonomisystem. En leverantör är utsedd efter genomförd
upphandling. Förslag till kostnadsfördelning mellan
kommunerna är framtagen och på väg att beslutas.
Planering pågår för införande av det nya ekonomisystemet som förväntas implementeras till våren
2023.
Ett projekt angående IT-säkerhet har startats upp efter att strategiska utvecklingsmedel har beviljats.
Upphandling av konsult pågår och projektet kommer att sättas igång under hösten.
En rutin för beredningsprocessen har antagits av
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har
genom den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i flera övergripande processer.
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Falköpings kommun och Hyresbostäder AB samarbetar för att stärka och förebygga det främjande
trygghetsarbetet. Rekrytering av en projekttjänst är
genomförd och tillsattes den 18 april.
Kommunikationsavdelningen har arbetat med att
iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån
kommunens verksamheter kan sända föreläsningar,
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller konferenser med mera.

mellan parterna. Avsiktsförklaringen innebär bl.a.
att parterna är överens om att samarbeta kring genomförandet av de delar projektet ”Utveckling av
stadskärnan” som ligger i anslutning till varandras
markområden.
Genomförandet av första etappen av ”Utveckling av
stadskärnan” har påbörjats under augusti och beräknas vara klar under november 2022. Den första
etappen består av entréplats Östertull.

Kansliavdelningen arbetar förutom mot kommunstyrelsen även mot valnämnden. Av den anledningen har stort fokus under perioden legat på valarbetet, vilket också har prioriterats.

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den
offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora
torget efter ombyggnationen, har genomförts.
Skissuppdraget pågår till och med december 2022.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till detaljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl). Det
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i
kommunfullmäktige.

Förvärv av ca 50 ha strategisk mark för fortsatt utveckling av Skaraborg Logistic Center.

Iordningställande av allmän plats inom detaljplanen
Lilla Sikagårdens verksamhetsområde har påbörjats
och beräknas vara klart under våren 2023. Utbyggnaden tillgängliggör 50 000 kvadratmeter mark för
verksamheter.
Köpeavtal Gamla stan 2:26 (del av)
Försäljning av cirka 8 000 kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av den gamla godisfabriken på Sjögatan.
Köpeavtal Kyrkerör 1:1 (del av)
Försäljning av en tomt på Smedjegatan avsedd för
bostäder. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras.
Köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 (del av)
Försäljning av cirka 9 000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets industriområde för nybyggnation av lagerbyggnad.

Inlösen av fastigheten Gamla Stan 2:24
Iordningställande av allmän plats inom detaljplan
Anneborg 1:6, Hildasro.
Flytt av stenmurar, stenrösen och skyddade arter
inom Brogärdets och Sikagårdens industriområde.
Köpeavtal del av Friggeråker 25:8 - försäljning av
cirka 100 000 kvadratmeter industrimark inom Skaraborg Logistic Center.
Fyra detaljplaner har antagits och fått laga kraft
som bland annat innebär möjlighet till förtätning
centralt i både Falköping och Floby samt mer ändamålsenlig fastighetsindelning i Falköping.
Det har skapats plattform för kommunala förvaltningar med möjlighet att nyttja en digital medborgardialog i kartan

Markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stenstorp)
En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen
och Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts under mars-april.
Kommunstyrelsen och kyrkorådet har båda beslutat
att godkänna en avsiktsförklaring som är upprättad
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det
goda livet – det är tillsammans
som ett hållbart samhälle
utvecklas
Kommunstyrelsen leder och
samordnar det nämndövergripande
arbetet för att öka den sociala
hållbarheten i kommunen. Under
Kommunstyrelsen finns utskottet
för social hållbarhet som har
prioriterat följande fem fokusområden:
- Trygghet
- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning
- Barn, unga, familj, hälsa
- Utbildning och sysselsättning
- Fysisk miljö och bostadsmiljö

Trygghet
Kommunstyrelsen leder det förvaltnings- och
nämndövergripande arbetet för ökad trygghet i
kommunen. Arbetet sker främst genom
förvaltningscheferna som leder processen och har
jobbat fram en målbild och vision för trygghet som
bygger på att skapa trygga och goda uppväxtvillkor
i Falköpings kommun. För att åstadkomma detta
behövs en god samverkan där kommunens alla
verksamheter riktar kraften åt samma håll.
Fokusområden i det arbetet är:
- trygg familj
- trygg förskola/skola
- trygga mötesplatser/relationer
- trygg fysisk miljö
Utifrån detta styrs arbetet genom att ge uppdrag,
tillsätta arbetsgrupper, med mera. Några exempel är
stärkt samverkan mellan skola och
socialförvaltning, samverkan mellan kommunen
och Falköpings Hyresbostäder och
föräldraskapsstöd.
Under våren 2022 har arbete lagts att ta fram en
målbild och vision för trygghet vilket utgör grunden

till i ett första utkast i en trygghetsstrategi. Bland
annat ingår ett arbete med perspektivinsamling på
trygghetsområdet i syfte att hitta gemensamma strategier framåt. Detta kommer utgöra en viktig grund
för beskrivna insatser i trygghetsstrategin. Planering
pågår för att ha en bra förankrings- och
arbetsprocess för det fortsatta arbetet med strategin.
Strategin bygger på att undanröja riskfaktorer och
tillföra skyddsfaktorer i barn- och ungas
livsmiljöer. Genom att stärka skyddsfaktorerna vill
Falköpings kommun förebygga problemutfall som
alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet,
sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld,
samt depression och ångest. Flera åtgärder i handlingsplanen har redan genomförts såsom utbildning
för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt
och ett pilotprojekt på högstadieskolor för att
främja psykisk hälsa hos ungdomar. Det är ännu för
tidigt att uttala sig om effekter av trygghetsarbetet i
sin helhet. Den förväntade effekten utifrån utbildningsinsatserna kring psykisk hälsa är att skapa
ökad kunskap om psykisk ohälsa och att personer i
behov av det söker hjälp i större utsträckning.
Under våren har också ett antal utbildningsinsatser i
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
(ANDTS) genomförts, både internt på skolor och
arbetsplatser och externt hos näringslivet och
fristående skolor. Fler utbildningar är planerade för
exempelvis föräldrar till elever, lokala gym och
nyckelfunktioner inom kommunens organisation.
Fokus är doping och droger.

Delaktighet, inflytande och social
sammanhållning
Kommunstyrelsen har under våren utvecklat det
områdesbaserade arbetet. Områdesbaserat arbete
handlar om att kommunala verksamheter,
bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle
arbetar tillsammans med att skapa trygghet genom
bland annat mötesplatser och aktiviteter. En tjänst
har inrättats gemensamt med Hyresbostäder i syfte
att jobba områdesbaserat på de platser hyresbolaget har sitt bestånd. Arbetet startade i april 2022
med att en områdesprofil, som beskriver områdets
styrkor och utmaningar, görs tillsammans med
civilsamhället och boende i området. Detta lägger
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grunden för det fortsatta arbetet i projektet.
Platssamverkan Ranten är ytterligare ett exempel på
områdesbaserat arbete som initierats av kommunstyrelsen. I Rantenarbetet samlas kommunala
aktörer och näringslivsaktörer med syfte att öka
trygghet och säkerhet runt tågstationen.
Medborgardialoger inom kommunstyrelsens projekt
om Medskapande Falköping är inte planerad för år
2022.

Barn, unga, familj och hälsa
Utvecklingsarbetet kring föräldraskapsstöd har
fortsatt under året med syfte att skapa en röd tråd i
befintligt föräldraskapsstöd i Falköping så att
insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets
uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer.
Under året har flera omgångar genomförts med
FÖS – Föräldraskap i Sverige som är ett
samhällsorienterande grupprogram som består av
fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med
barn från 0-18 år. Just nu erbjuds kurser i ABC till
föräldrar med barn 0-12 år både på svenska och somaliska. Arbete pågår även för att ta fram en
samlad webbsida för föräldraskapsstöd samt att
kunna utbilda fler instruktörer och på så vis sprida
metoder och kunskap än mer.
Det pågår också arbete för att införa föräldraskapsstödsprogrammet ”Älskade förbannade tonåring”
som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-17
år och vars syfte är att främja barn och ungas hälsa
och stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar. Arbete pågår även för att ta fram en samlad
webbsida för föräldraskapsstöd. Förväntad effekt av
föräldraskapsstödjande insatser är en förbättrad relation och stärkt anknytning mellan barn och förälder. Studier på nationell nivå har påvisat de flesta
av programmen som visar på stärkt relation.

Utbildning och sysselsättning
I ett led att genomföra den av kommunfullmäktige
beslutade arbetsmarknadsstrategin om att få fler
människor i egen försörjning arbetar
kommunstyrelsen med Kompetens- och
näringslivsnämnden. Under 2022 har måldokument
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för samverkan skapats för att stärka en öppen och
tydlig dialog mellan nämnderna. Behovsanalyser
visar att det finns målgrupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden, vilket försvårar direkta
placeringar i lokala företag.
Samverkansaktiviteterna har varit nödvändiga men
tyvärr upplevs många i målgruppen för svag för att
kunna möta upp på direkt placering. Samarbetet
med gymnasieskolan kommer att skapa en bättre
samlad bild kring samverkan skola näringsliv.

Fysisk miljö och bostadsmiljö
Personal under kommunstyrelsen har under 2022
utbildats i ”Bo Tryggt 2030”. Utbildningen
inkluderar metoder för att i fysisk planering kunna
öka säkerheten och tryggheten för invånare i
kommunen genom bland annat checklistor och
handböcker.
Bostadssegregationen i Falköpings tätort arbetas
genom dialog av berörda funktioner, så som externa
aktörer angående olika former av upplåtelser.
Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar
formuleras också utifrån målen att minska
bostadssegregation. Effekten förväntas bli att
genom blandad bebyggelse med olika
upplåtelseformer inom samma bostadsområde ska
bidra till att minska den socioekonomiska
segregationen.
Sammanfattande bedömning
Flera av de insatser som försenats på grund av Covid-19 är nu genomförda, så som inom föräldraskapsstöd. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med
nästan en tredjedel sedan 2019. Mer resurser kunnat
läggas på interna strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete mellan
vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar förutsättningar för att arbetet mot ett
socialt hållbart Falköping har en stark grund att stå
när arbetet kan bli mer utåtriktad.
Samlad bedömning av måluppfyllelse

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

2022

29,7

28,3

27,8

27,3

i.u.

5

6

6

i.u.

i.u.

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät)

0,7

i.u.

0,7

i.u.

i.u.

KKIK delaktighetsindex (Kolada)

i.u.

61

i.u.

i.u.

i.u.

87,39%

* 53,07%

i.u.

i.u.

i.u.

11

12

16

11

10

i.u.

i.u.

46

i.u.

i.u.

Ohälsotal (Försäkringskassan)
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)

Valdeltagande (SCB)
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)
Upplevd Trygghet (Medborgarundersökningen)

Trend









*ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

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

Falköpings kommun ska vara en bra
plats att bo, verka och leva på - en
plats där invånare känner stolthet
och trygghet

Boende
En e-tjänst för att ansöka om bygglov är införd. Detta ska öka tillgängligheten för invånare och allmänheten och förenkla administrationen
av ärenden.
Vad gäller infrastruktur pågår arbete med att bygga
en ny överlämningsbangård vid Marjarp. För att säkerställa och förbättra kollektivtrafiken förs kontinuerligt dialog med Västtrafik, både genom Falköpings
kommun som enskild aktör och genom Skaraborgs
kommunalförbund. Från juni 2022 kommer bland
annat stadstrafikens linje 3 till Ålleberg center att
förlängas för att ge bättre kollektivtrafik till nya handelsområden.
Falköpings kommuns första trafikstrategi är snart
färdig. Strategin har varit ute på remiss och ska upp
för politiskt beslut i kommunfullmäktige i september
2022. Efter att strategin är antagen ska en plan tas
fram för att initiera arbetet med att verkställa strategin. Strategin utgår från de tre målgrupperna; medborgare, näringsliv och besökare. En trafikstrategi
tas fram för att ha en målbild hur Falköpings framtida trafiksystem ska se ut, samt vilka prioriteringar
som då behöver göras.
Kommunstyrelsen har erbjudit markanvisning till en
av aktörerna som lämnat intresseanmälan för kvarteren Kulingen och Stormen inom stadsdelen Fåraberget. Det inkomna förslaget har efter bedömning och
avvägning ansetts som ett relevant förslag sett till
både gestaltning, organisation och ekonomi. Förslaget möjliggör byggnation av hyresrätter.
Fyra detaljplaner har antagits och fått laga kraft som
bland annat innebär möjlighet till förtätning centralt
i både Falköping och Floby.
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Genomförandet av första etappen av ”Utveckling av
stadskärnan” har påbörjats under augusti och beräknas vara klar under november 2022. Den första etappen består av entréplats Östertull. Inom projektet
har också två elever från Ållebergsgymnasiet haft i
uppdrag att dels föra dialog med ungdomar om
framtidens Köttorget och dels införliva resultatet av
dialogen i en ny gestaltning av Köttorget.

Besöksnäring
Under början av 2022 har Platåbergsenheten fortsatt
att utvecklas. Kommunstyrelsen har tillsammans
med Kultur- och fritidsnämnden tagit fram en gemensam samverkansplan för åren 2022 – 2024. En
upphandling av aktör för skidbacken och campingen
har genomförts och även en workshop om Ålleberg
med förtroendevalda och samverkanspartners. Platåbergsenheten ska med professionellt arbetssätt över
förvaltningsgränser locka till sig fler investeringar i
miljonklassen. Avdelningen ska stärka och utveckla
samverkan inom kultur, fritid och besöksnäringen
kring Platåbergen.
Upphandlingen av extern aktör för drift av både
skidbacke och campingen på Mösseberg gick dock
inte att genomföra enligt de ursprungliga anvisningarna. Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att
hitta en aktör som kan genomföra driften av både
skidbacken och campingen på tillfredsställande sätt,
och det bedöms mer rimligt att skidbacken sköts av
Falköpings kommun medan campingen sköts av annan aktör. Ett förslag av kommunal driftsorganisation bereds för politiskt beslut, och upphandling av
extern aktör till campingen påbörjar i september.
Projektet om hållbarbesöksnäring genom samarbete,
Visit Hornborgasjön, har genomfört workshop kring
den offentliga leveransen under 2022. För att skapa
förutsättningar för en hållbar besöksnäring behövs
samverkan inom och mellan offentliga aktörer.

Platsvarumärke
Arbetet att genomföra en kommunövergripande
platsvarumärkesprocess är påbörjad då projektmedel

är tilldelade och en direktupphandling för processledning är genomförd. Konsulten har startat processen och en styrgrupp är bildad samt processplan
framtagen.

Klimatlöften 2022
Kommunernas Klimatlöften koordineras av 'Klimat
2030 - Västra Götaland ställer om' och går ut på att
alla kommuner i Västra Götaland kraftsamlar för att
minska utsläppen genom att arbeta med olika löften.
Falköpings kommun har antagit 9 klimatlöften för
2022 och angivit att vi redan uppfyller 8 andra. Genomförandet av alla våra klimatlöften är på god väg,
men det är inte säkert att alla hinner uppfyllas innan
årsskiftet. Till exempel mål 1 - Laddplan för kommunen: Trafikstrategin behöver vara på plats innan.

för en attraktiv och grönskande kommun. Samtidigt
skapar den antagna klimatstrategin kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens verksamheter
mot en hållbar morgondag.
Samlad bedömning av måluppfyllelse

Sammanfattande bedömning
Med stora projekt igång, så som stadskärnan och
grönstrukturplan skapas väldigt bra förutsättningar
Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030
Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt
kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneutral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är:
- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
- Förstärkning av kolsänkor
- Lokal framställning av förnybar energi
- Hållbara finanser
- Utbildning och medskapande i klimatomställningen
Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommunstyrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter
ställer sig bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.
Uppdrag

Återrapportering per augusti
2022

Tidplan

Kommunstyrelsens
roll

Uppföljning

Klimatstyrande
mötes- och resepolicy

Ett förslag till ny mötes- och resepolicy är framtagen och var utskickad på remiss till kommunens
nämnder under våren. Politiskt beslut i september 2022.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Utreda och ta
fram förslag till
transportpool

En analys har genomförts vilket inkluderade en nulägesbeskrivning
av bilpoolen samt en analys av
medarbetares resvanor, attityder till
tjänstecyklar och upplevelser av det
nuvarande bokningssystemet.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen
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Transportpoolen har utvidgats med
fyra el cyklar och fyra vanliga
cyklar. En bidragsansökan till Klimatklivet har påbörjats för uppförandet av ett cykelgarage i anslutning till stadshuset. Beslut väntas
under hösten och bygget planeras
att genomföras under 2023. Nästa
steg handlar om utfasning av fossila bränslen inom fordonsflottan.

Ta fram grönstrukturplan

Inventeringsarbete pågår och uppstart av arbetet med själva planen.
Antagande vid årsskiftet.

2022

Projektledning

Skyfallskartering

Klimatförändringarna gör att skyfall och översvämningar blir vanligare. Som en del av klimatanpassningsarbetet är det viktigt att förstå
vilka effekter detta kan få på olika
platser och samhällsfunktioner, så
att relevanta åtgärder kan prioriteras. En projektplan har tagits fram
och konsultstöd kommer att upphandlas under hösten för själva karteringen.

2023

Projektledning

Främja hållbart
lantbruk genom
avvägningar vid
exploatering av
jordbruksmark

Avvägningar av olika intressen
både vid fysisk planering och handläggning av lovärenden sker. Syftet
är att bevara jordbruksmark för
matproduktion.

Återkommande

Processledning

Använda checklistor för social
hållbarhet, ekosystemtjänster
och grönytefaktor

Används vid arbete med fysisk planering i syftet att ta hänsyn till alla
tre hållbarhets aspekter.

Återkommande

Processledning

Ta fram laddinfrastrukturplan

Arbetet med att ta fram en laddinfrastrukturplan för organisationen
kommer att påbörjas då mötes- och
resepolicyn är framtagen. I samband med detta tas också en laddinfrastrukturplan för externa aktörer fram.

2022

Projektledning
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Ärende till
kommunstyrelsen

Ärende till
kommunstyrelsen

Ta fram strategi
för solenergi
samt hur tak på
kommunala fastigheter kan arrenderas ut till
energiproducenter

Arbetet med att ta fram en strategi
för solenergi är påbörjat och beräknas lämnas över för politiskt hantering under sommaren.

2022

Projektledning

Skapa kunskap
och delaktighet
om klimatomställningen internt genom
workshops och
utbildningsinsatser

Ett antal ledningsgruppsmöten/arbetsplatsmöten i de olika förvaltningarna har utifrån klimatstrategin
fått kunskap och fått arbeta med
klimatomställningen. Ett engagemang och en vilja att bidra märks
tydligt och många kreativa lösningar kommer fram. Detta är ett
framgångsrikt sätt att skapa just engagemang och staka ut arbetet
framåt.

Återkommande

Processledning

Genomföra externa klimatdialoger och arbeta
fram klimatavtal
med medborgare

Earth Hour-veckan genomfördes i
mars, med temadagar om Bilen,
Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken. Förberedelser inför Seniormässan och Mobilitetsveckan i september. Ett samarbete med gymnasieskolan har inletts. En kommunikationsplan för klimatstrategin håller på att tas fram. Det är viktigt att
nå ut och prata klimat med olika
grupper och uppdraget tas på stort
allvar.

Återkommande

Processledning

Utveckla lokal
matkultur tillsammans med
näringslivet

Ansökt om och blivit beviljade ett
Leader-projekt. Upphandling av
projektledare pågår.

Återkommande

Processledning

Använda befintliga kontaktytor
i näringslivet för
skapa kreativa
lösningar och
kunskap om klimatomställningen.

Deltagit och varit aktiva kring, projekt och öppnat upp Visit Hornborgasjön för frågan.

Återkommande

Processledning

Ärende till
kommunstyrelsen
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

2022

392 481

348 146

196 260

i.u.

i.u.

Inpendling (SCB)

2 942

3 046

2 975

i.u.

i.u.

Utpendling (SCB)

4 747

4 703

4 677

i.u.

i.u.





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

3,50

3,60

4

4

3,82



79,38%

83,61%

i.u.

i.u.

i.u.

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet)

4,36

4,23

4

4,43

4,34

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

i.u.

3,7

i.u.

i.u.

i.u.

Uppföljning av Koldioxidbudget (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi)

i.u.

i.u.

0.32

i.u.

i.u.

Andel gröna lån

i.u.

17,5%

23,0%

36,9%

40,90%

Andel gröna placeringar (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Andel hektar av brukningsbar jordbruksmark som tas för annan explatering (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Befolkningsutveckling (SCB)

0,2

0,3

i.u.

i.u.

i.u.

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik)

214

79

40

143

i.u.

Resande med stadstrafiken (Västtrafik)

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

Antal nya småhus (Kommunens statistik)
Fastighetspriser (SCB)
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29

26

12

32

i.u.

1 453

1 548

2 049

1 924

i.u.

Trend












Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Efterfrågan på godstransporter och logistiska lösningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt
utveckling av SLC.

Det pågår aktiva interna processer
och analyser för att tillgodose en
långsiktig plan- och markreserv.
Bland annat har en dimensioneringsanalys av markbehov för extern
handel genomförts. Falköpings
kommun har verkställt strategiska
markköp och ser över riktningen på
kommande planarbeten. Behovet av mark för nya
etableringar ses fortfarande som stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram och finnas till försäljning så fort som går. Skaraborg Logistic Center
(SLC) på Marjarp ska enligt tidigare beslutat utvidgas med ny överlämningsbangård. Tillsammans med
JULA har kommunstyrelsen planerat för nybyggnation och fört förhandlingar kring ny markförsäljning
och planeringen för ytterligare spåranslutningar fortgår. Kommunstyrelsen har godkänt upprättat samrådsförslag till planprogram för Marjarps industriområde.

Kommunstyrelsen har under våren inlett ett samarbete med Science Park Skövde om en utvecklad en
lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i Falköping. En Nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på lokal nivå som arbetar
fram skalbara idéer från såväl nystartade som etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens
innovations-system och aktörer. Projektet kommer
att ha en inriktning mot områden AI, Tech och
Smartindustri. Nyföretagarcentrum Falköping har
fått uppdrag operativt driva verksamheten lokalt.
Sammanfattande bedömning
Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett
logistikcentrum lyckades väldigt väl med ett idag
oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer
det att bli i framtiden i och med nya satsningar från
både kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta sker utveckling inom
hållbar besöksnäring, något som värdesätter och behåller det unika som kommunen har samtidigt som
den öppnar det för besökare.

Marknadsföring av SLC har gjorts tillsammans med
Business Region Skaraborg (BRS) och Jula. Nästa
insats som är bokad är att delta på mässan transportlogistik i München i maj 2023.
Försäljning av cirka 100 000 kvadratmeter industrimark inom Skaraborg Logistic Center har skett under 2022.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)

Samlad bedömning av måluppfyllelse

2018

2019

2020

2021

2022

4

3,6

4,4

4,6

i.u.

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)

61

i.u

62

i.u.

i.u.

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)

82

i.u

82

i.u.

i.u.

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)

4 288

4 308

4 368

4627

i.u.

Antal arbetstillfällen (SCB)

13 837

i.u

i.u

i.u

i.u.

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark

670 130

615 000

570 435

596 006

i.u.

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)

73

77

73

76

i.u.

70 236

73 510

54 848

61 960

i.u.

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)

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

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Kommunstyrelsen samordnar och leder uppdraget att implementera en
tillitsbaserad styrning i Falköpings
kommun. Arbetet fortgår genom att
bygga kunskap och förståelse bland
kommunens chefer, och kopplat till
detta pågår också arbete med att fram verktyg som
stöd för chefer att göra omställningen i dess ledarskap. I fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och konkret – att formulera hur den styrningen
ser ut. Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisationen pågår också arbetet med tillsbaserad
syrning för förtroendevalda.
Sedan 2017 har andelen Gröna Lån succesivt ökat
bland Falköpings kommuns investeringsprojekt,
dock uppstår vissa problem vid återrapportering.
Alla projekt är inte lika energieffektiva som beräkningarna visade vid ansökningen. Kommuninvest
har gett kommunstyrelsen respit för återrapportering
till januari år 2023.
Upphandling av produkter som innebär minskad klimatpåverkan är pågående, och här behövs en precisering av vad exakt som ska beräknas och återrapporteras.

Andelen digitaliserade fakturahanteringar har även
den ökat succesivt de senaste åren. Detta har medfört
klar kvalitetssäkring då antalet påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade nya ekonomisystemet kommer även abonnemangsfakturor ske på ett
mer effektivt sätt.
Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digitaliseringsstrategin kommer att omprioriteras under
år 2022 då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. Även den interna samverkansstrukturen prioriteras genomföras under 2022.
Sammanfattande bedömning
Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer
form genom arbete som konkretiserar begreppen och
samlar organisationen. Den nya digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar för en allt mer effektiv organisation som
dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna
klimatlöftena har inte bara gett kommunens verksamheter spännande utmaningar utan har också höjt
kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan.
Samlad bedömning av måluppfyllelse

Digitalisering / digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens digitaliseringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.
Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö:
- Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande
100 heltidsarbetare
- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant och utvecklande.
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- Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara processer,
bidra till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.
För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda automatisering och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.
För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi
söka samarbete och samverkan med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem som
görs av nio skaraborgskommuner gemensamt.
Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahantering,
abonnemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodeshantering
för förtroendevalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digital ärendehantering genom att införa e-signering och e-arkiv.
IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och uppdrag och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av kommunens alla verksamheter.

Uppdrag

Återrapportering augusti
2022

Tidplan

Kommunstyrelsens roll

Modernisering
av samarbetsplattformen –
införa Teams
och så småningom Microsoft 365.

Implementeringsprojekt för
Microsoft Teams är planerat att
slutföras till september 2022.

2022

Projektledning
och samordning

Trådlöst nätverk som tjänst

Planeras genomföras under
2023.

2023

Projektledning

Livscykelhantering

Planeras genomföras under
2023.

2023

Genomföra

Mäta digital
mognad

Planeras genomföras under
2022.

2022

Leda och samordna

Etablera drift
och förvaltning
av Internet of
Things-plattform

Planeras genomföras under
2023.

2023

Genomföra

Uppföljning

Följa upp att alla kommunens trådlösa nätverk levereras som en tjänst. Där ITavdelningen är tjänsteleverantör och verksamheten
tjänstemottagare

I slutet av 2022 har vi utvärderat DiMiOS och, om
det är en lämplig modell
för Falköping, genomfört
vår första självskattning.
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2018

2019

2020

2021

2022

Trend

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik)

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

56

40

44

47

i.u.

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)

17

20

17

14

i.u.




Digital mognad (DiMiOS)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Antal e-tjänster (Kommunens statistik)

59

82

108

i.u.

i.u.

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)

i.u.

0

i.u.

i.u.

i.u.

0,84

0,78

i.u.

i.u.

i.u.





i.u.

71 (medarbetare)
80 (ledare)

i.u.

71

i.u.



i.u.

3,9 (medarbetare)
4,6 (ledare)

i.u.

3.9

i.u.



Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät)
Nöjd medarbetarindex
(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som
arbetsgivare (medarbetarundersökningen)
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete

Nämndens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

Förvaltningsekonom och utvecklingsledaren har tillsammans med bitr. förvaltningschef och avdelningscheferna samt kommundirektören gjort uppföljning
genom avstämningar och möten.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning
av kommunens fyra övergripande mål görs som en
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.
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Personaluppföljning
PERSONALUPPFÖLJNING

Årsarbetare
kommunledningsgrupp
Årsarbetare
kommunledningsförvaltning
Pensionsavgångar
Rekryteringar

UTFALL 2021
PER AUG

UTFALL 2022
PER AUG

BUDGET
2022

PROGNOSAVVK

PROGNOS
2022

-

6,00

5,00

6,00

6,00

86,12

88,25

88,80

85,00

2,00

1,00

2,00

2,00

-

-

7,00

2,00

7,00

5,00

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Inom kommunledningsgruppen är rekrytering av förvaltningschef för kultur-och fritid klar och i början
på maj beslutade KSAU om ny chef. Den 8 augusti
tillträdes tjänsten. Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs förvaltningschef har fått ett nytt uppdrag och
gör sin sista dag den 15 juli. Rekrytering pågår.
Under våren inom kommunledningsförvaltningen
slutade två bygglovsingenjörer på egen uppsägning.
Ytterligare uppsägningar skedde under fg rapportperiod av lönekonsult och kommunikatör.
Näringslivschefen har tackat ja till ett nytt uppdrag
och avslutar sin tjänst i början av oktober. Rekrytering av den uppkomna vakansen kommer inledas
inom kort.
Det pågår rekrytering av en kommunikationschef där
sista ansökningsdag är 18 september. Kommunikationschefen kommer att ingå i kommunledningens

-

3,80

ledningsgrupp och är underställd biträdande förvaltningschef. Ytterligare en rekrytering har gjorts under
perioden efter en uppstådd vakans av juristtjänst vid
kansliavdelningen.
Övriga tillsatta tjänster under perioden maj till augusti är kommunikatör, HR-konsult, utvecklingsledare, planarkitekt och lönekonsult.

Förväntad utveckling
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck
av företagshälsovård inom personalstrategi på grund
av ökat inflöde och behov av individuella samtal och
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock är
tendensen en annan nu än tidigare då det är ett större
utflöde av bidrag tidigare på året än vad som är
brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras gällande kompetensförsörjningsplaner mer mässor bokas in. Inom ledarskapet, implemetering av tillitsbaserad styrning- och ledning planeras utbildningar.
Chefsdagar genomfördes på Bohusgården 5-6 september.

Sjukfrånvaro Kommunledningsförvaltningen januari – augusti 2022
Hälsotalen redovisas under 2022 enligt följande: 1. januari- april 2. januari-augusti 3. Januari-december (årsredovisning) Syftet med denna redovisning är att se förändringen över året.
Varav
Kommunlednings
över 60
förvaltningen
Totalt
Kvinnor
Män
dagar
- 29 år
30-49 år
50 år
1,9% (0,7%) 2,0% (0,5%) 1,8% (1,1%) 0,0% (0.0%) 1,4% (0,3%) 1,8% (0,6%) 2,1% (1,0%)
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig
ordinarie arbetstid). Inom parentes visas siffrorna för
samma period 2021 januari- augusti.
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma
period föregående år.
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Av Kommunledningsförvaltningens medarbetare har
63,31 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2022 (84,21 % 2021) och 25,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-augusti 2022 (9,0 %
2021).

Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

FP 2022
BUDGET

KF § 11

KS § 50

KS § 59

KS § 98

GÄLLANDE
BUDGET

-88 300

-1 120

-1 900

-338

-276

-91 934

Verk samhetsområden
Kommunledningsförvaltningen
Samverkan och Samordning

-9 900

-9 900

Politik

-6 900

-6 900

SUMMA BUDGET

-105 100

-1 120

-1 900

-338

-276

-108 734

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar

600 tkr – Höjning av de kommunstrategiska bidragen

Kommunstyrelsens nettobudgetram var från årets
början 105 100 tkr.

700 tkr – Förstärkt resurs för genomförande av klimatstrategin

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan
besluta om budgetramförändringar inom drifts- och
investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024 framkom att vissa delar inför
budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala
poster för att senare omfördelas till respektive
nämnd.

500 tkr – Framtagande av verktyg för mätning och
uppföljning av utsläpp samt framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation)

För Kommunstyrelsens del innebar det en ökning
om 1 120 tkr. Det bestod av en internhyresförändring, en minskning om 470 tkr, internkostnadsförändring en ökning av städ 10 tkr och budgetväxling
av kollektivtrafik mellan Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen om 1 580 tkr.
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna tre
stycken projektansökningar av strategiskt utvecklingsbidrag för år 2022. Det avser framtagande av
skyfallskartering 600 tkr, IT-säkerhet 700 tkr, Platsvarumärke – Falköping 600 tkr.
Beslut avseende etablering av nod för Science Park
Skövdes verksamhet i Falköpings kommun togs den
6 april. Medel från centrala poster avseende oförutsett fördelades med 338 tkr till Näringslivsavdelningen.
Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för kommunens personal dock
saknades avtal med ett fackförbund. En justering är
gjord om 276 tkr i juni.

Förväntad utveckling
Stadsbyggnadsavdelningen har rekryterat ny medarbete med syfte att höja takten i framtagandet av detaljplaner.
Alla de föreningar som sökte strategiskt föreningsbidrag under år 2022 fick medel enligt ansökan.
Utveckling- och processledningsavdelningen har rekryterat en ny medarbete som bland annat kommer
att arbeta med genomförande av klimatstrategin.
Ett verktyg är inköpt och bearbetas just nu inför
lansering på hemsidan. Internt funderar förvaltningen på hur detta kan bli en del av ordinarie styrning, ledning och uppföljning. Det inköpta verktyget kommer troligtvis behöva kompletteras.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får
utfall som planerats. Att verksamhetskostnaderna
tenderar att bli högre på grund av anlitande av konsulter som inte är budgeterat för och hur elpriser
slår mot förbrukning på verksamheterna slalombacken och campingen.

Riktade medel i flerårsplan
Politisk justering, totalt 2 500 tkr
700 tkr – Riktade medel till stadsbyggnadsavdelningen för att höja takten i framtagande av detaljplaner
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Ekonomiska rapporter
per augusti 2022
Kommunstyrelsen
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Ekonomiskarapporter
Resultatrapport
UTFALL
PER 2021-08

UTFALL
PER 2022-08

BUDGET
PER 2022-08

BUDGET 2022

PROGNOS
2022

Avgifter mm

7 652

8 922

8 133

11 412

11 000

-412

Statsbidrag

2 304

2 537

817

817

2 600

1 783

Övriga intäkter

2 378

1 853

2 413

2 849

2 400

-449

Interna intäkter

3 762

4 138

4 195

5 724

5 800

76

Summa intäkter

16 096

17 450

15 558

20 802

21 800

998

Personalkostnader

-46 023

-47 203

-48 535

-72 310

-70 400

1 910

Verksamhetskostnader

-27 739

-31 465

-31 294

-44 528

-46 144

-1 616

Kapitalkostnader

-4 312

-4 221

-4 304

-6 490

-6 490

0

Interna kostnader

-5 338

-5 597

-4 623

-6 208

-7 500

-1 292

Summa kostnader

-83 412

-88 486

-88 756

-129 536

-130 534

-998

NÄMNDENS RESULTAT

-67 316

-71 036

-73 198

-108 734

-108 734

0

RESULTRAPPORT (tkr)

PROGNOSAVVIK.

Intäk ter

Kostnader

Analys utfall augusti
Kommunstyrelsen utfall per den sista augusti var 71
036 tkr. Det visar ett överskott mot budget i samma
period med ca 2 100 tkr. Jämför man årets utfall i
augusti mot föregående år så har nämndes nettoresultat ökat med 5,6 %.
Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag per augusti
beror till största del till ej budgeterade externa driftprojektintäkter, vilka är fleråriga. Tillväxtverket har
förskott utbetalat ca 700 tkr för projektet Hållbar
platsutveckling Hornborgasjön och till projektet
Lona Falekvarna har 500 tkr utbetalts från arbetsförmedlingen som är ett bidrag för de projektanställdas
löner i projektet.
Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stadsbidrag för sjuklönekostnader har kommunledningsförvaltningen totalt erhållit 130 tkr för december år
2021 samt januari-mars år 2022.

Inom personalkostnader finns vakanser som gör att
ett överskott visas i perioden. De rekryteringar som
är budgeterade från årets början kommer att vara på
plats i juni och augusti.
Underskottet inom verksamhetskostnader beror på
konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna
specialkompetens finns inte inom personalen vid
kommunledningsförvaltningen. De fleråriga driftsprojekten nämnda ovan om intäkter, har även inte
budgeterade kostnader vilket också är en förklaring
av underskottet i verksamhetskostnaderna.
Av de Strategiska utvecklingsmedel som tilldelats är
utfallet 117 tkr av de 1 900 tkr fram till augusti.

Prognos
Prognos lämnas om att budgetram hålls.
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Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)

UTFALL
PER 2021-08

UTFALL
PER 2022-08

BUDGET
PER 2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.
200

Verk samhetsområden
Kommunledningsförvaltningen

-55 410

-57 938

-60 230

-91 934

-91 734

Samverkan och Samordning

-6 917

-7 881

-7 839

-9 900

-9 900

0

Politik

-4 989

-5 217

-5 129

-6 900

-7 100

-200

-67 316

-71 036

-73 198

-108 734

-108 734

0

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Utfall
Kommunledningsförvaltningen
Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom verksamheterna. Överskottet i personalkostnaderna består av vakanser där
rekryteringarna tillsätts under vår och höst istället
för vid årets början i enlighet med lagd budget. Underskotten är kopplat till campingen och skidbacken
samt konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett
överskott.

Samverkan och Samordning
Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och utbetalades i februari
2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så
även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att
vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och utbetalningar kommer göras enligt plan.
Sammantaget hålls budget inom området samverkan och samordning.

Politik
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott.
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige
den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska nämndens
ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet
är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och
kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse
från budget avser konsultkostnader. Ett kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund
av detta prognostiseras det ett mindre överskott.
Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för
området politik.

Prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar enligt lagd budgetram.
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Avdelningsrapport
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

-7 568
0
-2 258
-6 186
-3 992
-13 008
-439
-5 275
-5 127
-7 834
-1 172
-2 551
-55 410

-4 930
-4 555
-2 757
-6 154
-1 508
-13 584
-3 259
-4 559
-5 451
-6 036
-2 802
-2 343
-57 938

-3 819
-4 451
-2 951
-6 187
-2 016
-13 594
-3 634
-4 953
-5 576
-7 430
-3 227
-2 392
-60 230

-5 740
-6 700
-4 400
-9 538
-3 100
-20 600
-5 580
-8 691
-8 385
-11 225
-4 375
-3 600
-91 934

-7 300
-6 700
-4 200
-10 058
-2 600
-20 000
-5 300
-8 691
-8 385
-9 800
-5 100
-3 600
-91 734

-1 560
0
200
-520
500
600
280
0
0
1 425
-725
0
200

Samverk an och Samordning
KS Bidragsgivning
Miljösamverkan
Turismsamverkan
Kommunala medlemsavgifter
Summa samverkan och samordning

-2 974
-2 132
-175
-1 636
-6 917

-3 568
-2 367
-350
-1 596
-7 881

-3 830
-2 240
-262
-1 507
-7 839

-3 930
-3 360
-350
-2 260
-9 900

-3 570
-3 590
-350
-2 390
-9 900

360
-230
0
-130
0

Politik
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Summa Politik

-3 316
-1 673
-4 989

-3 509
-1 708
-5 217

-3 097
-2 032
-5 129

-4 400
-2 500
-6 900

-4 800
-2 300
-7 100

-400
200
-200

-67 316

-71 036

-73 198

-108 734

-108 734

-

AVDELNINGSRAPPORT (tkr)
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Bitr Förvaltningschef
Kansli
Näringsliv
Kommunikation
IT
Utveckling och processledning
Stadsbyggnad
Ekonomi
HR
Personalstrategi
Fackligt
Summa kommunledningsförvaltningen

KOMMUNSTYRELSENS RESULTAT
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Uppföljning av fleråriga driftsprojekt
STÖRRE DRIFTSPROJEKT (tkr)
Fleråriga

EXTERN
INTÄKT

Projek t pågående/avslutade

UTFALL TOM
AUG 2022

TOTAL PROJEKTBUDGET

PROJEKT
PROGNOS

TOTAL
AVVIKELSE I
PROJEKT
AUG 2022

INTERN
INTÄKT

KOSTNAD

NETTO

BRUTTO
KOSTNADER

-970

0

-638

-638

332

1 100

-1 100

0

-814

-1 100

286

Projek t
nummer

För att stärka arbete mot mål 1
EU-projekt Shaping fair Cities (avslutad)

5112

Föräldrastöd

5136

970

Stärkt samverkan mellan kommunen

0

och Falköpings Hyresbostäder

5147

1 500

-1 500

0

-178

-1 500

1 322

Platssamverkan Ranten

5149

549

-549

0

-183

-549

366

För att stärka arbete mot mål 2
Lona Naturreservat Väsmestorp

5103

300

-300

0

-405

-300

-105

betesmarker på kommunägd mark

5119

260

-260

0

-124

-260

136

Grönstrukturplan

5144

315

-315

0

-61

-315

254

Klimatsmartboende och destinationer

5145

652

-652

0

-254

-652

398

5146

331

-331

0

0

-331

331

Pollineringslona restaurering av

Lona förstudie våtmarker i Falköpings
kommun
För att stärka arbete mot mål 3
Visit Hornborgasjön

5137

775

-1 125

0

-909

-1 617

708

Lona Falkekvarna

5142

1 089

350

-1 089

0

-2 130

-1 720

-410

5143

1 304

-1 304

0

-951

-1 240

289

Hållbar platsutveckling fördjupning

5148

1 528

-1 528

0

-199

-1 528

-1 329

Erasmus EU projekt

5150

4 211

-4 211

0

0

-4 211

-4 211

-15 234

0

-6 846

-15 961

-1 633

Hållplats Platsutveckling Hornborgasjön (avslutad)

0

Nya projek t

Driftprojektsbudget

11 735

3 499

För att stärka arbetet mot mål 1
EU-projekt Shaping fair Cities
Projekt är avslutat, återbetalning ska ske.
Föräldrastöd
Arbetet fortsätter enligt plan. Projekt kommer att
avslutas 2022-12-31.
Stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder
En projektledare har tillsatts och områdesutveckling
och social hållbarhetsarbetet har startas upp.
Platssamverkan Ranten
Arbetet har startats upp tillsammans med Stiftelsen
Tryggare Sverige.

För att stärka arbetet mot mål 2
Lona Naturreservat Väsmestorp
Väsmestorps naturreservat bildades 2021 och är
iordningställt med ny parkeringsplats, fyra informationsskyltar, nya stigar med viss spångning genom
alsumpskogen. Fyra guidade turer med inriktning
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på fågelliv, natur, reservatsbildning och kultur hålls
mellan maj och oktober. Projektet har drivits som
ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där
kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Kommunen har även erhållit markersättningsmedel för
bildandet av naturreservatet på 700 tkr från Naturvårdsverket. Projektet pågår 2019-2022.
Pollineringslona restaurering av betesmarker på
kommunägd mark
Fyra naturmässigt värdefulla kommunala betesmarker, varav tre i Stenstorp och en i Åsarp, har restaurerats. Den största betesmarken Enemarken i Stenstorp var mycket igenväxt av en och björk, men har
öppnats upp genom omfattande gallring och bete,
vilket resulterat i att floran har återhämtat sig väsentligt. Stora insatser med positivt resultat har
även gjorts på de två övriga betesmarkerna i Stenstorp. Under resterande projekttid kommer betesmarken i Åsarp att restaureras och biotopskyddas, i enlighet med projektplanen. Projektet har drivits som
ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där
kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Projektet pågår 2020-2023.

Grönstrukturplan
En grönstrukturplan med pollineringsplan för kommunens tre största tätorter Falköping, Stenstorp och
Floby håller på att tas fram under 2022. En inventering av kommunala grönytors ekologiska, sociala
och kulturella värden samt ytor gynnsamma för
pollinerare har pågått under juli och augusti och
403 grönytor har inventerats. En konsult har sedan
juni arbetat med att ta fram själva planen. Planen
kommer att färdigställas under 2022 och beslutas av
kommunfullmäktige i början av 2023. Projektet
drivs som ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen.
Klimatsmartboende och destinationer
Klimatsmarta boenden och besöksmål är ett projekt
inom hållbar turism kring Hornborgasjön och Vallleområdet. Genom att inspirera boenden och besöksmål till att skapa hållbarhet, på riktigt, inom de
tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbarhet, finns förutsättningarna
för ett välmående lokalsamhälle som står sig starkt
mot morgondagens klimatutmaningar.
Under perioden januari-augusti har flera insatser
gjorts bland annat:
 Framtagning av utbildningsmaterial och
handledningsmaterial.
 Upphandling av (el)hyrcyklar till uthyrning i Broddetorp och Varnhem.
 Marknadsföring av projektet via media och
i kommunens digitala kanaler samt via riktade nyhetsbrev via Visit Hornborga.
 2 föreläsningar har genomförts.
Lona förstudie våtmarker i Falköpings kommun
En inventering av potentiella våtmarkslägen i hela
kommunen med särskild inriktning på kommunägd
mark utförs under 2022-23. Projektet drivs av stadsbyggnadsavdelningen i samarbete med utvecklingsledare för miljö på kommunen samt Vattenrådet för
sydöstra Vätterns tillflöden (Lidan). Inriktningen är
näringsupptag och kolinbindning/ klimatnytta, men
även andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rekreation och omhändertagande och rening av
vatten ska beaktas. Under året har hittills översiktligt underlagsmaterial tagits fram och inriktningen
på projekten kan vara stora projekt med större nytta
men också större påverkan, eller fler mindre projekt. Projektet drivs som ett LONA-projekt (lokalt
naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag
från länsstyrelsen. Projektet pågår 2022-23.

För att stärka arbetet mot mål 3
Visit Hornborgasjön
Projektet fortsätter enligt plan.
Lona Falekvarna
Projektet fortsätter enligt plan.
Hållbar platsutveckling Hornborgasjön
Under början av 2021 kom utlysningen ”Hållbar
platsutveckling inklusive möten och evenemang”
och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade
medel ihop med 12 andra projekt runt om i Sverige.
Projektet påbörjades i februari 2021 och slutrapporterades i april 2022. Falköpings kommun har varit
projektägare med Skara kommun och Next Skövde
som samverkanspartners.
Tillväxtprojektet har syftat till att skapa resurser för
att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling,
produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en
hållbar utveckling. Det handlar om att överbrygga
organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan
turismutveckling och samhällsplanering genom
samskapande processer mellan turismutvecklare
och samhällsplanerare på olika administrativa nivåer.
Lärdomar från projektet: I ett hållbart perspektiv
måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att bevara dess attraktivitet. Det här gynnar även besöksnäringen då de baserar sina verksamheter på att
besökarna kommer till deras verksamheter på grund
av det område de verkar i. Är inte området attraktivt
så finns det ingen dragningskraft. Integrera Agenda
2030, regionala och lokala strategier i arbetet. I turismutvecklingsarbetet och inom Visit Hornborgasjön behöver vi gå från destinationsutveckling till
platsutveckling, inkluderat civilsamhället. Detta
perspektiv förutsätter en samverkan över förvaltnings- och avdelningsgränserna. Det politiska uppdraget är viktigt och sätter mål och ramar för kommunernas arbete kopplat till platsutveckling inklusive destinationsutveckling. Den offentliga styrningen av turismen behöver ställas om för att vi ska
kunna säkerställa en hållbar framtida samhällsutveckling. Politiken har därmed en avgörande roll i
denna omställningsprocess och för att uppdragen
till tjänstepersonerna går i linje med platsutvecklingsperspektivet.
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Investeringsrapport
PROGNOS
PROJEKT
2022

PROGNOSAVVIK.

-2 800

-1 000

-1 800

-1 100

0

-1 100

0

-2 000

-2 000

0

-2 000

0

-2 000

-1 500

-500

-1 100

0

-1 100

0

-1 100

-9 000

-768

-9 000

-4 500

-4 500

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
PER 2022-08

Kommunövergripande IT-investeringar

-2 800

-768

Ekonomisystem

-1 100

0

Infartsskyltar

-2 000

Oförutsedda Investeringar
Övrigt

INVESTERINGRAPPORT (tkr)

BUDGET
2022

Investeringar

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT

Kommunstyrelsens investeringar
Utfall per augusti är 768 tkr. Prognos för helåret är
4 500 tkr, ett överskott om 4 500 tkr.
Utbyggnad av kommun nätet och Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras om
pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt problem som främst beror på följdeffekter från pandemin.
Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen
av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövdes
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kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället
blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem.
Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 genomföra en upphandling av nya digitala infartsskyltar.
Oförutsedda investeringars prognos handlar om investeringsbehov slalombacken.

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)

Marjarp logistikom råde
Marjarp etapp 1-3
Gata

Spårinvestering Marjarp
Övrigt

Överlämningsbangård
Gata

PROJEKTPLAN

-71 800

Fåraberget etapp 2B
bostadsområde

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOS
AVVIK.
2022

-9 056

-7 467

-27 500

-16 700

10 800

PROGNOS
HELA ROJKET
-89 700

-33 300

-26 200

0

-4 000

0

4 000

-30 200

-33 300

-26 200

0

-4 000

0

4 000

-30 200

-10 000

-2 077

-1 766

-5 000

-1 700

3 300

-11 000

-10 000

-2 077

-1 766

-5 000

-1 700

3 300

-11 000

-28 500

19 221

-5 701

-18 500

-15 000

3 500

-48 500

-28 500

-9 654

-5 701

-18 500

-15 000

3 500

-48 500

28 875

0

0

Statliga bidrag
Fåraberget

ACK TOM
2022-08

-99 100

-54 671

-9 683

-50 100

0

-25 800

24 300

-97 000

-19 400

-12 137

-1 937

-7 500

-10 400

-2 900

-18 200

-12 300

-6 826

-1 552

-6 000

-10 000

-4 000

-12 300

-7 100

-5 311

-385

-1 500

-400

1 100

-5 900

Fåraberget etapp 2A radhus

-23 100

-20 449

-18

-1 700

-1 700

0

-23 100

Gata

-11 200

-9 849

-18

-1 400

-1 400

0

-11 200

Övrigt (Höstbruksgatan)

-11 900

-10 600

0

-300

-300

0

-11 900

Västerängsgatan, Fåraberget

-1 000

-366

0

-1 000

-800

200

-1 000

Gata

-1 000

-366

0

-1 000

-800

200

-1 000

Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)

-15 100

-12 400

-9

-2 500

-500

2 000

-14 100

Gata

-15 100

-12 400

-9

-2 500

-500

2 000

-14 100

-1 700

-2 173

-2 173

-1 700

-1 800

-100

-1 800

-700

-1 277

-1 277

-700

-800

-100

-800

-1 000

-896

-896

-1 000

-1 000

0

-1 000

Gata
VA

STE Bredängsgatan
Gata
VA
Sikagårdsgatan
inkl rondell och gator
Gata
VA

-11 400

-461

-461

-11 400

-2 000

9 400

-11 400

-11 100

-461

-461

-11 100

-2 000

9 100

-11 100

-300

0

0

-300

0

300

-300

-27 400

-6 685

-5 085

-24 300

-8 600

15 700

-27 400

-18 400

-2 512

-2 512

-16 900

-4 500

12 400

-18 400

VA

-7 100

-2 555

-2 555

-7 100

-4 000

3 100

-7 100

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab)

-1 900

-1 618

-18

-300

-100

200

-1 900

Förlängning Sikagårdsgatan
Gata

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET

-170 900

-63 727

-17 150

-77 600

-42 500

35 100

-186 700
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MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)

Övrigt

PROJEKTPLAN

ACK TOM
2022-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOS
AVVIK.
2022

-528

-3 926

-7 800

-8 200

-400

-7 800

PROGNOS
HELA ROJKET
1 200

Oförutsett MEX

-2 000

0

0

-2 000

0

2 000

2 000

Anneborg 1:6 Hildasro

-1 800

-528

-528

-1 800

-1 400

400

-1 400

-800

-16

-16

-800

-800

0

-800

-1 000

-512

-512

-1 000

-600

400

-600

Gata
VA
Övrigt

-4 000

0

0

-4 000

-3 400

600

4 000

Gata

-2 000

0

0

-2 000

0

2 000

2 000

VA

-2 000

0

0

-2 000

0

2 000

2 000

-3 398

0

-3 400

-3 400

-3 400

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby

Köp av fastigheter och mark

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING

-178 700

-64 255

-21 076

-85 400

-50 700

34 700

-185 500

Mark- och exploaterings investeringar

Övrigt

Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per
augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35
857 tkr mot budget samma period. Prognos för helår
lämnas på 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om
ett överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget.

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan
2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad
av den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård har
en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskostnad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I
Kommunfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades
om tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten och senarelägger projektet Krokstorps handelsområde gång- och cykelbro.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.
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Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av
en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras.
Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp
7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000
kvadratmeter industrimark på Brogärdets industriområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.
Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stenstorp) har genomförts.
En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen
och Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts under mars-april.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022
1.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämnden under år 2022.
Återrapportering i augusti
En arbetsgrupp är formad som består av bibliotekschef, chef för avdelningen Kulturarv, fastighetschef,
näringslivschef, biträdande stadsbyggnadschef, lokalstrateg och kulturstrateg.
Vid dialog med styrgruppen för utvecklingen av Falköpings stadskärna togs beslut att i utredningen undersöka en lokalisering av kulturverksamheterna till en kulturmötesplats i centrum samt att även se om
en samlokalisering med tre konstföreningars utställningsverksamhet kan vara möjlig.
Utredningen undersöker tre olika alternativ:
a) Museiverksamheten med samlingar, hela biblioteket samt konstverksamheten lokaliseras till centrum.
b) Museiverksamheten med samlingar och konstverksamheten lokaliseras till centrum.
c) Museiverksamheten med samlingar, en biblioteksfilial samt konstverksamheten lokaliseras till centrum.
Utredningen kommer under respektive alternativ presentera tre olika varianter på hur hela eller delar av
föremålssamlingen kan integreras i kulturmötesplatsen. Det kommer även ges olika alternativ på vad en
mindre biblioteksverksamhet skulle kunna innehålla.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.
Återrapportering i augusti
Görs löpande under budgetprocess inför 2023. Frågan diskuteras i kommunövergripande lokalgrupp.

Arbete med uppdrag
Inget att rapportera.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av
verksamhetsrapport
Kommunstyrelsens utfall per den 31 augusti är 71
036 tkr. Det är en överskottsavvikelse mot budget
inom perioden om 2 100 tkr. Nämnden prognostiserar enligt budgetram i denna rapport.
Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom verksamheterna. Överskottet består av de vakanser där rekryteringarna
tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i enlighet med lagd budget. Underskotten finns i
verksamheterna camping och skidbacke samt konsultkostnader.
Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och utbetalades i februari
2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så
även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att
vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och utbetalningar kommer göras enligt plan.
Sammantaget hålls budget inom området samverkan och samordning.
Kommunstyrelsen enhet prognostiserar ett underskott. Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag
på en organisation där inriktningen är att tekniska
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Utredning är
klar och kostnader från konsult kom i mars 2022.
Avvikelse från budget avser konsultkostnader. Ett
kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och
på grund av detta prognostiseras det ett mindre
överskott. Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för området politik.
Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per
augusti är 768 tkr. Prognos för helåret är 4 500 tkr,
ett överskott om 4 500 tkr.
Utbyggnad av kommun nätet och Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras om
pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt problem som främst beror på följdeffekter från pandemin.
Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen
av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde
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Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället
blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 genomföra en upphandling av
nya digitala infartsskyltar.
Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per den sista augusti 21 076 tkr. Det visar ett
överskott om 35 857 tkr mot budget samma period.
Prognos för helår lämnas om 50 700 tkr. Pågående
projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl.
Detta gör att viss omprioritering av innevarande
och nästkommande års investeringsbudget kommer
att ske.

Eventuella åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att
hushålla med den budgetram som blivit tilldelad.
De överskott som uppkommer ska i den mån det är
möjligt täcka de underskott som uppstår.

Återkoppling till
nämnd/kommunfullmäktige
Projektet Överlämningsbangård avvikelse mot ursprungs kalkyl från år 2018 beror bland annat på
kostnadsökningar och en högre ambitionsnivå i
dagsläget. Projektet har lyfts som eget ärende i
kommunfullmäktige och kommer att påverka verksamhetsplan för år 2022 och år 2023.
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Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna sponsoravtalet
med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 2023/2024 med
ett belopp om 100 000 kronor per år.
Sammanfattning
Floby Volleybollklubb har inkommit med en förfrågan om
sponsorsamverkan.. Avtalet är utformat utifrån hur båda parter kan få
mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2022/2023 och
2023/2024 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb med ett
belopp om 100 000 kronor per år. Avtalet finansieras med medel från
kommunstyrelsens budget för år 2023 och 2024 (anslaget för
marknadsföring).
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05



Förslag till avtal om sponsring

Yrkanden
Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till
Floby Volleybollklubb
Magnus Sundén, näringslivschef
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna sponsoravtalet
med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 2023/23 med ett
belopp om 100 000 kronor per år.
Sammanfattning
Floby Volleybollklubb har inkommit med en förfrågan om
sponsorsamverkan.. Avtalet är utformat utifrån hur båda parter kan få
mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2022/2023 och
2023/2024 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb med ett
belopp om 100 000 kronor per år. Avtalet finansieras med medel från
kommunstyrelsens budget för år 2023 och 2024 (anslaget för
marknadsföring).
Bakgrund
Floby Volleybollklubb spelar i elitserien. Klubben har inkommit med en
förfrågan om sponsorsamverkan. Klubben har tillsammans med
näringslivsavdelningen tagit fram ett förslag till sponsoravtal. Avtalet är
utformat utifrån hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan.
Avtalet omfattar säsongen 2022/2023 och 2023/2024 där Falköpings
kommun ersätter Floby Volleybollklubb med ett belopp om 100 000 kronor
per år.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat
ett sponsoravtal med Floby Volleybollklubb. Näringslivsavdelningen anser
att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy
för sponsring och anser ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med
Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/23 och 2023/24.

Näringslivsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Magnus Sundén | Näringslivschef | 0515885113 | magnus.sunden@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Falköpings kommun utbetalar 100 000 kronor årligen för åren 2022/2023
och 2023/2024. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens
budget för år 2023 och 2024 (anslaget för marknadsföring).
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05
Förslag till avtal om sponsring

Beslutet ska skickas till
Floby Volleybollklubb
Magnus Sundén, näringslivschef
Ekonomiavdelningen

Magnus Sundén
Näringslivschef

Avtal om sponsring
1. Avtalsparter
Falköpings kommun,
212000-1744, nedan kallad kommunen
Kommunledningsförvaltningen 521 81 Falköping
Kontaktperson: Magnus Sundén
Sponsormottagare, Floby VBK
Denny Walthersson Villagatan 34 521 52 Floby
Kontaktperson: Denny Walthersson
2. Bakgrund
Falköpings kommun och Elitserieklubben i Volleyboll, Floby VBK kommer
under säsong 2022-2023 och 2023-2024 ha ett samarbete.
3. Målsättning
Samarbetet för Floby VK del, hjälper klubben att ge förutsättningar för
elitseriespel och en elitsatsning. Floby VBK är ett föredöme för
idrottsklubbar i Falköpings Kommun med sin målmedvetna satsning och har
de senaste säsongerna nått stor framgång på nationell nivå inom volleyboll
sporten. För Falköpings kommun innebär samarbetet en koppling till målen
”ett attraktivare Falköping och social hållbarhet”, då Floby VK kommer att
göra Falköpings varumärke synligt i media och i hemmaarenan.
4. Avtalsperiod
Avtalet löper under perioden 2022-09-01-2024-04-30 och upphör därefter
automatiskt utan möjlighet till förlängning.
5. Sponsormottagarens åtagande
Floby VK åtar sig att trycka dräkt reklam på matchdräkt och iordning ställa
en skylt i enlighet med Falköpings grafiska profil, vilken placeras i arenan
under hemmamatcher väl synlig för exponering. Floby VK åtar sig vidare
att vara kommunen behjälplig med föredrag samt att medverka i offentliga
sammanhang enligt överenskommelse.
6. Kommunens åtagande
Falköpings kommun ersätter Floby VK med 100 000 som motprestation.
Utbetalning kommer att ske genom att kommunen faktureras 100 000
kronor under säsongen 2022/ 2023 per 1/1 2023 och 100 000 kr per 1/1
2024 . På fakturan ska referenskod YY1017 anges.

10. Ansvar
Sponsormottagaren ansvarar för de fel eller försummelser som ligger
sponsormottagaren till last vid åtagandets utförande och ska ersätta
kommunen för de direkta skador som kommunen orsakas.

11. Uppsägning av avtalet
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten
åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.
Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande
om 1 sponsormottagaren kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller
avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i
likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller 2. det
på.
12. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara
gällande undertecknas av båda parter.
13. Tvist
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska
försöka lösas i samförstånd mellan parterna. Tvist angående tillämpningen
eller tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

____________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
2022-08-

2022-08-

Falköpings Kommun

Floby VBK

Pia Alhäll
Kommundirektör

Denny Walthersson
Ordförande
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Kommunstyrelsen

Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg
samt ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och
fritidsnämndens reglementen
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny kommunal
driftorganisation för skidanläggningen på Mösseberg.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering hanteras
inom ramen för höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan
2023-2025. Utredningen avseende ovanstående organisationsförändring
visar att det behövs en förstärkt driftsbudget för kultur- och
fritidsförvaltningen om 2 860 000 kronor per år.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande
kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett
ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service
och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort,
marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen,
samt gränsdragningslista och investeringsbehov.
Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts
av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kulturoch fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig
drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och
fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar
under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i
kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell.
Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på
plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden
Näringslivsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Magnus Sundén | Näringslivschef | magnus.sunden@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens,
föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att
anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på kommunal
organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra berörda
förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen.
För att kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande
förvaltningar att den kommunala organisationen ska ligga under en och
samma förvaltning och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast
utifrån att förvaltningen redan idag har ett ansvar för driften på övriga
Mösseberg och att man hittar former för intern samverkan med
näringslivsavdelningen kring de kommersiella delarna.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen
genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i
enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Ett drygt 20-tal
ekonomiska aktörer hämtade ut underlaget under annonseringstiden. Från
flera aktörer inkom begäran om förtydliganden och ytterligare uppgifter
vilket tydde på att upphandlingen hade väckt ett visst intresse hos flera
seriösa intressenter. Inga anbud inkom emellertid under anbudstiden.
Efter anbudstiden har gruppen fört vidare diskussioner avseende
entreprenaden med fem intressenter, men utan resultat. Skidbacken är både
kompetensmässigt och ekonomiskt en utmaning för varje entreprenör, inte
minst med hänsyn till samtidens varierande snötillgång. I nuläget får det
bedömas som osannolikt att hitta en extern aktör som vill överta driften för
Skidbacken, vare sig separat eller tillsammans med campingen. Mössebergs
Camping och Stugby skulle däremot sannolikt med framgång kunna läggas
ut på extern entreprenör.
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag på
kommunal organisation och budget för drift av skidanläggningen.
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på kommunal organisation för
skidanläggningen. I förslaget beskrivs en driftsorganisation som innefattar
pistning, snöläggning, service och annan drift, organisation vad gäller
kommersiella och försäljning så som liftkortförsäljning, liftvakter,
marknadsföring och allmän service, budget, avtalsparter internt inom
kommunen samt gränsdragningslista och investeringsbehov.
Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts
av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kulturoch fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig
drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och
fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar
under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i
kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell.
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Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen med prioritet på att ha en
organisation på plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser dock stora
möjligheter att i framtiden även utveckla verksamhet i backen sommartid.
Förvaltningens bedömning
För besöksnäringen, föreningslivet och kommuninvånarnas del är det av stor
vikt att anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på
kommunal organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra
berörda förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen.
För att kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande
förvaltningar att den kommunala organisationen ska ligga under en och
samma förvaltning och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast
utifrån att förvaltningen redan idag har ett ansvar för driften på övriga
Mösseberg. Vidare behöver kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens reglementen justeras utifrån att ansvaret för driften av
skidanläggning flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (§ 41/2022) har besvarat remissen
och tillstyrker förslag till förändringar i reglementena och förslag till ny
driftsorganisation.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Då kommunfullmäktiges beslut i detta ärende ligger nära i tid för
kommunens ordinarie budgetarbete bör kommunstyrelsen hantera frågan om
finansiering till höstens budgetberedning för Flerårsplan 2023-2025.
Utredningen avseende organisationsförändring visar att det behövs en
förstärkt driftsbudget för kultur och fritidsförvaltningen om 2 860 000 kronor
per år.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2022
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41/2022
Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1)
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till
Magnus Sundén, näringslivschef
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef
Pia Alhäll, kommundirektör
Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

Magnus Sundén
Näringslivschef
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Dnr 2022/00343

Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Information
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande
kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett
ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service
och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort,
marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen,
samt gränsdragningslista och investeringsbehov.
Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts
av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kulturoch fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig
drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och
fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar
under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i
kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell.
Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på
plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden
utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens,
föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att
anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på kommunal
organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra berörda
förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen. För att
kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande förvaltningar
att den kommunala organisationen ska ligga under en och samma förvaltning
och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast utifrån att förvaltningen
redan idag har ett ansvar för driften på övriga Mösseberg och att man hittar
former för intern samverkan med näringslivsavdelningen kring de
kommersiella delarna.
Med anledning av att det kräver förändringar i reglementena för
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har en remiss av denna
förändring skickats till kultur- och fritidsnämnden. Det rör sig dock om små
förändringar som berör förändrat ansvar för driften.
Ett nytt tjänsteutlåtande med beslutsförslag skickas vid utskicket inför
kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2022. Detta för att
invänta remissvar från kultur- och fritidsnämnden.
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Underlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-24


Justerarnas signaturer

Digital justering

Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1)

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Dnr 2022/00066

Svar på remiss från kommunstyrelsen av Verksamhet
och drift av skidanläggning Mösseberg samt ändring av
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens
reglementen
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att
besluta i enlighet med liggande förslag till verksamhet och drift av
skidanläggning Mösseberg samt ändring av kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämndens reglementen.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till kultur- och fritidsnämnden med
möjligheten att yttra sig över ändringar av kultur- och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsens reglementen. Detta med anledning av att ansvaret för
verksamhet- och drift av skidanläggning Mösseberg flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande
kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett
ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service
och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort,
marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen,
samt gränsdragningslista och investeringsbehov.
Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts
av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kulturoch fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig
drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och
fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar
under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i
kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell.
Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på
plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden
utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens,
föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att
anläggningen drivs vidare.
För att kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande
förvaltningar att den kommunala organisationen ska ligga under en och
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samma förvaltning och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast
utifrån att förvaltningen redan idag har ett ansvar för driften på övriga
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FÖRSLAG TILL
DRIFTORGANISATION
SKIDBACKE MÖSSEBERG

Torbjörn Lindgren

Drift skidbacke

Ansvarsområden

Personal

Drift och skötsel av spår och backe
Snöläggning
Pistning
Service maskiner, liftar, snösystem
Medlem SLAO

1 st arbetsledare
1 st tillsvidare helår 100%
2 st tillsvidare helår 100% (delas med
park & gata, 50% på vardera ställe)
Timanställda under snöläggning

Kommersiellt/försäljning skidbacke

Ansvarsområden

Personal

Bokningssystem
Marknadsföring
Webb/sociala medier
Skipassförsäljning
Liftvakter
Avtal/samverkan med aktör på campingen

1 st verksamhetsledare 30% på helår
Timanställda under öppettider i backen
(5 st/pass när backen är öppen som
bemannar liftar, skipassförsäljning och
sköter kundservice)

Prognostiserad budgetram
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen
(1991:900), KL, och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
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Kommunstyrelsens uppgifter
§1

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige
(uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente
angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd
(särskilda uppgifter).

§2

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande
nämndernas verksamhet
Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:
-

-

Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar
kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar,
riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området,
Slutligt beslut när två nämnder är oense.

Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut
som har fattats med stöd av första stycket.

§3

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan
Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen.
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§4

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna
och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

§5

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska ansvara för
1. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som
inte är förbehållna annan nämnd,
2. att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders
beslut,
3. att ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37
§ kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,
4. att ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna
säkerhetsfrågorna i kommunen,
5. de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande säkerhet för
dessa system,
6. att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen
(2018:585) följs
7. att ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och
regionala infrastrukturprojekt,
8. att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
9. att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
10. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll
i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen,
13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
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14. att ha en ändamålsenlig kommunövergripande visselblåsarfunktion,
15. översiktlig och strategisk fysisk planering samt övergripande
planering inom områdena infrastruktur, energiplanering,
trafikplanering och kollektivtrafik,
16. mark- och bostadsförsörjning,
17. natur- och vattenvårdsfrågor,
18. utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och
inköpsverksamheten.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt något anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
Kommunstyrelsen ska utöver vad som nämns ovan ha det strategiska
ansvaret för:
-

-

-

biogasverksamheten, vilket innefattar bland annat den långsiktiga
utvecklingen av verksamheten, nyinvesteringar i anläggningarna,
ansvaret för att försälja biogas samt att söka bidrag kopplat till
utvecklingen av anläggningarna,
den övergripande planeringen för utvecklingen av platåberget
Mösseberg och som samarbetspartner gällande platåberget Ålleberg.
Ansvaret innefattar nyinvesteringar i följande områden (förutom
byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar) på
Mösseberg; slalomanläggningen, Skogssjön med omliggande fritidsoch aktivitetsområden, uppmärkta spår och leder, camping- och
stugbyn och djurparken. För slalomanläggningen och camping- och
stugbyn innefattar ansvaret även drift. Ansvaret innefattar även
reinvesteringar som krävs för slalomanläggning och camping- och
stugbyn samt investeringar i maskiner som krävs för driften.
järnvägsspår på kommunal mark samt infrastrukturfrågor vilket
innefattar satsningar, medfinansiering och samarbeten kring järnväg.
Infrastrukturfrågorna innefattar även satsningar, medfinansiering och
samarbeten kring vägar där kommunen inte är väghållare. Vidare
innefattas satsningar och samarbeten kring kollektivtrafiken, bland
annat att bevaka kollektivtrafiksfrågor i det översiktliga fysiska
planeringsarbetet och tilläggsköp av kollektivtrafik.

§6

Lednings- och samordningsfunktionen
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland
annat;


samspelet mellan politik och förvaltningar,
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demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog



arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner
och processer i kommunen,



det kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser,



miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala
åtgärderna för klimatanpassning,



frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering,
brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,



kommunens internationella arbete,



utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat inklusive
besöksnärings- och turismfrågor,




samordning av vandringsleder och cykelleder inom kommunens
geografiska område där kommunen är huvudman eller har ingått
avtal om samarbete,
utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet,



kommunens kommunikationsarbete,



statistik och samhällsanalys,



kommunens utveckling när det gäller digitalisering,



kommunens informationssäkerhetsarbete samt kommunens arbete
med dataskyddsfrågor.

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att ansvaret för den egna
verksamheten ligger kvar på nämnderna i enlighet med vad som framgår av
reglementena.
§7

Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
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5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

§8

Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§9

Ekonomi och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på
annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att


underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom
styrelsens verksamhetsområde,



se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,



handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som
förvaltas av den nämnden,

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring
och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel
som avsatts till pensionsförpliktelser.
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§ 10

Delegering från fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt,
2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen
tillhörig fastighet,
3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del
av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom
en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra
riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även
markanvisningar och reservation av mark.
4. exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av
detaljplan som beslutas av byggnadsnämnden och som inte är av
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
5. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd
kostnadsram
6. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med
för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal,
7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp
8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen
9. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för
fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige
fastställd beloppsram.
10. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder
för integrationsfrämjande insatser.
11. besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte
medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

§ 11
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Personalpolitiken
Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom
kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland
annat:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare,
2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.
6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.
Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor
inom sitt verksamhetsområde.

Uppföljningsfunktionen
§ 12

Kommunstyrelsen uppföljning
Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer
och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt
och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31
december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas
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redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan
författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med
lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år.
Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom
samma tid.

Särskilda uppgifter
§ 13

Processbehörighet
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv föra talan i målet.

§ 14

Krisberedskap, civilförsvar och krig
Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser
enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt
hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
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§ 15

Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården
finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

§ 16

Lägenhetsregister
Kommunstyrelsen fullgör kommunens ansvar enligt lag (2006:378) om
lägenhetsregister.

§ 17

Anslagstavla, webbplats och sociala medier
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens
externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar
även kommunens arbete med sociala medier.

§ 18

Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad
form.

§ 19

Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i
lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt
att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 20
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Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning
samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 21

Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som
angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i
dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos
fullmäktigeberedningar.

§ 22

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och
genom finansbemyndigande.
Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag
som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts
dem enligt speciallag.

§ 23

Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar
inte uppgift för vilken sekretess råder.
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När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds
verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och
organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om
formerna för samrådet.

§ 24

Självförvaltningsorgan
Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Arbetsformer
§ 25

Sammansättning
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

§ 26

Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen
bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske
med vice ordförandena.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

§ 27

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen
för kallelse.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.

§ 28

Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller
i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

§ 29

Sammanträde på distans
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i kommunstyrelsen.

§ 30

Beslutsförhet
Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även
tjänstgörande ersättare.

§ 31

Närvarorätt
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att
närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden
som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i
den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot
eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med
kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att
medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av
ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara
vid nämndens sammanträden.

§ 32

Ordföranden
Ordföranden ansvarar för att
1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
kommunstyrelsen vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i
kommunstyrelsen,
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6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.
Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för
att
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige samt
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett
särskilt fall.
§ 33

Presidium
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 34

Ersättare för ordförande och vice ordförandena
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens
uppgifter av den äldste av dem.
Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den
personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta
personen har haft.

§ 35

Kommunalråd och oppositionsråd
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland
styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande.
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Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara
kommunalråd.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.
Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag
som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det
kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets
uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

§ 36

Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som
står i tur om att denne ska tjänstgöra.

§ 37

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den
ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det
proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om
proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i turordningen.
Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.
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§ 38

Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare
under sammanträdet.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

§ 39

Yrkanden
När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar
medge det enhälligt.
Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.

§ 40

Deltagande i beslut
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om kommunstyrelsen fattar det med acklamation.

§ 41

Omröstningar
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har
utsetts att justera protokollet.
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Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

§ 42
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den


upptar namnet på någon som inte är valbar,



upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,



upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

§ 43

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som
har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats.

§ 44

Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och
justeras av ordföranden och en ledamot.
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§ 45

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med
mera
Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

§ 46

Delgivningsmottagare
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden,
kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen.

§ 47

Undertecknande av handlingar
Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka
som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar.

§ 48

Utskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får
därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje
arbetsutskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av
arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till
beslut.
Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid nämnden beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
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Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de
bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.
Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda
instruktioner.
____________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
§1
Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja
kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Kulturoch fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för
dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver
besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala
verksamheten enligt museilagen (2017:563).
§2
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorgan
Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen.
§3
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter
Kultur- och fritidsnämnden ska
- leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten,
- erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheter,
- samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper
och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden,
- ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig
utbudet inom nämndens ansvarsområde,
- erbjuda ett utbud av mötesplatser,
- ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som
nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar,
- ansvara för drift av kommunens uppmärkta spår och leder på platåberget
Mösseberg och uppmärkta vandringsleder på platåberget Ålleberg, vilket
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna. Ansvaret
innefattar därutöver drift av följande områden på Mösseberg; djurparken,
slalomanläggningen och Skogssjön med omliggande fritids- och
aktivitetsområden. Ansvaret innefattar de reinvesteringar som krävs för
områdena samt investeringar i maskiner och annat för att klara driften
(förutom byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar).
- prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga,
- ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen
(2017:563) samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk
forskning,
- ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader,
anläggningar och offentliga utemiljöer,
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- ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens
konstsamling,
- bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk
aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inkludering och folkbildning,
- fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag
(2013:801) med undantag för skolbiblioteksverksamhet,
- främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om
Falbygdens kulturarv ökar,
- ta till vara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,
- utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledarstipendier,
- fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen (2018:1138).
§4
Ekonomisk förvaltning
Kultur- och fritidsnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen
inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde.
§5
Delegering från fullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på
nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Särskilda uppgifter
§6
Processbehörighet
Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan
i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag,
annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.
§7
Uppdrag och verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som
anges i lag eller annan författning. Kultur- och fritidsnämnden ska följa det
fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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§8
Organisation inom verksamhetsområdet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning
samt lagar och andra författningar för verksamheten.
§9
Personalansvar
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid
sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med
undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen
ansvarar för.
§ 10
Personuppgifter
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
§ 11
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige
hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och genom finansbemyndigande.
Kultur- och fritidsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur
uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som
ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 12
Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar
inte uppgift för vilken sekretess råder.
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När kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ärenden berör en annan
nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om formerna för samrådet.
§ 13
Självförvaltningsorgan
Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt
eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer
§ 14
Sammansättning
Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
§ 15
Tidpunkt för sammanträden
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kultur- och fritidsnämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske
med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
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§ 16
Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen
för kallelse.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
§ 17
Offentliga sammanträden
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentliga sammanträden.
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 18
Sammanträden på distans
Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.
§ 19
Beslutsförhet
Kultur- och fritidsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften
av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot
även tjänstgörande ersättare.
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§ 20
Närvarorätt
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får kultur- och fritidsnämnden medge förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kulturoch fritidsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om kultur- och fritidsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Kultur- och fritidsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att
närvara vid nämndens sammanträden.
§ 21
Ordföranden
Ordföranden ansvarar för att
1. leda kultur- och fritidsnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen,
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kultur- och
fritidsnämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och fritidsnämnden,
6. bevaka att kultur- och fritidsnämndens beslut verkställs.
§ 22
Presidium
Kultur- och fritidsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 23
Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser kultur- och fritidsnämnden en
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kultur- och fritidsnämnden
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid utser kultur- och fritidsnämnden en annan ledamot som
ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som
den ersatta personen har haft.
§ 24
Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som
står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 25
Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt proportionella
valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt, är
stadgat om inträdesordningen för ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i turordningen.
Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.
§ 26
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.
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En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare
under sammanträdet.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
§ 27
Yrkanden
När kultur- och fritidsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kultur- och fritidsnämnden
beslutar medge det enhälligt.
Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.
§ 28
Deltagande i beslut
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om kultur- och fritidsnämnden fattar det med acklamation.
§ 29
Omröstningar
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
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§ 30
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
§ 31
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som
har fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats.
§ 32
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet
och justeras av ordföranden och en ledamot.
§ 33
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom
det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Kultur- och fritidsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna
förslag om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 34
Delgivningsmottagare
Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller
förvaltningschefen.
§ 35
Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kultur- och fritids12

nämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd
som utsetts av kultur- och fritidsnämnden i antagna delegationsbestämmelser. Vid förfall för ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska kontrasigneras av anställd som utsetts av kultur- och fritidsnämnden i antagna delegationsbestämmelser.
Även i övrigt framgår av kultur- och fritidsnämndens delegationsbestämmelser vem eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar.
§ 36

Utskott
Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Kultur- och
fritidsnämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser
behövs. Till varje utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet
lägga fram förslag till beslut.
Inom ett utskott väljer kultur- och fritidsnämnden för den tid nämnden
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.
Kultur- och fritidsnämnden får ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda instruktioner.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 80

2022-08-31

Dnr 2021/00514

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och
elever på skolorna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Sammanfattning
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och
utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera
vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för
Samhällsskydd mellersta Skaraborg som föreslår att motionen ska avslås mot
bakgrund av att den inte medför något nytt. Redan idag ligger det i skolans
uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av krisplaner som
innehåller planer både för utrymning och inrymning och som är specifika för
respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-14
 Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022
 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 4/2022
 Kommunfullmäktige § 119/2021
 Motion från Johanna Johansson (SD)
Yrkanden
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-14
KS 2021/00514

Kommunstyrelsen

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och
elever på skolorna
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och
utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera
vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för
Samhällsskydd mellersta Skaraborg som föreslår att motionen ska avslås mot
bakgrund av att den inte medför något nytt. Redan idag ligger det i skolans
uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av krisplaner som
innehåller planer både för utrymning och inrymning och som är specifika för
respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och
utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera
vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och till nämnden
för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 22 mars 2022, § 41,
och föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget i motionen. I barn- och
utbildningsnämndens protokoll framgår att det redan idag ligger i skolans
uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild.
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Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av
krisplaner som innehåller planer både för utrymning och inrymning och som
är specifika för respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. De bistår även
förvaltningen med relevanta utbildningar. Skolan ska även systematiskt öva
på och hålla planen aktuell, Sverigedemokraternas förslag medför således i
sig inget nytt.
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har behandlat ärendet den
3 mars 2022, § 4, och föreslår att motionen ska avslås.
I protokollet framgår att nämnden framför Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg (SMS) redan i dag stöttar med framtagande ut krisplaner, vilka
innehåller både utrymning samt inrymning och är specifika för respektive
skolverksamhet och hotbildsanalys. Skolan ska även systematiskt öva på och
hålla planen aktuellt.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av remissinstansernas yttrande och förslag till beslut föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. Förslaget i motionen
medför inget nytt.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några ekonomiska
konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver fattas.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-14
Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 4/2022
Kommunfullmäktige § 119/2021
Motion från Johanna Johansson (SD)

Beslutet ska skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Linda Karelid
Kanslichef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 41

2022-03-22

Dnr 2021/01392

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas yrkande om att ta
fram en specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.
Reservation
Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot nämndens
beslut till förmån för Johanna Johanssons (SD) motion.
Sammanfattning
En gemensam motion har från Sverigedemokraterna Falköping ställts till
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsskyddsförvaltningen om att:
”Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en
specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska
agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.”
Bakgrund
I motionen om säkerhetsutbildning skriver Johanna Johansson (SD):
”Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i
Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman
går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi
att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en
sådan situation.”
Förvaltningens bedömning
Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för
rådande hotbild.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av
krisplaner som innehåller planer både för utrymning och inrymning och som
är specifika för respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. De bistår även
förvaltningen med relevanta utbildningar.
Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell –
Sverigedemokraternas yrkan medför således i sig inget nytt.
Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-22

Finansiering
Inom budgeten för kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteutlåtande
Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning
för personal och elever på skolorna.
Protokollsutdrag KF 2021-11-29 § 119
Delegationsbeslut om remittering av motion om säkerhetsutbildning 202112-22
Yrkanden
Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till Johanna Johanssons (SD) motion.
Beslutsgång
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt
arbetsutskottets förslag, därefter om nämnden vill besluta enligt yrkandet om
bifall till motionen.
Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Johanna Johanssons (SD) motion.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

§4

Dnr 2021/00086

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg avslår yrkan om att ta
fram specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.
Sammanfattning
En gemensam motion har ställts till Barn- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsskyddsförvaltningen om att: Barn- och utbildningsförvaltningen
ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik säkerhetsutbildning med
övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om personer med
ont uppsåt tar sig in på skolområdet.
Bakgrund
Motion – Säkerhetsutbildning, Johanna Johansson SD
Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverigedemokraterna. Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något
händer. Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast)
gärningsman går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som
möjligt. Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun
så vill vi att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör
göra i en sådan situation.
Förvaltningens bedömning
Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Vi, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, stöttar redan i dag
med framtagande utav krisplaner och de innehåller både utrymning samt
inrymning och är specifika för respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell Yrkan medför således i sig inget nytt.
Finansiering
NIL
Beslutsunderlag
Sverigedemokraterna Falköping motion.
Delegationsbeslut 2021-12-22.
Kommunfullmäktiges § 119/21.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-03
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
2022-02-03.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun
Kommunstyrelsen, Götene kommun
Kommunstyrelsen, Skara kommun
Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, Falköpings kommun

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 119

2021-11-29

Dnr 2021/00514

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna. Av motionen
framgår följande.
"Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i
Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman
går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi
att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en
sådan situation.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram
en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de
ska agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet."

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Motion - Säkerhetsutbildning
Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman går in på en
förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi att man ska vara så
förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en sådan situation.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om
personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.

Sverigedemokraterna Falköping
Johanna Johansson

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 81

2022-08-31

Dnr 2022/00270

Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital
kommunal verksamhetsutveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i föreningen
Sambruk.
2 Kommunstyrelsen beslutar att medlemskapet i föreningen Sambruk
finansieras genom kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen.
Kostnaden för medlemskapet består av en medlemsinsats om 5 000
kronor och en årsavgift om 70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär
23 281 kronor.
Sammanfattning
Föreningen Sambruk är en ideell förening vars ändamål är att verka för en
kommunal samverkan kring digitala processer och utveckling av e-tjänster.
Sambruk har bland annat tagit fram Bibblix, en e-boksapp som ska främja
barns läslust, e-tjänster kring ekonomiskt bistånd och startat ett nätverk kring
digital signering.
Västra Götalandsregionen har förhandlat fram ett erbjudande för regionens
bibliotek kring medlemskap i Sambruk och anslutning till e-boksappen
Bibblix. Erbjudandet innebär en lägre kostnad än om Falköpings kommun
skulle ansluta sig på egen hand. För en kommun med 25 000–50 000
invånare är medlemsinsatsen med erbjudandet 5 000 kronor och årsavgiften
70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 23 281 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en anslutning till Bibblix kan främja
barns läslust och läskunskap och är intresserade av att ansluta sig till appen.
Kommunledningsförvaltningen ser att föreningens syften stämmer väl
överens med kommunens ambitioner och strategier och att Falköpings
kommun kan få nytta av ett medlemskap i föreningen även inom andra
områden som rör digitalisering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
ansöka om medlemskap i föreningen Sambruk samt att finansiering av
medlemskapet sker ur kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01



Erbjudande från Västra Götalandsregionen



Ansökan om medlemskap i Sambruk



Stadgar för föreningen Sambruk
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-31

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-06-01
KS 2022/00270

Kommunstyrelsen

Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital
kommunal verksamhetsutveckling
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i föreningen
Sambruk.
2 Kommunstyrelsen beslutar att medlemskapet i föreningen Sambruk
finansieras genom kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen.
Kostnaden för medlemskapet består av en medlemsinsats om 5 000
kronor och en årsavgift om 70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär
23 281 kronor.
Sammanfattning
Föreningen Sambruk är en ideell förening vars ändamål är att verka för en
kommunal samverkan kring digitala processer och utveckling av e-tjänster.
Sambruk har bland annat tagit fram Bibblix, en e-boksapp som ska främja
barns läslust, e-tjänster kring ekonomiskt bistånd och startat ett nätverk kring
digital signering.
Västra Götalandsregionen har förhandlat fram ett erbjudande för regionens
bibliotek kring medlemskap i Sambruk och anslutning till e-boksappen
Bibblix. Erbjudandet innebär en lägre kostnad än om Falköpings kommun
skulle ansluta sig på egen hand. För en kommun med 25 000–50 000
invånare är medlemsinsatsen med erbjudandet 5 000 kronor och årsavgiften
70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 23 281 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en anslutning till Bibblix kan främja
barns läslust och läskunskap och är intresserade av att ansluta sig till appen.
Kommunledningsförvaltningen ser att föreningens syften stämmer väl
överens med kommunens ambitioner och strategier och att Falköpings
kommun kan få nytta av ett medlemskap i föreningen även inom andra
områden som rör digitalisering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
ansöka om medlemskap i föreningen Sambruk samt att finansiering av
medlemskapet sker ur kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen.

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen
Kajsa Björck Verksamhetsutvecklare
kajsa.bjorck@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Org nr 2120001744
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Bakgrund
Föreningen Sambruk är en ideell förening med säte i Sandvikens kommun.
Föreningens ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering
av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sambruksplattform
och av olika e-tjänster eller av e-förvaltning samt att i övrigt ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller effektivisering. Alla Sveriges
kommuner, regioner och andra organ som verkar för att främja föreningens
ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen. Idag är 109 kommuner,
några regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medlemmar i
föreningen.
Några av de områden som Sambruk arbetar med är en e-boksapp som ska
främja barns läslust, e-tjänster kring ekonomiskt bistånd, en e-tjänst där
allmänheten kan rapportera om problem i gatumiljön, nätverk kring digital
signering och ett handläggarstöd för överförmyndarverksamhet.
Västra Götalandsregionen är medlem i Sambruk och regionens avdelning
Förvaltning för kulturutveckling har förhandlat fram ett förmånligt erbjudande för regionens bibliotek kring medlemskap i föreningen och anslutning
till e-boksappen Bibblix. Bibblix är en e-boksapp för barn vars funktioner
och utformning bygger på användarstudier där barn har varit involverade.
Bibblix vänder sig till barn mellan 6–12 år och barn kan på egen hand låna
och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med
Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust samt att inkludera fler att kunna ta del läsning digitalt. Tjänsten är en del i det läsfrämjande arbetet och har en tydlig och omfattande urvalspolicy.
Genom Sambruk kan alla folkbibliotek i Sverige ansluta sig till tjänsten. För
att underlätta för biblioteken att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn,
främja läsning och för att stärka kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor erbjuder Västra Götalandsregionen tillsammans med Sambruk
ett stöd som underlättar anslutning till Bibblix och medlemskap i Sambruk.
Erbjudandet från Västra Götalandsregionen omfattar alltså både ett
medlemskap i Sambruk och en anslutning till Bibblix. Detta till en lägre
kostnad än om Falköpings kommun skulle ansluta sig på egen hand.
Erbjudandet innebär följande.


Förmånligare årsavgift till Sambruk via gruppmedlemskap
tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen.



Västra Götalandsregionens Regionutveckling betalar halva
medlemsinsatsen (engångsavgift) för de kommuner som ännu ej är
med i Sambruk.



Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling
betalar hela anslutningsavgiften till Bibblix för de kommuner som
ansluter sig och subventionerar årskostnaden med 32 öre per invånare
under första året.



Erbjudandet gäller fram till den 31 december 2022. Avtalstiden är två
år från tidpunkt för anslutning.
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Förvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av Västra Götalandsregionens
erbjudande och är intresserade av att ansluta sig till Bibblix. Kultur- och
fritidsförvaltningen ser att en anslutning till Bibblix kan gynna bibliotekens
verksamhet och främja barns läslust och läskunskap.
Eftersom erbjudandet är kopplat till att Falköpings kommun som organisation behöver bli medlem i föreningen Sambruk så blir frågan om
medlemskap ett ärende för kommunstyrelsen att ta ställning till.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än kultur- och
fritidsförvaltningen och ser även att föreningens syften stämmer väl överens
med kommunens ambitioner och strategier och att Falköpings kommun kan
få nytta av ett medlemskap i föreningen även inom andra områden som rör
digitalisering. Digitalisering är ett av fyra områden som lyfts fram som en
politisk prioritering i flerårsplanen för åren 2022–2024 och under mål 4 i
flerårsplanen beskrivs digitalisering som den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och den påverkar alla delar av vårt samhälle. För att
Falköpings kommun ska nå framgång inom området så är samarbete,
erfarenhetsutbyte och inspiration från andra kommuner och organisationer av
stor vikt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar
att ansöka om medlemskap i föreningen Sambruk samt att finansiering av
medlemskapet sker ur kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen.
Anslutningen till Bibblix hanteras av kultur- och fritidsnämnden, eftersom
det är bibliotekets verksamhet som kommer att ansvara för tjänsten.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna som är kopplade till erbjudandet från Västra Götalandsregionen
är fördelade på två poster. En post för medlemskapet i Sambruk och en post
för anslutningen till Bibblix.
Medlemskap i Sambruk – hanteras av kommunstyrelsen
Kostnaden för medlemskapet i Sambruk består av en medlemsinsats i form
av en engångsavgift och en årsavgift baserat på antal kommuninvånare. Uppgifterna hämtas från Statistikmyndigheten SCB och för nya medlemmar
beräknas avgiften för första året efter inträdesmånad.
Västra Götalandsregionen betalar halva kostnaden för medlemsinsatsen för
nya medlemmar i Sambruk som samtidigt ansluter sig till e-boksappen
Bibblix. Medlemsinsatsen innebär därmed för Falköpings kommun en
engångsavgift om 5 000 kronor.
Eftersom Falköpings kommun skulle ansluta sig till Sambruk genom Västra
Götalandsregionen är årsavgiften 70 öre per invånare, vilket för år 2022
innebär 23 281 kronor. Ordinarie årsavgift, utan erbjudandet, är 35 000
kronor.
Finansiering av medlemskapet i Sambruk föreslås ske ur kommunstyrelsens
budget för IT-avdelningen.
Anslutning till Bibblix – hanteras av kultur- och fritidsnämnden
Kostnaden för anslutningen till Bibblix består av en engångsavgift om
10 000 kronor och en fast årlig avgift om 1,75 kronor per invånare. Västra
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Götalandsregionens erbjudande innebär att regionen står för hela anslutningsavgiften för Bibblix och subventionerar årskostnaden med 32 öre per
invånare år 1. Inga övriga kostnader för utlånen tillkommer. Finansieringen
av Bibblix hanteras av kultur- och fritidsnämnden, eftersom det är
bibliotekets verksamhet som ansvarar för tjänsten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01
 Erbjudande från Västra Götalandsregionen
 Ansökan om medlemskap i Sambruk
 Stadgar för föreningen Sambruk
Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Christina Seveborg, avdelningschef bibliotek
Håkan Persson, IT-chef
Ekonomiavdelningen
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare

Kajsa Björck
Verksamhetsutvecklare

Medlemskap i Sambruk och anslutning till Bibblix
Erbjudande till kommunerna i Västra Götalandsregionen
Bibblix är en eboksapp för barn vars funktioner och utformning bygger på användarstudier där barn
har varit involverade. Genom föreningen Sambruk kan nu alla folkbibliotek i landet ansluta sig till
tjänsten. För att underlätta för biblioteken att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn, främja
läsning och för att stärka kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor vill Västra
Götalandsregionen tillsammans med Sambruk erbjuda ett stöd som underlättar anslutning till Bibblix
och medlemskap i Sambruk.
I korthet:
•
•
•
•

Förmånligare årsavgift till Sambruk via gruppmedlemskap (fakturering administreras via
GITS).
VGR Regionutveckling betalar halva medlemsavgiften (engångsavgift) för de kommuner som
ännu ej är med i Sambruk.
Förvaltningen för kulturutveckling VGR betalar hela anslutningsavgiften till Bibblix för de
kommuner som ansluter sig och subventionerar årskostnaden med 32 öre per invånare år 1.
Erbjudandet gäller fram till 31 december 2022. Avtalstiden är 2 år från tidpunkt för
anslutning.

Om Bibblix
Bibblix är en app för barn mellan 6 - 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor
eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust. Tjänsten
är en del i det läsfrämjande arbetet och har en tydlig och omfattande urvalspolicy.
Bibblix finns för både iOS- och Android-enheter, och kan användas på smartphones eller läsplattor.
Varje användare kan låna upp till 5 titlar per kalendervecka och lånetiden är 28 dagar. Tjänsten är en
del i Sambruks digitala tjänsteportfölj och erbjuds alla medlemmar.
Föreningen Sambruk har förvaltningsansvaret över tjänsten som utvecklats av Stockholms
Stadsbibliotek (SSB), Malmö Stadsbibliotek (MSB) och Katrineholms bibliotek. Idag ansvarar SSB för
teknisk förvaltning, support och utveckling av Bibblix. På MSB sitter innehållsredaktionen som
ansvarar för medieinnehållet.
Användargruppen består av alla kommuner som är anslutna till Bibblix och är en arena för att dela
idéer, goda exempel och erfarenheter kring tjänsten. I gruppen kan anslutna kommuner också föra
fram sina önskemål och förslag på tjänsten genom ett förvaltningsråd. Målet är att skapa
förutsättningar och förenkla för att göra Bibblix till ett välanvänt verktyg i det läsfrämjande arbetet.

Om Föreningen Sambruk
Sambruk jobbar med samverkan kring digitalisering och är en samarbetsorganisation för att dela på
kostnader och utvecklingsinsatser. Relevanta digitala tjänster utvecklas i samverkan och skapar
förutsättningar för bra och kostnadseffektiv digital utveckling hos föreningens medlemmar. Sambruk
är icke-vinstdrivande och är därför organiserad som en ideell förening.

Fördelarna med medlemskapet är bland annat
▪

▪
▪
▪

Sänkta kostnader för digitalisering genom att använda tjänster som är gemensamt utvecklade
och anpassade till kommunens verksamhet. Tjänsterna används till självkostnad då Sambruk inte
är vinstdrivande. Kommunens kostnader för utveckling kan också sänkas genom att den görs
tillsammans med andra medlemmar.
Gemensamma tjänster och nätverk hjälper medlemskommunen att utveckla sin service mot
medborgare och företag.
Ingen upphandling behövs för att ta del av tjänsterna, det räcker med att avropa.
Eftersom allt arbete sker i samverkan får alla medlemmar också ta del av varandras kunskap och
erfarenheter.

Då tjänsterna utvecklas och förvaltas tillsammans med upphandlade externa leverantörer så behöver
kommuner som använder tjänsterna vara medlemmar i föreningen. Då blir det också enkelt att
avropa dem enligt internupphandlingsregeln, ingen upphandling är därför nödvändig.
Idag är 109 kommuner medlemmar i föreningen, samt några regioner och SKR.

Anslutning till Bibblix
Processen att ansluta sig till Bibblix är smidig då allt tekniskt arbete utförs av Sambruk tillsammans
med SSB. Innan anslutningen så samlas teknisk information in från biblioteken och
bibliotekssystemleverantörerna. Vidare så samlas kontaktuppgifter in som ligger till grund för
användningsavtal och PuB-avtal. En fullmakt tillåter Sambruk att öppna upp bibliotekssystemet för
kommunikation med Bibblix hos leverantören.
För att snabbt komma i gång med Bibblix så kan presentationer, uppstartsmöten samt genomgång av
marknadsföringsmaterial och grafisk profil genomföras innan anslutning till tjänsten. Den
genomarbetade grafiska profilen är fri att använda utan kostnad.

Kostnader för anslutning till Bibblix
Kostnaderna består av en engångsavgift för anslutning till tjänsten beroende på kommunens storlek
och en fast årlig avgift. Inga övriga kostnader för utlånen tillkommer.
Engångsavgift:
• Färre än 15 000 invånare 5 000 kr
• 15 000 – 35 000 invånare 10 000 kr
• 35 000 – 75 000 invånare 15 000 kr
• 75 000 – 150 000 invånare 20 000 kr
• Fler än 150 000 invånare 25 000 kr
Fast årlig avgift:
Avgiftsmodellen består av ett fast pris per år för anslutna kommuner, 1:00 kr i utlåningskostnad per
invånare (Sambruk har avtal med Axiell Media som innehållsleverantör till Bibblix), samt 0:75 kr i
förvaltningskostnad per invånare. Totalt 1:75 kr per kommuninvånare och år, utöver medlemskap i
Sambruk. I förvaltningskostnaderna ingår bland annat det gedigna innehållsarbetet, teknisk drift och
utveckling, statistik, samt support.

Vid anslutning så är avtalstiden inledningsvis två år från anslutningsdatum, för att sedan övergå till
årsvis förlängning. En uppräkning med antalet invånare sker per nytt år.

Kostnader för medlemskap i Sambruk
Medlemsavgiften i Sambruk består av en medlemsinsats (engångsavgift) och en årsavgift. Den
enskilda avgiften för en kommun baseras på antalet invånare:
Kommunstorlek

Medlemsinsats

Årsavgift

mindre än 7 000 invånare
7 000 – 15 000 invånare
15 000 – 25 000 invånare
25 000 – 50 000 invånare
50 000 – 100 000 invånare
100 000 – 150 000 invånare
mer än 150 000 invånare
Andra organisationer

5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
5 000 kr

5 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
35 000 kr
50 000 kr
65 000 kr
80 000 kr
25 000 kr

Det går också att ansluta sig genom ett gruppmedlemskap. Kravet är då att gruppen har en formellt
fastställd juridisk organisation som fungerar som administrativ part.
Avgiften för en grupp av kommuner som ansöker om gemensam anslutning beräknas på
kommunerna i tre storleksnivåer:
•
•
•
•

Kommuner i gruppen med över 250 000 invånare = samma avgift som för enskild medlem
Kommuner i gruppen med över 50 000 invånare = 50 öre per invånare
Övriga kommuner i gruppen = 70 öre per invånare
Om “Andra organisationer” ingår i gruppen = samma avgift som för enskild medlem “Andra
organisationer” ovan

Bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR)
VGR Regionutveckling (RU) betalar genom Digitaliseringsrådet halva kostnaden för medlemsinsatsen
för nya medlemmar i Sambruk som ansluter sig till Bibblix.
Vidare betalar VGR genom Förvaltningen för kulturutveckling hela anslutningsavgiften för tjänsten
Bibblix och subventionerar årskostnaden med 32 öre per invånare år 1. Förvaltningen kommer
också att initiera ett regionalt nätverk för samverkan kring marknadsföring och läsfrämjande insatser
kopplat till Bibblix.
Erbjudandet gäller fram till 31 december 2022. Avtalstiden är 2 år från tidpunkt för anslutning.

Gruppanslutning i Sambruk
Sambruk erbjuder möjligheten till gruppanslutning även om inte alla kommuner i VGR väljer att gå
med. En gruppanslutning innebär bättre förutsättningar för samordning och effektivare
administration. Det blir ekonomiskt fördelaktigare för gruppen som helhet.

Sambruks erbjudande innebär:
1. Lägre kostnad för medlemskap i föreningen genom gruppanslutning
2. Varje kommun är fullvärdig medlem direkt vid inträde i föreningen. Gruppanslutningen
påverkar inte enskild kommuns medbestämmande i Sambruk.
3. Kommuner från Västra Götaland som idag är medlemmar i Sambruk flyttas samtliga över till
denna gruppanslutning.
Tidpunkt för anslutningen sker enligt överenskommelse mellan Sambruk och respektive kommun.

Administration
Sambruk påbörjar debitering av första årets avgift för gruppmedlemskap när respektive kommun
blivit medlem i föreningen.
Sambruks årsavgift vid nytt medlemskap täcker den kvarvarande delen av året från då medlemskapet
tecknades. Det innebär att nya kommuner bara betalar för den tid under kalenderåret som de är
medlemmar. Därefter faktureras medlemskapet en gång per nytt kalenderår i förskott.
Medlemskapet i Sambruk faktureras den part som står för gruppmedlemskapet – vilket i VGR
kommer att vara Gemensam Information och TjänsteSamordning (GITS). GITS fakturerar sedan
kommunerna.
Bibblix faktureras direkt till de anslutna kommunerna. Medieavgiften faktureras årsvis i förskott
medan förvaltningsavgiften faktureras kvartalsvis i förskott.
Kontaktperson för kommuner som vill gå med är Örjan Hellström (orjan.hellstrom@vgregion.se) för
Västra Götalandsregionen.

Övrigt
Mer information om Sambruk: https://sambruk.se/
Om medlemskapet: https://sambruk.se/ga-med-i-sambruk/
Mer information om Bibblix: https://bibblix.se/

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK
antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.
Kompletterade vid föreningens stämma 2014-05-20
Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av
Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv, Linköping, Malmö,
Markaryd, Mjölby, Sandviken, Storuman, Tranås och Uddevalla kommuner.
Medlem i föreningen är den som enligt ovan deltagit i föreningens bildande
och den som antas som medlem.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Sambruk.

§ 2 Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sandviken.

§ 3 Registrering
Föreningen skall registreras i handelsregistret hos Bolagsverket.

§ 4 Ändamål
Föreningens ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering av
de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sambruksplattform och
av olika E-tjänster eller av E-förvaltning samt att i övrigt ta tillvara
medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering.
I sådant syfte har föreningen
att bevaka, informera om och på olika sätt arbeta med frågor rörande
sambruksplattformen, E-tjänster och andra frågor som gäller inre och yttre
effektivisering
att samverka med andra offentliga organ
att genom olika initiativ skapa och upprätthålla goda förbindelser med
framförallt de delar inom näringslivet som kan stödja, erhålla uppdrag eller
på annat sätt medverka i utvecklingen av bl a sambruksplattformen samt
att i övrigt fullgöra de uppgifter varom medlemmarna enas.
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Verksamheten skall bedrivas så att allmännyttan främjas och i enlighet med de
kommunala befogenheterna. Föreningen får inte ha verksamhet riktad mot
andra än sina medlemmar, annat än i marginell omfattning.
Föreningen ska tillämpa självkostnadsprincipen och får inte bedriva spekulativ
verksamhet.
I den mån föreningens verksamhet inte kan skadas, skall öppenhet råda mot
alla och envar.
För framtagande och nyttjande av nya e-tjänster respektive uppgradering och
nyttjande av befintliga system/e-tjänster, skall Sambruk och medlemskommunerna tillämpa en av föreningsstämman antagen policy för föreningen.

§ 5 Medlemsinträde
Föreningen är öppen för alla Sveriges kommuner och landsting och för andra
offentliga organ som arbetar eller kan förväntas arbeta för att främja
föreningens ändamål.
Inträde i föreningen beviljas av styrelsen.
Som förutsättning för inträde i föreningen gäller att sökanden är villig att följa
föreningens stadgar och beslut.
Styrelsen skall föra en förteckning över medlemmarna samt anteckna de av
medlemmarna erlagda insatserna och avgifterna.

§ 6 Frivilligt utträde samt uteslutning
Utträde ur föreningen skall anmälas skriftligt och gäller två månader efter
utgången av den månad då uppsägningen av medlemskapet ägde rum.
Medlem som ej fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan uteslutas av föreningsstämman.
Frivilligt utträde eller uteslutning medför ingen rätt att återfå betald insats eller
årsavgift.

§ 7 Medlemsinsats och årlig avgift
Medlem skall betala en medlemsinsats vid inträde i föreningen. Medlem skall
också betala en årlig avgift.
Vad gäller betalningssättet och vad som närmare gäller om tidpunkt för
betalning av insatser och avgifter bestämmer styrelsen.
Föreningens löpande verksamhet skall finansieras genom de årliga avgifterna.
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§ 8 Styrelsen
Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av minst fem
och högst tretton ledamöter med lika antal personliga suppleanter.
Styrelseledamöterna och suppleanterna skall väljas av föreningsstämman bland
föreningens egna medlemmar. Om möjligt skall ledamöterna utses så att norra,
mellersta och södra Sverige samt en av Sveriges tre största städer alltid finns
representerade.
Föreningsstämman äger utse en eller flera adjungerade ledamöter till styrelsen.
Styrelsen utses respektive väljs för en tid av två år, från årsstämma till
årsstämma.
Varje styrelseledamot, respektive adjungerade, åläggs att vara särskild
kontaktperson för ett specifierat antal av föreningens medlemmar, så att
styrelsen kan utöva sitt uppdrag och kontrollfunktion på medlemmarnas
vägnar
I samband med val av ledamöter skall anges ett särskilt kontaktansvar för varje
ledamot, respektive adjungerad, gentemot en specificerad grupp medlemmar,
så att samtliga föreningens medlemmar ges möjlighet att följa och delta i
styrelsens arbete.
Föreningsstämman utser bland styrelseledamöterna ordförande för styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen utser sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så snart detta är
erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att
snarast sammankalla styrelsen.
Ledamot är skyldig att snarast möjligt anmäla förfall till styrelsens sekreterare
samt att själv inkalla sin personlige suppleant.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter/adjungerade är
närvarande. Samtliga representanter, oavsett roll, i styrelsen har rätt att yttra sig
innan beslut tas.
Varje ledamot i styrelsen har en röst. Beslut i styrelsen fattas med absolut
majoritet. Absolut majoritet omfattar fler än hälften av de beslutande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen får själv bestämma att arbetsutskott, andra särskilda utskott eller
kommittéer skall finnas. Till ledamot i sådant organ får väljas annan än
ledamot eller suppleant i styrelsen.
Det åligger styrelsen särskilt
att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
att fullgöra föreningens uppgifter enligt § 4
att för sina medlemmars räkning utöva kontroll av föreningens anskaffning av
tjänster och produkter och de därmed förenliga avtal som sluts mellan
extern part och föreningen
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att föra föreningens räkenskaper och förvalta dess tillgångar,
att till ordinarie årsstämma avge årsredovisning över föreningens verksamhet,
att upprätta förslag till budget för kommande räkenskapsår.
Frågor rörande
-

bildande eller förvärv av juridisk person
investering, förvärv, försäljning, pantsättning eller upptagande av lån, där
åtgärden avser särskilt betydande belopp eller
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
skall i förväg hänskjutas till föreningsstämma.
Styrelsens ledamöter och suppleanter är inte berättigade till annan ersättning än
för sina reseutgifter enligt av stämman fastställda grunder.

§ 9 Protokoll
Vid sammanträde med stämman eller styrelsen skall protokoll föras på
ordförandens ansvar. Protokollet skall redovisa vilka medlemmar, alternativt
ledamöter och suppleanter som har deltagit.
Av protokollet skall framgå vilka ärenden som har handlagts och vilka beslut
som har fattats. För varje ärende skall redovisas vilka förslag som lagts fram,
omröstningar och hur de utfallit.
Justering skall ske vid näst därpå följande sammanträde, såvida ej åt särskild
ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justering.
Protokoll och övriga handlingar skall förvaras på betryggande sätt.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen
utser.

§ 11 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall årligen granskas av en av
årsstämman vald revisor. För revisorn skall utses en suppleant. Revisorerna
skall vara minst godkända.
Årsredovisningen skall av styrelsen tillhandahållas revisorn senast den 31
mars.
Revisorns berättelse skall framläggas senast i samband med kallelse till
ordinarie föreningsstämma.
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§ 12 Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter
utövas på stämma.
Föreningens årsstämma hålls varje år före maj månads utgång på dag som
styrelsen bestämmer.
Extra stämma utlyses om en tredjedel av medlemmarna så begär.
Stämma hålles på ort, som styrelsen bestämmer.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom styrelseordförandens försorg.
Kallelsen skall göras med brev eller e-post som sänds ut senast tre veckor före
ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. Till kallelsen skall finnas
fogad en föredragningslista.
Medlem har rätt att närvara vid stämma, att yttra sig på denna, lämna förslag
till beslut samt delta i olika omröstningar. Medlem får företrädas av
ställföreträdare eller ombud.
Varje medlem har vid föreningsstämman en röst.
Föreningsstämmans beslut fattas med absolut majoritet. Absolut majoritet
omfattar mer än hälften av de beslutande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. I ärenden som avser val fattas beslutet dock, vid lika röstetal,
genom lottning.
Vid årsstämman skall följande förekomma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

Val av ordförande och sekreterare för årsstämman, upprättande och
godkännande av röstlängd
Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst
Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift och medlemsinsats
Fastställande av arvoden åt revisorerna
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av ordförande i styrelsen
Val av valberedning
Redogörelse för föreningens verksamhet under det senaste kalenderåret
Fastställande av arbetsprogram och budget för verksamhetsåret
Övriga frågor.
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§ 13 Motion till föreningsstämma
Medlem har rätt att lämna in skriftlig motion till föreningsstämma. Motion
skall, för att kunna upptas på kommande stämma, vara styrelsen tillhanda
senast 30 dagar före stämman.

§ 14 Medlemmarnas rätt till information
Medlemmarna äger ta del av föreningens handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om föreningen och dess verksamhet

§ 15 Offentlighetsprincipen
Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars offentligt i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Prövningen av om handling skall kunna utlämnas ankommer på ordföranden i
föreningen eller enligt dennes bestämmande.

§ 16 Stadgeändring och upplösning
Beslut i ärende om stadgeändring, föreningens uppgående i annan förening
samt likvidation fattas av föreningsstämman och förutsätter att beslutet
omfattas av två tredjedelar av antalet medlemmar. Vid beslut om upplösning
skall beslut fattas om hur föreningens behållna tillgångar skall användas.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82

2022-08-31

Dnr 2021/00500253

Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten
Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal
med Jula Logistics AB angående överlåtelse av del av fastigheterna
Friggeråker 25:8 och Tåstorp 7:7.
Sammanfattning
Jula Logistics AB som bedriver logistikverksamhet inom Skaraborg Logistic
Center vill fortsätta att utveckla verksamheten genom att bygga ytterligare
lagerbyggnader om minst 30 000 kvadratmeter på den mark som de haft
markanvisningsavtal på.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten
stämmer väl överens med kommunens intentioner med området.
Försäljningen innebär en försäljningsintäkt för kommunen om cirka 9
miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet mellan Falköpings kommun
och Jula Logistics AB avseende de cirka 100 000 kvadratmeter mark som
omfattas av avtalet.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27



Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten
Friggeråker 25:8 med flera

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-06-27
KS 2021/00500 253

Kommunstyrelsen

Försäljning del av Friggeråker 25:8 m.fl. (kvarteret
Presenningen) till Jula Logistics AB
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal
med Jula Logistics AB angående överlåtelse av del av fastigheterna
Friggeråker 25:8 och Tåstorp 7:7.
Sammanfattning
Jula Logistics AB som bedriver logistikverksamhet inom Skaraborg Logistic
Center vill fortsätta att utveckla verksamheten genom att bygga ytterligare
lagerbyggnader om minst 30 000 kvadratmeter på den mark som de haft
markanvisningsavtal på.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten
stämmer väl överens med kommunens intentioner med området.
Försäljningen innebär en försäljningsintäkt för kommunen om cirka 9
miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet mellan Falköpings kommun
och Jula Logistics AB avseende de cirka 100 000 kvadratmeter mark som
omfattas av avtalet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden i Falköpings kommun antog detaljplanen,”Friggeråker
25:8 M.FL etapp 2” den 9 februari 2016 § 3, för fortsatt utveckling av
Marjarps industriområde.
Jula Logistics AB har haft ett markanvisningsavtal avseende kvarteret
Presenningen som omfattar cirka 100 000 kvadratmeter sedan 2018, se figur 1
nedan.
Kommunstyrelsen har beslutat om och genomfört iordningställande av allmän
plats, KS 11 april 2018 § 68, som omfattas av ovan nämnda detaljplan.

Stadsbyggnadsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Alexander Järkeborn | Mark- och exploateringsansvarig | | alexander.jarkeborn@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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Figur 1 - Avtalsområdet är markerat med svart skraffering och littera A

Jula Logistics AB har meddelat att de vill genomföra köp enligt
markanvisningsavtalet för att fortsätta utveckla logistikområdet Skaraborg
Logistic Center på Marjarp genom byggnation av ytterligare lagerbyggnader.
Kommunen och Jula Logistics AB har tecknat köpeavtal gällande försäljning
av kvarteret Presenningen. Markpriset är bestämt utifrån den av
kommunfullmäktige fastställda taxan för industrimark.
Förvaltningens bedömning
Jula Logistics AB har förvärvat kombiterminalen på Marjarp av Falköpings
kommun för att fortsätta utvecklingen av sin logistiksatsning med
godstransporter på järnväg som startade 2013. Jula logistics ABs syfte med
området är att bygga och förvalta lokaler för logistikverksamhet.
Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center har fortsatt att expandera sedan
Jula köpte kombiterminalen av Falköpings kommun. Jula Logistics AB vill
genomföra köpet av kvarteret Presenningen för att kunna fortsätta utveckla
området. Enligt köpeavtalet ska Jula Logistics AB uppföra lagerbyggnader
om minst 30 000 kvadratmeter på fastigheten inom 18 månader från
tillträdesdagen. Tillträde sker när fastighetsbildningsbeslutet för
avstyckningen av marken har vunnit laga kraft. För övriga detaljer kring
köpet hänvisas till avtalet.
Förvaltningen bedömer att Jula Logistics ABs verksamhet överensstämmer
med kommunens intentioner med området och att ytterligare byggnation av
lagerbyggnader bidrar positivt till områdets fortsatta utveckling.
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal med Jula Logistics AB
angående överlåtelse av del av fastigheterna Friggeråker 25:8 och Tåstorp
7:7.
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Försäljningen av marken innebär en intäkt för kommunen om cirka 9
miljoner kronor.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27
Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten
Friggeråker 25:8 med flera

Beslutet ska skickas till
Erna Pezic, Stadsbyggnadschef
Ida Elf, Infrastrukturstrateg
Magnus Sundén, Näringslivschef
Ekonomiavdelningen
Lennart Karlsson, VD Jula Logistics AB
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig

Alexander Järkeborn
Mark- och exploateringsansvarig
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

2022-08-31

Dnr 2021/00125

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
2 Ändringen gäller från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18.
3 Kommunstyrelsen beslutar att andra och tredje styckena i förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort.
Sammanfattning
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan
även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att
människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifterna för Falköpings
kommun har setts över. Syftet är att aktualisera användandet av offentlig
plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de ordningsstörningar
som kan uppstå. Förslaget har skickats på remiss till polismyndigheten i
Västra Götaland och nämnderna.
En del av de synpunkter som inkommit från polismyndigheten och
nämnderna har beaktats medan några inte har det.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala
ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att andra och tredje styckena i förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i
enlighet med yrkandet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-06-21
KS 2021/00125

Kommunstyrelsen

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
2 Ändringen gäller från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18.
Sammanfattning
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan
även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att
människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifterna för Falköpings
kommun har setts över. Syftet är att aktualisera användandet av offentlig
plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de ordningsstörningar
som kan uppstå. Förslaget har skickats på remiss till polismyndigheten i
Västra Götaland och nämnderna.
En del av de synpunkter som inkommit från polismyndigheten och
nämnderna har beaktats medan några inte har det.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala
ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har under en tid identifierat ett behov av att
se över allmänna lokala ordningsföreskrifter. De nu gällande
ordningsföreskrifterna ändrades senast av kommunfullmäktige den 23 april
2012, § 57. Syftet med ändringarna är att aktualisera användandet av
offentlig plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de
ordningsstörningar som kan uppstå. Ett förslag på ändring av allmänna
lokala ordningsföreskrifter arbetades därför fram redan under våren 2021
Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Sara Cronholm | Kommunjurist | 0515885105 | sara.cronholm@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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och skickades på remiss till nämnderna. På grund av ett stort antal
synpunkter som inkom samt juridisk vägledning från Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) beslutade förvaltningen att arbeta vidare ytterligare med
förslaget. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av
representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, samhällsskydd mellersta
Skaraborg och kommunledningsförvaltningen.
Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter
Ett andra förslag togs fram och det förslaget innehåller i huvudsak följande
större förändringar;
- § 3 har förtydligats språkligt vad gäller platser som ska jämställas med
offentlig plats och har även utökats med ”slalombackar”. Det finns en aktuell
slalombacke och närheten till friluftsområde och badplats medför att det kan
vara bra att reglera även denna utifrån ett ordningsstörningsperspektiv.
- Det har i § 4 förtydligats vilka nämnder som ska yttra sig över polisens
tillståndsprövning i olika frågor.
- I § 5, § 6 och § 8 har lagts till vad gäller lastning av varor, grävning och
schaktning, containrar med mera att arbetet ska ske utan att trafiken onödigt
hindras. Anledning är att principen om trafiken inte ska onödigt hindras
redan stämmer överens med de anvisningar som Falköpings kommun
tidigare har fattat beslut om i ”Handbok Arbete på väg”. Det är därför
naturligt att dessa även ska gälla i de lokala ordningsföreskrifterna.
- Den lägsta höjden för markiser, flaggor med mera i § 9 har höjts till 2,50
meter detta för att det ska överensstämma nationella riktlinjer där frihöjden
för gång- och cykelbana är just 2,50 meter.
- Alkoholförtäringsförbudet i § 12 har skrivits om. Nu anges särskilda platser
där alkohol inte får förtäras som exempelvis lekplatser. I bilaga anges sedan
ett större område av tätorten men det är endast på de uppräknade platserna
som alkoholförbud råder.
- I § 13 har det förtydligats att camping inte får ske utanför anordnade
campingplatser på offentlig plats.
- Det har skett en förändring och förenkling vad gäller regleringen av
hundar i § 15. Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i
kommunens tätorter med undantag av de områden där kommunen anordnat
hundrastplatser samt i motionsspår. Hundar får inte bada på badplatser.
Anledningen till förändringen är att paragrafen behöver förtydligas och vad
gäller badplatser är dessa få i kommunen och de behöver därför upplåtas för
människor.
- § 17 som gäller användningen av pyrotekniska varor har väsentligt kortats
ned. Förslaget är att det alltid är förbjudet att använda pyrotekniska varor r
närmare än 100 meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och
omsorgsboenden. Namnen på dessa boenden har tagits bort eftersom flera
av dem har blivit inaktuella och nya boenden har tillkommit eller förändrats.
Därutöver har en del ändringar av mer redaktionellt slag gjorts samt
ändringar för att anpassa språket till dagens användande i syfte att underlätta
för allmänhet och polis att tillämpa bestämmelserna.

3 (5)

Remissförfarandet
Förslaget skickades först på remiss till Polismyndigheten i Västra Götaland.
De inkom med synpunkt om att inte stryka specificeringen av gatuskyltar i §
10, så kallade trottoarpratare, vilket har beaktats. De föreslog vidare att
specificeringen av ”folköl” ska finnas kvar för förbudet att förtära alkohol på
allmän plats, § 12. Detta förslag har inte beaktats då det har ansetts göra ett
onödigt stor inskränkning i den enskildes frihet. I övrigt hade
Polismyndigheten inte någon erinran vad gäller alkoholförtäringsförbud vid
Skogssjön, i Stenstorp och i Floby.
Förslaget skickades därefter återigen på remiss till nämnderna under våren
2022.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 maj 2022, § 76, att föreslå
ett tillägg texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 68, att ställa sig bakom
förslaget med att föreslå tillägg till 6, 8 och 9 §§. Tilläggen är upplysningar
om att åtgärderna också kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt
enligt plan- och byggförordningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 maj 2022, § 31, att ställa sig
bakom förslaget till ordningsföreskrifter med förslag på ändring av
formulering i § 19. Texten föreslogs ändras till följande; ”Ridning får inte
ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte
vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda”.
Kompetens- och arbetslivsnämnden, nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg, social nämnden och tekniska nämnden beslutade att ställa sig
bakom förslaget.
Förvaltningens bedömning
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan
även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att
människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Syftet med bestämmelserna är att ge kommunerna en
möjlighet att reglera ordningsproblem på ett sätt som är anpassat till den
egna kommunens behov. Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att en lokal
ordningsföreskrift inte kan omfatta frågor som är reglerade i någon annan
författning eller som kan regleras med stöd av en sådan. Det framgår också
att föreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Det innebär att
kommunen enligt förarbetena till lagen endast ska meddela sådana lokala
föreskrifter som verkligen behövs. Det är därför viktigt att kommunen noga
prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde inom kommunen. Förbud ska begränsas till att gälla
endast för sådana områden där det verkligen behövs.
Beslut om föreskrifter är ett sådant beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt som ska fattas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande eller ändring av lokala
ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen anser att
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en föreskrift strider mot ordningslagen kan länsstyrelsen upphäva
kommunfullmäktiges beslut i den delen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de förslag till ändringar som
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslagit är
ändamålsenliga och kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom dessa
förslag. Det förslag som byggnadsnämnden lämnat är i huvudsak att
information om att olika slags lovplikt ska tas in i lokala
ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna ska dock endast
reglera sådant som inte regleras i annan lagstiftning enligt 3 kap. 12 §
ordningslagen och vid kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och
Regioner avrådde denne från att informationstexter tas in i de lokala
ordningsföreskrifterna. Kommunledningsförvaltningen föreslår att det istället
i anslutning till de lokala ordningsföreskrifterna på hemsidan anges att
lovplikt, liksom andra typer av tillstånd som exempelvis grävtillstånd kan
behövas för vissa typer av åtgärder.
Vad gäller alkoholförtäringsförbudet i § 12, så omfattas i de nu gällande
lokala ordningsföreskrifterna endast en liten del av Falköpings kommuns
tätort. Det har funnits platser utanför detta område där ordningsstörningar
uppstår och därför har området utökats till att omfatta större delen av
tätorten. Istället har generella platser inom detta område utpekats där
alkoholförbud råder vilket innebär att det reglerade området som sådant inte
blir mycket större än tidigare. Polismyndigheten har inte förespråkat något
alkoholförtäringsförbud vid Skogssjön eller utanför tätorten så som i
Stenstorp eller Floby. Förvaltningen har därför inte föreslagit att området för
alkoholförtäringsförbud utökas till dessa områden.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala
ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter.
Ändringen föreslås gälla från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
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Beslutsunderlag
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas.
Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte
annat anges. Bestämmelsen i 17 § 21 § är även tillämplig på (icke
offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även
kommunens föreskrifter om torghandel.
Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser
för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.

§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
-

För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten:
-

Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser
Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår
Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid
Områden för camping
Badplatser
Järnvägstationsområden
Begravningsplatser
Slalombackar.

§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges
tillfälle att yttra sig.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§.
Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.

Lastning av varor m.m.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att
allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller
dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att
framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att
räddningstjänstens arbete hindras).
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.

Schaktning, grävning m.m.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och
utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.
Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på
platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till
gång- och cykeltrafik.

Störande buller
§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.

Containrar, byggställning mm
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på
en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller
liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd
från polisen enligt 3 kap. 1 § OL. Container eller byggställningen mm ska
märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt
hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och
cykeltrafik.
Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska
brandskyddsaspekter beaktas.
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och
utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för
blåljusorganisationer begränsas.

Markiser, flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över
en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre
höjd än 4,50 meter.
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte
sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som
hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del
som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
§ 10
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller
annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket,
vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig
plats. Även gatuskyltar så som trottoarpratare eller liknande kräver
polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot offentlig plats.
Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas
upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten.
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller
krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
§ 12
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5
volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser,
förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar,
järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom
markerat område, se kartor i bilaga 1.
Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som
framgår av bilagd lista.

Camping
§ 13
Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig
plats.
Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen
utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.

Hundar
§ 14
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 15 §.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad
person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för
polishund i tjänst.

§ 15
Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter
med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.
Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde.
När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.
Hundar får inte bada på badplatser.
På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas
upp.
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats
medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår
av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i
sin helhet betraktas som badplats.
§
Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter
hund plocka upp.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning
och skjutning med eldvapen m.m.
§ 16
Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att
använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.
Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad
än 25 meter.

§ 17
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från
sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och
handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets
äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp,
Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i
Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i
Floby.
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på
platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med
sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående
stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg,
Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla
tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan
klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor
på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping,
Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp,
Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna
ordningen.

§ 18
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med
eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2
kap. 1 § andra stycket vapenlagen.
Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i
dessa förskrifter.

Ridning och löpning
§ 19
Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningställda.
Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är
iordningställda.
Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg
eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På
sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 20
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 21
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att
utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.
-------------------------------------------------------------------------------------------Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 76

2022-05-24

Dnr 2022/00430

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den
föreslagna ändringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg
av texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden svarar på remiss från kommunstyrelsen
gällande ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och föreslår ett
tillägg i § 12 med texten ”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt
överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser:
lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar,
järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat
område, se kartor i bilaga 1.”
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har fått förslag på ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter på remiss.
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att
omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna i stort sett
uppfyller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdes behov. Dock
behöver § 12 ”Förtäring av alkohol” kompletteras enligt följande förslag:
”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent
får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och
skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden,
idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga
1.”
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-05-24

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter
Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping

Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

§ 68

2022-05-25

Dnr 2022/00027

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Byggnadsnämndens beslut
1 Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter men med förslag på tillägg enligt
nedan.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg om att vissa åtgärder också
kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt plan- och
byggförordningen.
Bakgrund
Byggnadsnämnden fick den 23 mars 2022 förslag på ändring av allmänna
lokala ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen.
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att
omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att ställa sig bakom
framtaget förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter med
följande tillägg till §§ 6, 8 och 9. Tilläggen är upplysningar om att
åtgärderna också kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt
plan- och byggförordningen.
§6

För att utföra schaktning, grävning och tippning av massor krävs i vissa fall
marklov.
§8

Uppställning av containrar kan vara lovpliktigt om varaktigheten är mer än
tillfällig.
§9

Det är lovpliktigt att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Vissa
undantag finns. Med skylt menas också flaggor, vepor, orienteringstavlor
och banderoller.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25

Byggnadsnämnden

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 stadsbyggnadsavdelningen, 2022-05-03


Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala
ordningsföreskrifter, 2022-03-23



Bilaga – förbudsområde alkoholförtäring, 2022-03-23



Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter, 2022-03-23

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämnden

§ 26

2022-05-18

Dnr 2022/00028

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom
ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun.
Sammanfattning
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre grad
och nämnden föreslås att ställa sig bakom dokumentet. Förslaget till beslut
leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför
beslut om finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till
Allmänna lokala ordningsföreskrifter med bilagan Förbudsområde alkoholförtäring Falköping samt förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

§ 31

2022-05-31

Dnr 2022/00029

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna
ordningsföreskrifter för Falköpings kommun med förslag på följande
ändringar. Ändra formulering under § 19 från ”Ridning får inte ske i
markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i markerade skidspår
när spåren är iordningställda” till istället ”Ridning får inte ske i markerade
skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte vistas i
markerade skidspår när spåren är iordningställda”.
Sammanfattning
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löpeller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får
inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”.
Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i
princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig
som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas
på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av friluftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten.
I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade
skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formuleringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom
skidåkare.
Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19:
Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda.
Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda.
Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Förvaltningens bedömning

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-31

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löpeller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får
inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”.
Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i
princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig
som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas
på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av friluftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten.
I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade
skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formuleringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom
skidåkning.
Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19:
Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda.
Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda.
Finansiering
Medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Barn och ungdomar är inte lyssnade på i svaret på remissen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2022
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022
Remiss från kommunstyrelsen och utkast om ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-19
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

§ 14

Dnr 2022/00023

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom
förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun.
Sammanfattning
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på
remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.
Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats
fram av kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg. Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet
har dialog förts med Polismyndigheten. Ett underlag har tidigare sänts på
remiss till nämnderna. På grund av att omfattande förändringar dock har
gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med
synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Föreskriften är välarbetad och med de införda ändringarna än tydligare än
tidigare.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun.
Bilaga – Förbudsområde alkoholförtäring, Falköping.
Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-22.
Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
2022-04-14.

Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 45

2022-05-25

Dnr 2022/00054

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden ställer sig bakom föreslaget till allmänna lokala
ordningsföreskrifter.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har
tagit fram ett förslag på ändrade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Falköping kommun.
Ett tidigare förslag till ändring av föreskrifterna har behandlats av
socialnämnden. På grund av att omfattande förändringar har gjorts därefter
ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med synpunkter
innan fullmäktige fattar beslut.
I det nya förslaget har vissa förändringar gjort när det gäller språkbruket.
Vissa paragrafer har förtydligats, medan andra innebär att nämnd på
specifika platser tagit bort till förmån för beskrivning. Vilka förändringar
som gjorts framgår av förslaget
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget till
ordningsföreskrifter är tydligt och lagom specificerat. Det är bra att namn på
t ex äldreboenden tagit bort till förmån för beskrivningen äldre- och
omsorgsboenden.
Utifrån förvaltningen uppdrag är det positivt att det föreslås ett förbud mot
förtäring av alkohol i stora delar av Falköpings tätort. Det bedöms vara
positivt för den allmänna ordningen och för barns- och ungdomars situation.
Det är också bra att ordningsföreskrifterna föreslår att pyrotekniska varor
förbjuds närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden i kommunen.
Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 146/2022
 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-09
 Checklista barnkonventionen
 Kommunledningsförvaltningen förslag till lokala ordningsföreskrifter
 Bilaga förbudsområde alkoholförtäring Falköping
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Socialnämnden

2022-05-25

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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Tekniska nämnden

§ 47

2022-05-23

Dnr 2022/00080

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ändring
av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Tekniska nämndens beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till ändringar av
lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala
ordningsföreskrifter.
Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för
att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.
Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att
omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala
ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef har varit delaktig i
arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför kunnat bevaka
förvaltningens frågor under hela processen.
Finansiering
Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för
att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 28/2022
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen,
Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokal
ordningsföreskrifter
Bilaga - Förbudsområde alkoholförtäring Falköpings Kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter

Paragrafen skickas till
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Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Datum
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Diarienr (åberopas)

A080.595/2022

Er referens:

Polisregion Väst
LPO Ö Skaraborg
Anna-Lena Mann
Polisinspektör

FALKÖPINGS KOMMUN Samhällsskydd
SANKT SIGFRIDSGATAN
521 41 FALKÖPING

Begäran om yttrade angående en lokaltrafikföreskrift gällande hur den
allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas
I samråd med kommunens ingivare önskar polismyndigheten göra några justeringar i utkastet
till de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:
§10 Förslag på att inte stryka specificeringen av gatuskyltar så kallade ”trottoarpratare”
då detta är vanligt förekommande frågor och klagomål till polismyndigheten.
§12 Förslag på att ha kvar specificeringen av ”Folköl” (2.25-3,5 %) när det gäller
förtäringsförbud av alkoholhaltiga drycker, då detta inte heller varit tillåtet tidigare.
Detta bland annat för att underlätta hanteringen av direktförverkande på plats oavsett
alkoholprocent.
I övrigt har polisen ingen erinran gällande alkoholförtäringsförbud vid Skogssjön,
Stenstorp samt Floby.

Anna-Lena Mann
Polisinspektör

Postadress
POLISMYNDIGHETEN,
REGION VÄST
40590 GÖTEBORG

Besöksadress
STAMPGATAN
40126 GÖTEBORG

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.vast@polisen.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

2022-08-31

Dnr 2022/00268

Beslut om kommunal parkeringsövervakning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
fastställande av kommunal parkeringsövervakning.
2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun
med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare.
3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.
4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den
1 oktober 2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.
Sammanfattning
Polismyndigheten har ansett det rimligt att Falköpings kommun ska fatta ett
uppdaterat beslut om kommunal parkeringsövervakning och bland annat
ange en inriktning för den. Beslutet innebär att kommunen kommer att
ansvara för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som
minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet
börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut om kommunal
parkeringsövervakning.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14



Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-06-14
KS 2022/00268

Kommunstyrelsen

Beslut om kommunal parkeringsövervakning
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
fastställande av kommunal parkeringsövervakning.
2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun
med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare.
3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.
4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den
1 oktober 2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.
Sammanfattning
Polismyndigheten har ansett det rimligt att Falköpings kommun ska fatta ett
uppdaterat beslut om kommunal parkeringsövervakning och bland annat
ange en inriktning för den. Beslutet innebär att kommunen kommer att
ansvara för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som
minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet
börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut om kommunal
parkeringsövervakning.
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2022, § 46, om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunal
parkeringsövervakning på det sätt som anges i beslutspunkterna ovan.
Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att det i grunden är
Polismyndigheten som ansvarar för parkeringsövervakning. I 2 § lag
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera framgår att
kommunen kan fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att
kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska
omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska
Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Sara Cronholm | Kommunjurist | sara.cronholm@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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övervakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för
parkeringsövervakningen. Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om
beslut som tas enligt 2 § och om ändringar i sådana beslut i enlighet med 3 §.
Innan beslutet tas av kommunen ska kommunen samråda med
Polismyndigheten gällande omfattningen och den allmänna inriktningen som
den kommunala parkeringsövervakningen avser enligt 4 §). Kommunen kan
när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits förordna en anställd
inom kommunen att ansvara för parkeringsövervakningen inom det område
beslutet gäller för enligt 6 §. Polismyndigheten är den myndighet som
ansvarar för bestridande av de parkeringsanmärkningar som utfärdas av de
parkeringsvakter kommunen har förordnat. Vid bestridande prövas att
parkeringsanmärkningen har rättsligt stöd.
Nuvarande beslut om kommunal parkeringsövervakning togs av
länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) om kommunal
trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning började gälla. I den senare lagen finns inga
övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal
parkeringsövervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen
fortfarande är gällande. Polismyndigheten har dock, i samband med att den
uppdaterat sina register, ansett det rimligt att beslut om kommunal
parkeringsövervakning i Falköpings kommun uppdateras.
Beslutet innebär att kommunen kommer att ansvara för
parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som minst en
heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet
börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut att gälla. Polismyndigheten
har inte haft någon erinran mot förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansett att det är positivt att det finns en
tydlig prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar
rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en
heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare och det finns
redan ett förordnande som parkeringsvakt beslutat, varför ett nytt
förordnande inte behöver beslutas om.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av tekniska nämndens förslag så föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta beslutspunkterna ovan.
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



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14
Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23
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Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef
Polismyndigheten i Västra Götaland

Sara Cronholm
Kommunjurist

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 46

2022-05-23

Dnr 2022/00120

Beslut om kommunal parkeringsövervakning.
Tekniska nämndens beslut
1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om fastställande om kommunal
parkeringsövervakning .
2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun
med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare.
3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet
prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga
felparkeringar övervakas i mån av resurser.
4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning börjar gälla den 1 oktober då
länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.
Sammanfattning
Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att
det ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på
samråd hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att
gälla i samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet
ansvarar kommunen för parkeringsövervakning inom hela Falköpings
kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering
som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand och
tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar övervakas i
mån av resurser.
Bakgrund
I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan
kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att
kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska
omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska
övervakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkeringsövervakningen.
Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 §
och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska
kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den
allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser
(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits
förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkeringsövervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §).
Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de
parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen
har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har
rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-05-23

över kommunens beslut, har myndigheten meddelat kommunerna att den
önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs
det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal
parkeringsövervakning.
Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321)
om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga
övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkeringsövervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är
gällande.
Kommunen kommer att ansvara för parkeringsövervakning inom hela
Falköpings kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att
felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand
och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar
övervakas i mån av resurser. När beslutet börjar gälla upphör tidigare beslut
att gälla. Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna
beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings
kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig
prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar
rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en
heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart
kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande
av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras
inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med
det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning.
Finansiering
Beslutet medför ingen kostnad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 27/2022
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10
Polismyndighetens yttrande
Paragrafen skickas till
Bitr. förvaltningschef

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Diarienr (åberopas)

A255.159/2022

TN 2022/00120

FALKÖPINGS KOMMUN Park- och
gatuavdelningen
c/o
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSHUSET, SANKT SIGFRIDSGATAN 9
521 81 FALKÖPING

Begäran om yttrade gällande kommunal parkeringsövervakning,
Falköping
Polisen har ingen erinran mot kommunens förslag till beslut om kommunal
parkeringsövervakning

Anna-Lena Mann
Polisinspektör

Postadress
POLISMYNDIGHETEN,
REGION VÄST
40590 GÖTEBORG

Besöksadress
STAMPGATAN
40126 GÖTEBORG

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.vast@polisen.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-27
TN 2022/00120
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Tekniska nämnden

Beslut om kommunal parkeringsövervakning
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om fastställande om kommunal
parkeringsövervakning .
2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun
med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare.
3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.
4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning börjar gälla den 1 oktober
då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.
Sammanfattning
Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att det
ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på samråd
hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att gälla i
samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet ansvarar
kommunen för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med
som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär
försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i
andra hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.
Bakgrund
I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan
kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att
kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska
omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska övervakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkeringsövervakningen.
Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 §
och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska
Park- och gatuavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen
Therese Broman Trafikingenjör 5211 therese.broman@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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kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den
allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser
(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits
förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkeringsövervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §).
Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de
parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen
har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har
rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register
över kommunens beslut, har myndigheten meddelat kommunerna att den
önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs
det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal
parkeringsövervakning.
Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321)
om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga
övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkeringsövervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är
gällande.
Kommunen kommer att ansvara för parkeringsövervakning inom hela
Falköpings kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att
felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand
och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar
övervakas i mån av resurser. När beslutet börjar gälla upphör tidigare beslut
att gälla.
Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna
beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings
kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig
prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar
rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en
heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart
kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande
av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras
inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med
det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning.
Finansiering
Beslutet medför ingen kostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Polismyndighetens yttrande
Beslutet ska skickas till
Gatuchef
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Trafikingenjör
Trafikövervakare
Polismyndigheten

Therese Broman
Trafikingenjör
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

2022-08-31

Dnr 2022/00079

Trafikstrategi för Falköpings kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
trafikstrategin för Falköpings kommun.
Deltar ej i beslutet
Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi
ska tas fram. Sedan våren 2021 har kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört arbetet med att ta fram en
trafikstrategi. Grunden till trafikstrategin har tagits fram genom bred dialog
och den slutliga strategin är väl förankrad, såväl internt som externt. Genom
strategin pekas fokusområden ut för kommunens fortsatta arbete med frågor
som berör trafik där ställningstaganden inom varje fokusområde tydliggör de
prioriteringar och de avvägningar som behöver göras för ett långsiktigt
hållbart trafiksystem som helhet. Genom att arbeta med fokusområdena och
de ställningstaganden som finns för strategin riktas insatserna mot att uppnå
strategins långsiktiga mål över tid. Under våren 2022 har trafikstrategin varit
ute på remiss och ett slutligt utkast har tagits fram.
Det kommer krävas resurser för att genomföra strategin men det är
satsningar som är nödvändiga för att kommunen ska leva upp till den
ambition som finns genom kommunens mål om ”Det goda livet”.
Förvaltningarna ser strategin som en viktig del i att kunna arbeta strategiskt
och målinriktat mot ett långsiktigt attraktivt, hållbart och jämlikt
trafiksystem. Det ska vara lätt att välja och kombinera ”rätt transport-medel
för rätt resa och syfte” för såväl kommunens verksamheter som för
medborgaren, näringslivet och besökaren. Nulägesanalysen visar att det
redan finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga
trafikslag. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett
klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11
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Kommunstyrelsen

Trafikstrategi för Falköpings kommun
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
trafikstrategin för Falköpings kommun.
Sammanfattning
Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi
ska tas fram. Sedan våren 2021 har kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört arbetet med att ta fram en
trafikstrategi. Grunden till trafikstrategin har tagits fram genom bred dialog
och den slutliga strategin är väl förankrad, såväl internt som externt. Genom
strategin pekas fokusområden ut för kommunens fortsatta arbete med frågor
som berör trafik där ställningstaganden inom varje fokusområde tydliggör de
prioriteringar och de avvägningar som behöver göras för ett långsiktigt
hållbart trafiksystem som helhet. Genom att arbeta med fokusområdena och
de ställningstaganden som finns för strategin riktas insatserna mot att uppnå
strategins långsiktiga mål över tid. Under våren 2022 har trafikstrategin varit
ute på remiss och ett slutligt utkast har tagits fram.
Det kommer krävas resurser för att genomföra strategin men det är
satsningar som är nödvändiga för att kommunen ska leva upp till den
ambition som finns genom kommunens mål om ”Det goda livet”.
Förvaltningarna ser strategin som en viktig del i att kunna arbeta strategiskt
och målinriktat mot ett långsiktigt attraktivt, hållbart och jämlikt
trafiksystem. Det ska vara lätt att välja och kombinera ”rätt transport-medel
för rätt resa och syfte” för såväl kommunens verksamheter som för
medborgaren, näringslivet och besökaren. Nulägesanalysen visar att det
redan finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga
trafikslag. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett
klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.
Bakgrund
Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi
ska tas fram. Kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt arbetat med att ta fram en
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trafikstrategi för Falköpings kommun. En trafikstrategi är ett politiskt
beslutat styrdokument som samordnar olika trafikfrågor med den övriga
samhällsplaneringen i kommunen. Strategin är en del av kommunens
långsiktiga planering som pekar ut riktningen för trafikens utveckling och
blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och avvägningar.
Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som sedan ligger
till grunden vid framtagandet av handlingsplaner med mer konkreta åtgärder.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan våren 2021.
Strategin är väl förankrad och efter att den nu har varit på remiss är den
färdigställd för beslut.
Hållbarhetsdimensionerna
Trafiksystemet står inför stora utmaningar och för att undvika katastrofala
effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli
koldioxidneutralt. Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som
skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med
de globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I
kommunens vision uttalas att en förändringsprocess ska drivas där
kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle så våra resurser
används medvetet och balanserat. De tre hållbarhetsdimensionerna och
kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin liksom kommunens
översiktsplan och klimatstrategi.
Strategins utgångspunkt och mål
Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose
kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och
funktioner. Målet med strategin är att uppnå ”Ett attraktivt, hållbart och
jämlikt trafiksystem med goda regionala kommunikationer bidrar till att alla
ska kunna leva det goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att
välja rätt transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av
gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert
vardagsresande.” Målet är satt för att kommunen ska nå ett långsiktigt
hållbart trafiksystem som helhet och som fungerar för såväl kommunens
verksamheter som för medborgaren, näringslivet och besökaren.
Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden tre
fjärdedelar i tätorterna – alla ska kunna nå sina resmål, men troligt används
olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen visade att det redan
finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga
trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i kommunens arbete läggs på att
skapa lika goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel för att
jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som
gynnar både miljön och folkhälsan.
Fokusområden och ställningstaganden
Till strategin finns fyra fokusområden som översiktligt anger de områden
som kommunen bör lägga extra fokus på för att rikta det framtida arbetet i
linje med det långsiktiga och övergripande målet för strategin. De är:
Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden
Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd
Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
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Fokusområde 4 - Tillgänglig och attraktiv stad
Till fokusområdena hör ställningstaganden som kommer vara vägledande i
den fortsatta planeringen där avvägningar och prioriteringar redan har gjorts
i processen med att ta fram den slutliga trafikstrategin. Under varje
ställningstagande finns översiktligt vad kommunen behöver arbeta med
framåt för att det långsiktiga och övergripande målet över tid ska uppnås.
Framtagande av trafikstrategin
Grunden för strategin är en bred insamling av material, internt och externt.
Det insamlade materialet grundar sig i styrdokument och planer, resultat från
workshops och dialoger. Dialogerna har förts internt med alla förvaltningar
och externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, pensionärsrådet, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och polismyndigheten. I december
genomfördes en fysisk medborgardialog samt digitala enkäter riktade till
medborgarna, åkerier och till Aktiv handel. Vid framtagandet av
trafikstrategins fokusområden och ställningstaganden har tjänstepersoner och
politiker varit delaktiga i processen att göra avvägningar och prioriteringar
genom deltagande i workshops och den slutliga bearbetningen av
dokumentet. Vid workshops deltog också representanter från Trafikverket,
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Västtrafik.
Trafikens miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala
funktion för både näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers
mobilitet har varit viktiga faktorer.
Konsulter från WSP har varit behjälpliga i olika delar av processen. De har
stöttat i planeringen, i strukturen för strategin, vid genomförande av workshops och med att skriva utkastet till strategin.
Förvaltningens bedömning
Strategin är en viktig del i att förvaltningsöverskridande kunna arbeta
strategiskt och målinriktat med trafikfrågor i samhällsbyggnadsprocessen
mot ett långsiktigt hållbart trafiksystem där det ska vara lätt att välja och
kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte” för såväl kommunens
verksamheter som för medborgaren, näringslivet och besökaren.
Trafikstrategin har tagits fram genom en väl förankrad process. Olika typer
av aktörer externt och internt har varit involverade. Externt har viktiga
målgrupper engagerats och internt har såväl tjänstepersoner som politiker
deltagit i processen med att ta fram strategins fokusområden och de
ställningstaganden som finns. En bred förankring har lett fram till en strategi
med bred acceptans och en strategi som kan hålla på längre sikt. Strategin
stämmer väl överens med Falköping kommuns övriga mål, strategier och
planer framåt där klimatstrategin (antogs 2020) är ett exempel på
styrdokument som tagits i beaktande vid arbetet med att ta fram
trafikstrategin. Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut att anta
trafikstrategin.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Det kommer att krävas investeringar och ekonomiska satsningar för att
genomföra och följa upp strategin. Det är satsningar som är nödvändiga för
att kommunen ska leva upp till den ambition som finns genom kommunens
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mål om ”Det goda livet”. Genomförandet av trafikstrategin ska utgöra del av
ordinarie budgetprocess.
Beslutsunderlag
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Bakgrund
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala
effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli
koldioxidneutralt. För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens
planeringsarbete beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram
en trafikstrategi, vilket också anges i översiktsplanen. Strategin pekar ut
riktningen för trafikens utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande
prioriteringar och avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens
långsiktiga planering och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som
översiktsplanen och klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en
övergripande strategi som sedan ligger till grunden vid framtagandet av
handlingsplaner med mer konkreta åtgärder.
Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala
hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I visionen
uttalas att kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före
i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där våra resurser används medvetet
och balanserat. De tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är
väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens
resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare
samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer.
Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose
kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och
funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra
det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”.
Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och
ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål,
men troligt används olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen
visade att det redan finns god tillgänglighet för bil i hela kommunen, men
förbättringspotential för övriga trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i
kommunens arbete läggs på att skapa lika goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel för att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större
andel hållbara resor som gynnar både miljön och folkhälsan.

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun
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Mål och vision
Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda regionala
kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det goda livet i
Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel
för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av gång, cykel och
kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.

Fokusområden med ställningstaganden
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla
transportslag behövs för att möta kommunens olika transport- och resebehov,
men, att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag.
Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att
tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt:


Gång är starkast på korta distanser och utgör ett självklart val för kortare
turer eller som länken mellan de andra trafikslagen.
 Cykeln är traditionellt starkast för korta, medellånga resor och med en elcykel eller liknande kan distansen utvidgas.
 Kollektivtrafiken är starkast på medellånga till längre distanser och under
högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Kollektivtrafiken är
samtidigt viktig för dem som inte har tillgång till bil då den garanterar
bastillgänglighet.
 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt
på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i
resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.
Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och
näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte.
Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden
inom fyra fokusområden:

Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden
Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd
Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad
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Fokusområde 1
- Infrastruktur med hållbara flöden
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl
kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både
fordonet och resans syfte.

Kommunen vill uppnå:
Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga
kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för
fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra
trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har
god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är
svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna
har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder
rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter.
Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och
korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga
trafiken är minimerade.
Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och
viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande
åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel
anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga
målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att
kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För
gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och
tidsangivelser.
Kommunen arbetar med att:
 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen
till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda
det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av
Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet.
 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och
enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra
viktiga målpunkter.
 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom
tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden
växer.
 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den
befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att
styra trafiken rätt vilket också inkluderar gång- och cykelbanenätet.
 Inventera och komplettera befintlig skyltning till samåknings- och
pendelparkeringar för att minska söktrafiken.
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 identifiera lokalgator som belastas av genomfartstrafik eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att styra genomfartstrafik till
huvudgatorna och sänka farten på lokalgatorna.

Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras
till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och
logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna
effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan.

Kommunen vill uppnå:
Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga
transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen
när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas.
Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den
aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre
transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig
väg samt hur de kan ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre
transporter. Negativ områdespåverkan för boende- och vistelsemiljöer kan då
minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter
överlag.
Kommunen arbetar med att:
 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i
gynnsamma lägen samt fortlöpande föra en dialog kring omlokaliseringsmöjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen.
 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av
logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att belastas.
 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den
kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrenskraftigt alternativ.
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i
första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser för en
hållbar och jämlik tillgänglighet.

Kommunen vill uppnå:
Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare
bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Ny bebyggelse lokaliseras,
i den mån det går, nära befintliga kollektivtrafikförbindelser eftersom det är
samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja redan befintlig infrastruktur
istället för att bygga ny. Stadsutveckling runt kollektivtrafiken främjar inte
bara hållbara resor utan också ett jämlikt trafiksystem, där även de som inte
har råd eller som väljer att inte äga bil erbjuds god tillgänglighet.
Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och
busshållplatser eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt
som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta
där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som
mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att
infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda
förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik
ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik.
Kommunen arbetar med att:
 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller
bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklingsområden.
 säkerställa dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar
ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan i tidiga skeden så
konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna undviks.
 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt till nya utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har inflyttning
eller verksamhetsstart.
 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från
tågstationer och övrig kollektivtrafik.
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Accelererad omställning till fossilfria fordon

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra
aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria
fordon i samhället där kommunens verksamheter föregår med gott
exempel.

Kommunen vill uppnå:
Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra
aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika
viktigt är det att kommunen driver på fastighetsägare att sätta upp laddplatser
eller ordna bil- och cykelpooler för hyresgästerna, samt att engagera näringslivet och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon. Kommunen ska
föregå med gott exempel och bygger utefter behov infrastruktur för fossilfria
fordon till de egna verksamheterna. Den kommunala fordonsflottan ska
successivt bli helt oberoende av fossila bränslen. I den takt det är möjligt
gäller målet alla personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller
leasas av kommunen.
Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i
tjänsten vilket ligger i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta
omställningen ska kommunen som exempel tillgängliggöra tjänstecyklar,
erbjuda förmånscyklar, subventionera kollektivtrafikkort eller införa
ellådcyklar inom lämpliga delar av den kommunala verksamheten. I
upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete
ska successivt strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att alla
samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 2030.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna
verksamheten.
 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot att möjliggöra användandet av fossilfria fordon för deras anställda, kunder eller
hyresgäster.
 fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den kommunala
verksamheten allt eftersom det är möjligt.
 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor.
 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och
successivt öka klimatkraven i upphandlingarna av dessa.
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Fokusområde 2
- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd

10

Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom
kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i
korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet.

Kommunen vill uppnå:
Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen
ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt
alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom
Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och
cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga
tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade
skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid
ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med
färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel
och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i gaturummet.
En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra
gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg
för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på
huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokalgatorna stängs eller görs
mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående,
cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan
ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena
stråk.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda
viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet
genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd
nämnd.
 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag, inklusive
gående och cyklister, vid viktiga kopplingar och knutpunkter med
kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna
rikta resurserna effektivt.
 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa
upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor.
Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter
som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och
lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken.
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Kommunen vill uppnå:
Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför
behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag behöver
bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till bilen.
Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att
tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik
mellan målpunkterna förbättras.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket.
Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs
utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare
cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed
statliga vägar.
Kommunen vill uppnå:
Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket
har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa
ledtider och ofta höga byggkostnader. För att kunna bygga gång- och
cykelbanor utmed statlig väg krävs att de lyfts upp av Kommunalförbundet
för att inkluderas i regional infrastrukturplan där de sedan konkurrerar om en
begränsad budget som ska fördelas mellan alla regionens kommuner. Om
cykelförbindelser till mindre tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig
framtid krävs därför att kommunen satsar på alternativa lösningar för att
bygga egna gång- och cykelleder.
Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre
tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utmed eller
utanför statliga vägar är genomförbart. Här bör hänsyn tas till att elcykeln
utökar det acceptabla cykelavståndet. När gång- och cykelleder byggs utanför
statliga vägar kan en sträckning längs med tåglinjer och luftburna elledningar
vara en möjlighet med hänsyn till markåtkomsten. För gång- och cykelleder
utanför statlig väg kan delvis lägre standard väljas, vilket kan betyda mindre
bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller vinterväghållning. De
förbindelser som har högre chanser att byggas utmed statlig väg eller
förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara läggs
istället som förslag att lyftas till regional infrastrukturplan.
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Kommunen arbetar med att:
 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan
belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets
vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och
cykelmöjligheter i snabbare takt.
 långsiktigt arbeta med Kommunalförbundet så att Falköpings angivna
gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i
regional infrastrukturplan.
 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor där gång- och
cykelbanor alternativet enklare cykelleder är rimliga att bygga ut utanför
tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till kostnaden och
som pekar ut vilka sträckor som bör byggas av Trafikverket respektive
kommunen.

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att
möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv
kollektivtrafik med regelbundna och täta turer.

Kommunen vill uppnå:
Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från
Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara,
Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande
för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar själva tåg- eller
bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen
samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och cykelbanor
eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och lägre
hastigheter.
Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar
och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare
att kombinera bil och kollektivtrafik ska antalet pendelparkeringar balanseras
efter behovet. De goda kommunikationsmöjligheterna som Falköping har i
egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och Jönköpingsbanan är en
av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till fullo. Stationsorterna
Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga att visstas på. De ska
ha hög vistelsekvalitet och allmänt god standard, bra gång- och
cykelförbindelser samt möjlighet att parkera cykeln på ett säkert sätt.
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Kommunen arbetar med att:
 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs
för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar
till ökad trivsel.
 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och
busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser.
 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och
optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som
exempelvis Skaraborgs sjukhus).
 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna
som ligger utanför tätorterna.
 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar
och att bygga ut nya när behovet uppstår.
Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, även sett
utifrån den växande tätorten.

Kommunen vill uppnå:
Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att
tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta
avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång
missas. Målsättningen är att den ska ha gena linjer med god framkomlighet
på hela linjesträckningen. Om möjligt ska region- och stadstrafiken samspela
inom tätorten så att högre turtäthet uppnås med befintliga resurser.
Kommunen arbetar med att:
 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken
till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer.
 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan
utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i
kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor.
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Fokusområde 3
- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
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Trygga offentliga platser

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa
kollektivt ska kommunen verka för ökad trygghet på offentliga
platser.

Kommunen vill uppnå:
En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska
kännas tryggt att röra sig. Alla ska kunna känna tryggheten i att röra sig fritt
i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För att den
upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra
belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det
är helt och rent i omgivningen.
Kommunen arbetar med att:
 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som
otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder.
 aktivt samverka med och engagera aktörerna för övriga offentliga platser
där kommunen inte har rådigheten.
 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och
komplettera där det behövs.

Säkra stråk för gång och cykel

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska de i
första hand separeras från biltrafiken på trafikintensiva gator, samt
att passager och korsningar görs säkrare.

Kommunen vill uppnå:
Gång- och cykelstråk ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig
utformning så att de är lätta att känna igen och naturliga att använda. Det ska
finnas god belysning på gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten,
särskilt där de inte ligger i direkt anslutning till en upplyst gata. Gående och
cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken på trafikintensiva
gator och för att minska risken för konflikter bör gående också separeras från
cykelisterna. Korsningar eller cirkulationsplatser där cykelbanan plötsligt tar
slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller bilkörfält
för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas.
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Nya korsningar eller cirkulationsplatser byggs med upphöjda övergångsställen och cykelpassager i stråk för studie- och yrkespendling eller, om det
bedöms lämpligare, med cykelöverfarter vilket innebär att biltrafiken har
väjningsplikt också mot cyklisterna. Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt genom anläggning av mittrefuger, god
belysning och hastighetssänkande åtgärder.
Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever
det som bekvämt och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och
underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att
det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska
ge gång- och cykelstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna.
Lika viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera
risken för halk- och fallolyckor.

Kommunen arbetar med att:
 kartlägga korsningspunkter där gång- och cykelbanenätet korsar bilvägar
och som idag inte är trafiksäkra samt ta fram en prioriteringslista över de
platser som behöver åtgärdas.
 fortsatt bygga ut gång- och cykelbanenätet samt infrastrukturen så att alla
gång- och cykelbanor i tätorterna får god belysning.
 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och
underhåll.

Trafik på oskyddade trafikanters villkor

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig
ska trafiken framföras med anpassade hastigheter för att öka
trafiksäkerhet och livskvalitet.

Kommunen vill uppnå:
Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för
oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket
om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt
SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter
vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter
samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många
oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som integrerat frirum
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i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god kvalitetsnivå ska
hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett mjuktrafikrum eller
ett integrerat trafikrum.
För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning.
Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om
avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager,
förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade
hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad hastighetsövervakning inom vägnätet.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade
hastighetsbegränsningar.
 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn
och unga särskilt beaktas.
 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med
hastighetsöverträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt.

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå
skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar
som är säkra och trygga för gående och cyklister.

Kommunen vill uppnå:
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de
är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer
där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå
eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och koncentrationsförmåga i skolan.
Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och
ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på
andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade
trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning.
Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra
och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras
av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt,
anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och an-
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läggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar,
ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas.
Kommunen arbetar med att:
 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och
förskolor.
 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas.
 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga
när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars
verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper.
 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen.

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för
ökad trafiksäkerhet och hållbart resande.

Kommunen vill uppnå:
Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i större
uträckning eftersom de är ett viktigt komplement till infrastrukturåtgärder.
Det ska bli standard att kombinera viktiga infrastrukturprojekt med riktad
kommunikation och olika typer av påverkansåtgärder ska användas för att nå
ut bredare till befolkningen. Det kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning av reflexer till cyklister, temadagar
(Europeiska mobilitetsveckan), utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i
skolan, "lär dig cykla" kurser för vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot lådcykel”).
Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i
livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter,
exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad,
får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta,
prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och
utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter
utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga
onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”,
”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan
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inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för
att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande.
Kommunen arbetar med att:
 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder
i samband med invånarnas livsförändringar.
 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av ”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser (Program
aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats).
 det finns en ansvarig koordinator och en definierad årlig budget för
utbildnings-,informations- och marknadsföringsåtgärder.
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Fokusområde 4
-Tillgänglig och attraktiv stad
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Inkluderande planeringsprocesser

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att främja ett
jämlikt och jämställt trafiksystem.

Kommunen vill uppnå:
Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i
planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd
för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika
perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina
perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer.
Beroende på vilken planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med
hjälp av passande metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel
betyda att valda mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för
stormöten kan också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas
samt att andra språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska
kommunen även ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja
delaktighet och förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska
hänsyn tas till olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det
offentliga rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika
samhällsgrupper och kommunicera dem internt.
 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att
tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper.
 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Funktionella och attraktiva gaturum

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion.
Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva vistelsemiljöer erbjudas.
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Kommunen vill uppnå:
En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken
påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts
centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska
attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma
överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna
instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för.
Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här
präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.
Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom
centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand
en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade.
Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket
kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av
parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg
eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker,
bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer,
uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet.
Kommunen arbetar med att:
 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet
som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en
passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen.
Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens
infrastruktur.
 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut
åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv.
 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid behov.

Effektiv och tidsreglerad bilparkering

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att
staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att
skapa en attraktivare miljö att vistas i.

Kommunen vill uppnå:
För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den
begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett
centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god
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tillgänglighet för kunder där det är lätt för besökare att hitta en parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att eventuell
överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att vistas i. På
sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och främst ske på
kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån för attraktiva
vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och cykelvägar,
möblering och uteserveringar samt attraktiva grönytor med lek- och
sittmöjligheter som lockar kunder.
Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade
parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats.
Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att
parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma
parkeringsplats nära butiken istället för att den blockeras av en och samma bil
i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och
verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker
centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av kommunens
parkeringspolicy.
Kommunen arbetar med att:
 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och
vid överbeläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka
omsättningen på de platser som finns.
 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering.
 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering
i centrum.
 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare och
komplettera där det behövs för att minska söktrafiken.

Lättillgänglig och säker cykelparkering

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig
och säker cykelparkering säkerställas nära entréer.

Kommunen vill uppnå:
Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i
kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller
kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska
kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén
vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större arbetsplatser eller vid sjukhus.
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Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under hela processen via detaljplan
till bygglov och fram till själva byggnationen. Cykelparkeringen ska ligga
närmare entrén i jämförelse med bilparkeringarna. Strategiskt placerade
cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, bör placeras vid
utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. Med lättillgänglig
och säker cykelparkering används den definition som finns i parkeringspolicyn.
Kommunen arbetar med att:
 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter
eller viktiga målpunkter och att inventera placering, kvalitet av cykelställ,
kapacitet och beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering eller
rusta upp den som finns.
 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de
står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid
tågstationer.
 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen
lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att
högkvalitativ cykelparkering skapas.
 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.

25

Genomförande
Kommunledningsförvaltningen har en ledande och stödjande roll i arbetet
med att genomföra trafikstrategin. Trafikstrategins genomförande säkras och
integreras i kommunens styrsystem genom att kopplas tydligt till den
ordinarie budgetprocessen. Förvaltningen ansvarar för att genomförandet av
trafikstrategins innehåll lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter
under rubrikerna ”kommunen arbetar med att” tas en gränsdragningslista med
ansvarsförhållanden fram.
Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och
målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom
kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång.

Uppföljning
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och
framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp av kommunstyrelsen en gång om
året samt vid behov utifrån samhällsplaneringsperspektiv. Kommunstyrelsen
följer även arbetet ur ett socialt perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar alla invånares välmående och
jämlikhet.Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen.
Trafik-strategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.
För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt
ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, civilsamhälle och akademi.
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§ 32

2022-05-31

Dnr 2022/00035

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Trafikstrategi
för Falköpings kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen
trafikstrategi för Falköpings kommun
Sammanfattning
Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och tar hänsyn
till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som har
brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett
transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens
vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att
kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser
används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och
kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för både
näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit
viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet.
Förvaltningen bedömer att det är en bra och genomarbetad trafikstrategi. Det
ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa. Genom prioritering av
gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och trafiksäkert
resande.
Bakgrund
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala
effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli
koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som
påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. För att
möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete
beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi,
vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens
utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och
tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och
klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi
som har brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett
transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens
vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att
kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i
utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga

1 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-31

resurser används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens
miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för
både näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har
varit viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet. Trafikstrategins
utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika
rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och funktioner. En
grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att
välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. Ungefär en
fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre
fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men de
kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag för att
göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med bil i
hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. En
annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att
skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för
att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor
som gynnar både miljön och folkhälsan.
Förvaltningens bedömning
Bra och genomarbetad trafikstrategi. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivt resande
främjas ett klimatsmart och trafiksäkert resande.
Finansiering
Medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte genomförts i samband med framtagandet
av trafikstrategi. I framtagandet har dock särskilda yrkesgrupper med bland
annat kunskap om barn och unga i Falköping varit delaktiga genom dialog.
Unga kommunutvecklare har också varit en fokusgrupp som deltagit med ett
ungdomsperspektiv. Unga kommunutvecklare har också granskat förslaget
till trafikstrategi och bedömer att hänsyn tagits till barn och unga såväl i
samhällsplaneringen som i långsiktiga rese- och trafikfrågor.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25/2022
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022
Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Socialnämnden

§ 44

Dnr 2022/00070

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Trafikstrategi
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Trafikstrategi för
Falköpings kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat förslag på Trafikstrategi för Falköpings
kommun på remiss till nämnderna.
Trafiksstrategin syftar till att skapa ett attraktivt, hållbart och jämlikt
trafiksystem. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och
dess syften.
I Trafikstrategins nulägesanalys konstrateras att den finns en god
tillgänglighet med bil i hela kommunen, men att det finns
förbättringspotential för resande med andra färdmedel, som gång-, cykeloch kollektivtrafik.
Trafikstrategin innehåller fyra fokusområden:
1. Infrastruktur med hållbara flöden
2. Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd
3. Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
4. Tillgänglig och attraktiv stad
Trafikstrategin kompletteras av kommunens policy för möten och resor, som
socialnämnden ställde sig bakom vid sitt sammanträde i april -22.
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med trafiksstrategin,
att förbättra flöden och göra det lättare att välja rätt färdmedel. Genom att
förbättra flöden och åtgärder för att skapa restidsförkortningar skapas en
bättre trafiksituation för såväl Falköpingsborna som för förvaltningens
verksamhet.
Transporter är en stor del av nämndens verksamhet, varför det är viktigt för
nämnden att trafikflöden fungerar i hela kommunen och att nämndens
personal lätt kan ta sig fram i till brukarna i tid och på ett trafiksäkert sätt.
Socialförvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås för att
omställning till fossilfria fordon och ökad tillgänlighet på cykel.
Socialförvaltningen personal uppmanas att använda cykel vid kortare resor
och förvaltningen har även köpt in ett antal elcyklar. En omställning mot mot
elbil pågår av förvaltningens bilpark. Förvaltningen ser dock att
infrastrukturen behöver förbättras, med t ex fler laddstolpar för elbil, framför
allt för att elbil ska kunna användas på landsbygden. Förvaltningen vill
arbeta med hållbara transporter, men ser idag utmaning med detta då det inte
är hållbart att personal behöver köra in till Falköpings tätsort för att kunna
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ladda elbil. Det är därför positivt att strategin lyfter fram behovet av en
laddinfratrukturplan. Det är viktigt att omställningen till fossilfria transporter
följer denna infrastukturplan.
Dialogen för planering av kollektivtrafik behöver förbättras, så att
nämnderna behov lyfts fram. I samband med att Socialnämnden öppnas
Tåstorps demenscenter saknades en dialog för att få kollektivtrafik till
Tåstorp, vilket försvårade för besökare. Socialnämnden har fått många
synpunkter gällande detta.
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom strategin, men ovanstående
medskick till strategins praktiska genomförande
Beslutsunderlag
 Socialnämndens arbetsutskott, § 147/2022
 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-04
 Checklista barnkonventionen
 Utkast - Trafikstrategi för Falköpings kommun
 Delegationsbeslut om remiss av trafikstrategi

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00037

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
trafikstrategi för Falköpings kommun
Byggnadsnämndens beslut
1 Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom trafikstrategi för
Falköpings kommun med synpunkter och förslag på ändringar enligt
nedan.
Deltar ej i beslutet
Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering.
Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden svarar att
nämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som tydliggör
kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Nämnden
föreslår även framföra vissa synpunkter på strategin främst rörande
ansvarsfördelning men även vissa förtydliganden.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden lämnar följande
remissvar:
Byggnadsnämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som
tydliggör kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Det
framgår tydligt att strategin tar avstamp i relevanta styrdokument och
kommunens vision i de identifierade fokusområdena samt de tillhörande
ställningstagandena och åtgärderna. Byggnadsnämndens lämnar följande
synpunkter och förslag på ändringar:


Justerarnas signaturer

Under rubriken Stadsutveckling runt kollektivtrafiken beskrivs att
kollektivtrafikens förutsättningar ingår i planhanteringen för nya
Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

exploateringar redan från början. Stadsbyggnadsprocessen består av
många olika skeden som kan beskrivas få sin början i
översiktsplanen. Byggnadsnämnden anser att formuleringen bör
omformuleras till i tidiga skeden.


Det finns begrepp inom strategin som skulle kunna förtydligas för att
motverka risk för missförstånd och öka strategins användbarhet.



Under rubriken Trygga allmänna platser bör det tilläggas att
kommunen aktivt ska stötta och engagera näringsliv och andra
aktörer till att åtgärda platser som känns otrygga.



Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som avgör vilka
platser som är strategiska för pendelparkeringar.



Det finns många tydliga och välformulerade ställningstaganden och
åtgärder men det framgår inte tydligt när de ska genomföras eller av
vilken nämnd respektive förvaltning. Detta bör kompletteras eller
förtydligas.



Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för
att ta fram gränsdragningslistan med ansvarsförhållanden. Det
framgår inte heller när den ska arbetas fram.



Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för
att genomföra utbildningsinsatser, medborgardialoger och
informationsinsatser som beskrivs under rubriken Genomförande.

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
 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-02


Utkast Falköpings kommuns trafikstrategi



Remiss om trafikstrategi

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

§ 16

Dnr 2022/00027

Trafikstrategi
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom
remiss – Förslag på Trafikstrategi för Falköpings kommun.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning
mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och polisen. I december genomfördes en fysisk medborgardialog samt digitala enkäter riktade till
medborgarna, åkerier och till Aktiv handel.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1
juni 2022.
Förvaltningens bedömning
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser att Trafikstrategin är väl genomarbetad och ställer relevanta målsättningar.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Utkast gällande Falköpings kommuns trafikstrategi.
Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-04-10.
Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
2022-04-14.
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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Tekniska nämnden

§ 48

2022-05-23

Dnr 2022/00103

Besvarande av remiss från
kommunledningsförvaltningen gällande Trafikstrategi
Tekniska nämndens beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Trafikstrategi.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1
juni 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala
ordningsföreskrifter.
Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att
kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade
uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som
idag inte finns.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion
färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk
medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och
till Aktiv handel.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1
juni 2022.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala
ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef samt trafikingenjör har
varit delaktig i arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför
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Tekniska nämnden

2022-05-23

kunnat bevaka förvaltningens frågor under hela processen. Trafikstrategin
innebär en ökad ambitionsnivå med flera nya arbetsuppgifter för
förvaltningen som kan innebära med handläggning men pekar samtidigt ut
en tydligare riktlinje för förvaltningens trafikanknytna uppdrag.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att
kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade
uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som
idag inte finns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 29/2022
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10
Trafikstrategi för Falköpings Kommun
Kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut om remiss angående
Trafikstrategi

Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 77

2022-05-24

Dnr 2022/00521

Remiss Trafikstrategi
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta
Trafikstrategi för Falköpings kommun.
Albin Gilbertsson (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen
angående Trafikstrategi för Falköpings kommun. Nämnden ser det som
positivt att kommunens formulerar strategier för att öka trafiksäkerheten och
bidra till att resandet i kommunen blir miljömässigt mer hållbart och föreslår
därför kommunstyrelsen att anta den föreslagna trafikstrategin för
Falköpings kommun.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion
färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk
medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och
till Aktiv handel.
Förvaltningens bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna
trafikstrategin håller en hög ambitionsnivå och innehåller många bra
åtgärder. Bland annat är det positivt med satsningar på gång- och cykelleder
och att kollektivtrafik ska prioriteras. Det är också bra att kommunen har
som ambition att förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och förskolor.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria år 2030 riskerar
att innebära ökade kostnader för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
och behöver därför kompenseras i nämndens budgetram.
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Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi
Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kompetens- och arbetslivsnämnden

§ 25

2022-05-18

Dnr 2022/00035

Svar på remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget
på Trafikstrategi.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
gemensamt tagit fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. Kompetensoch arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte berör de egna
verksamheterna i någon högre grad och föreslår därför att nämnden ställer
sig bakom förslaget till Trafikstrategi. Förslaget till beslut leder inte till
några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om
finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till strategi,
förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets
delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

2022-08-31

Dnr 2022/00155

Policy för möten och resor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
policy för möten och resor, att gälla från och med 1 oktober 2022.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
Resepolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, § 85.
Sammanfattning
Förslag till ny mötes- och resepolicy är framtaget utifrån uppdrag i
flerårsplan 2021 och Falköpings kommuns klimatstrategi. Förslaget är
framtaget i dialog med samtliga förvaltningar och har varit utsänt på remiss
till samtliga nämnder. Efter synpunkter på remissen har några förändringar
gjorts i det slutliga förslaget till policy.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16



Förslag till ny policy för möten och resor



Sammanställning av synpunkter och svar på remiss

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-17
KS 2022/00155

Kommunstyrelsen

Policy för möten och resor
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
policy för möten och resor, att gälla från och med 1 oktober 2022.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
Resepolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, § 85.
Sammanfattning
Förslag till ny mötes- och resepolicy är framtaget utifrån uppdrag i
flerårsplan 2021 och Falköpings kommuns klimatstrategi. Förslaget är
framtaget i dialog med samtliga förvaltningar och har varit utsänt på remiss
till samtliga nämnder. Efter synpunkter på remissen har några förändringar
gjorts i det slutliga förslaget till policy.
Bakgrund
I flerårsplan 2021-2023 fick Kommunstyrelsen i uppdrag av
kommunfullmäktige att ta fram en klimatstyrande resepolicy för Falköpings
kommun. Därtill anges hållbara transporter som ett av fokusområdena i
Falköpings kommuns klimatstrategi som antogs 2021.
Ett förslag till ny klimatstyrande mötes- och resepolicy skickades i mars
2022 ut på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har behandlat
remissen. Inkomna synpunkter och hur de har bemötts finns sammanställt i
bilaga.
Tre av nämnderna valde att inte meddela synpunkter annat än att praktiska
och ekonomiska konsekvenser inte anses tillräckligt genomlysta, och därmed
inte ställa sig bakom förslaget. När det gäller den praktiska hanteringen av
tjänstecyklar, tjänstebilar, transportpool med mera är planering igång på
tjänstepersonsnivå och detaljerna i vem som gör vad hanteras inte i ett
policydokument. Initiala beräkningar av ekonomiska konsekvenser visar att
merkostnaderna inte nödvändigtvis är så stora – i vissa fall innebär det
snarare kostnadsminskningar. Eventuella kostnader lyfts in i budgetarbetet
och hanteras där, precis som andra tillkommande kostnader som följer av
klimatstrategi, digitaliseringsstrategi och arbetsmarknadsstrategi till
Avdelning för utveckling och processledning | Kommunledningsförvaltningen
Edvin Ekholm | Chef utv., processledning och kommunikation | 0515885030 | edvin.ekholm@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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exempel. Tjänstepersoner har även träffat berörda nämnders arbetsutskott för
att utforska vad synpunkterna handlar om och utifrån det har några
förtydliganden gjorts i policydokumentet, såsom ett förtydligande att
förtroendevaldas resor till och från sammanträden i kommunen likställs med
medarbetares resor till och från arbetsplatsen.
Förslaget till mötes- och resepolicy är framtaget i dialog med samtliga
förvaltningar och förankrat i kommunledningsgruppen.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att förslag till policy för möten och resor är realistisk
och genomförbar och bidrar till att uppfylla kommunens klimatstrategi. Det
finns en uppslutning bakom förslaget i kommunledningsgruppen, vilket ger
goda förutsättningar att policyn ska kunna införas och efterlevas på ett bra
sätt.
Förslaget till ny policy för möten och resor bidrar till att genomföra
Falköpings kommuns klimatstrategi med målet att bli fossilfri till senast år
2030. Policyn vägleder till smarta och effektiva sätt för att ställa om till
klimatvänligare möten och resor, utan att kompromissa med kvalitén på det
arbete vi utför. Kommunen som organisation behöver vara en förebild och
föregångare i klimatomställningen och därmed finns stora symbolvärden i
hur kommunens anställda och politiker resor.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Att efterleva förslaget till policy för möten och resor innebär tänkbara
ökningar såväl som minskningar av kostnader. När exempelvis fler korta
resor ska göras med cykel istället för bil innebär det kostnader för inköp av
cyklar och minskade kostnader för bränsle. Eventuella kostnader som
behöver tas politisk ställning till lyfts in i budgetarbetet och hanteras där.
Beslutsunderlag
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Målsättning
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till
genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin
är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala
tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för
att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under
fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi.
Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt
hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade
luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och
säkrare trafikmiljö.
Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt
när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.

Policyn ska utgå ifrån tre principer:
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
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Policyns omfattning och ansvar
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i
Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som
företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas
av Falköpings kommun. Resor mellan bostad och arbetsplats samt
förtroendevaldas resor till och från sammanträden inom kommunen ingår i
denna resepolicy genom positiv förstärkning.
Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs.
Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i
introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med
regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.
Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötesoch resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de
egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid
tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.
Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för
den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem.
Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från
respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler
och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.

När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras
uppdrag.
2
Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter.
1
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Steg 1: Undvika resor genom möten på
distans
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar
våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas
med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria
möten.

Webb- och videomöten
Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är
ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer:
-

Rutinmässiga möten med kända kontakter
Etablerade samarbeten som fungerar bra
Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa
Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som
förstaval.

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria
möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar,
support och utbildning.

Distansarbete
Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga
personalgrupper och verksamheter.

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och
planerat som möjligt. Alla tjänsteresor ska på sikt vara fossilbränslefria.

Val av färdmedel vid tjänsteresa
En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att
göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie
arbetsplatsen.
Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i
första hand cykla, gå eller resa kollektivt.
Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första
hand resa med kollektivtrafik.
Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där
kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas eller där arbetstidsplaneringen inte
fungerar med tidtabellerna. Dessa resor ska vara fossilbränslefria och
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genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i tjänsten accepteras
enbart i undantagsfall och när det är rimligt.
Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå
genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till
kommunens klimatväxlingssystem.

Ruttplanering och effektivitet
Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste
ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa
verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda
kilometer.
Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att
minimera antalet leveranser.

Klimatväxling
Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen
från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.
Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor
som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i
åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan.
Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska
sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det
mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten.
Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda
klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

Detta gäller för olika färdmedel
Tjänsteresor med cykel
I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren
tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska
kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.
Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas.
Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick
och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan
förekomma vintertid.
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Tjänsteresor med kollektivtrafik
Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör
kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ.

Tjänsteresor med bil
När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras
med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar,
kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).
Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som ingår i kommunens
transporpool och bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska
vara lättillgängligt för den anställde.
Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.
Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna
säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra
omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är
närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när
reseersättning kan betalas ut.

Arbetsgivarens fordon
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta enligt klimatstrategins mål
om fossilfri kommun 2030.
Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer,
exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för
medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta
data och mäta efterlevnad och förbättringar.

Cykelpool
Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är
möjligt att boka för kortare tjänsteresor.

Miljökrav på arbetsgivarens bilar
Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra
miljöprestanda. En rutin för kommunens fordon innehåller specifika krav på
miljö- och trafiksäkerhet.
Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav
som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.
Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon.
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Hållbara resor till och från arbetet
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet
Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att
resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel.
Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i
uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet.
Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering
med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha
och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.

Uppföljning
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på
kommunövergripande nivå och redovisas till kommunstyrelsen.
Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och en utvärdering
av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats utifrån de
övergripande målen i klimatstrategi och mötes- och resepolicy.
Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna
medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller
driftåtgärder internt i organisationen.
Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och
effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn.
Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av
andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp.
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RAPPORT
2022-07-07
KS 2022/00155

Kommunstyrelsen

Sammanställning av inkomna synpunkter samt svar
från remiss
Bakgrund
Förslag till ny klimatstyrande mötes- och resepolicy skickades i mars 2022
ut på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har behandlat
remissen. Här sammanfattas inkomna synpunkter från remissvaren samt svar
på dessa.
Synpunkter och svar
Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen klimatstyrande
mötes- och resepolicy.
Förvaltningen framhåller vikten av tydlighet och vägledning för medarbetare
och förtroendevaldas förhållningssätt för att främja klimatsmarta resor och
möten. Förvaltningen konstaterar att föreslagen policy har en bra och tydlig
struktur och ger vägledning gällande val av färdmedel vid resor i tjänsten.
Förvaltningen vill uppmärksamma krav på uppföljning där det ingår
utvärdering och analys av resor och transporter. Om förvaltningens samtliga
resor i tjänsten avses följas upp skapar det omfattande administration då
verksamheten har stor antal resor i tjänsten.
Svar: En gemensam mall för uppföljning ska tas fram och erbjudas av
kommunledningsförvaltningen för att göra uppföljningen enkel och
ändamålsenlig.
Barn- och utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny
klimatstyrande mötes- och resepolicy med beaktande av nedanstående
synpunkter
Barn- och utbildnings organisation består av många förskolor och skolor som
är utspridda geografiskt över hela kommunen. Det innebär att flera rektorer
Kommunledningsförv. Utveckling och processledning
Edvin Ekholm Chef hållbar kommunikation 0706368227 edvin.ekholm@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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och annan personal ibland har flera olika arbetsplatser. Privat bil måste i
dessa fall nyttjas utifrån att dessa personer sällan utgår från en gemensam
arbetsplats där man skulle kunna tillhandahålla tjänstebilar. Kollektivtrafiken
i många områden är inte utbyggd så att den kan anpassas till mötestider eller
schemaläggningar för våra anställda. Nämnden föreslår därför under
rubriken: ”Tjänsteresor med bil”, att texten ändras till ”privat bil i tjänsten
accepteras enbart i undantagsfall och när det för arbetet är ett rimligt
alternativ.
Under rubriken: ”Val av färdmedel vid tjänsteresa”, står det att ”Tjänsteresor
med bil ska endast accepteras till destinationer där kollektivtrafik på rimligt
avstånd saknas.” Här anser vi att man bör ha ett tillägg om att det även ska
vara rimligt med hänsyn till planering av arbetstiden då resor med
kollektivtrafiken ibland inte fungerar tidsmässigt.
Under rubriken: ”Parkering av privatägd bil” står det att laddstolpar helst ska
vara tillgängliga för laddning på arbetstid. Här krävs det en ekonomisk plan
och planering då det inom kommunen finns många små arbetsplatser och en
policy ska vara tillämpbar på alla kommunens arbetsplatser.
Svar: Policyn anger att privat bil i tjänsten är tillåtet när det är rimligt och att
det är närmaste chef som tar ett sådant beslut när den anser att det är
motiverat. Alltså finns utrymme i policyn för att göra detta.
Ett förtydligande tillägg görs om att en förutsättning för att kollektivtrafik
ska användas är att tidtabeller fungerar med arbetstidsplaneringen.
Stycket om att laddstolpar helst ska göras tillgängliga för laddning av privat
bil på arbetstid stryks.
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom
framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och
ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.
Svar: Inget formellt remissvar har inkommit.
Kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom framtagen
policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekonomiska
konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.
Svar: Inget formellt remissvar har inkommit.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg:
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom remiss –
Klimatstyrande mötes- och resepolicy för Falköpings kommun med förslag
om nedanstående förändringar.
Under punkten ”Steg 2: Hållbara resor i tjänsten” skrivs att Alla resor ska
vara fossilbränslefria. Samtidigt under ”Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon” är
målet att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. Detta bör förtydligas då
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skallkravet i resepunkten kräver samtliga fordon fossilfria. Detta skulle även
innebära stora investeringskostnader för att förnya fordonsparken, vilket bör
utredas och tidsättas. Under punkten uppföljning, vilken vi ställer oss
bakom, bör det tas fram en kommungemensam mall för hur uppföljning skall
ske.
Svar: Målet om fossilbränslefri fordonsflotta innebär en omställning som
behöver göras i rimlig takt sett till kostnader och tekniska möjligheter.
Kostnader förknippade med målet och övriga ställningstaganden i policyn
lyfts in i budgetarbetet framöver och hanteras där.
En gemensam mall för uppföljning ska tas fram och erbjudas av
kommunledningsförvaltningen för att göra uppföljningen enkel och
ändamålsenlig.
Socialnämnden:
Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till policy för möten och resor.
Det är positivt att policyn är kortfattad och med en tydlig målsättning, men
utan att bli alltför detaljerad.
Socialnämnden konstaterar också att en del arbete behöver göras angående
infrastruktur när det t ex gäller att erbjuda anställda möjlighet att ladda elbil
under arbetstid. Det är därför bra att policyn inte är tvingande, utan pekar ut
en riktning framåt.
Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete i linje med policyn genom att se
över behovet av tjänstebilar samt upprätta en cykelpool, med både elcyklar
och vanliga cyklar, på Ranliden.
Tekniska Nämnden:
Tekniska nämnden beslutar att inte ställa sig bakom framtagen policy för
möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekonomiska
konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.
Svar: Inget formellt remissvar har inkommit.
Sammanfattning
De synpunkter som inkommit i remissvaren har lett till några justeringar av
policydokumentet vilka beskrivs i detta underlag. Ett förtydligande görs om
förtroendevaldas resor till och från sammanträden – att det likställs med
medarbetares resor till och från arbetet. Tre nämnder valde att inte meddela
synpunkter annat än att praktiska och ekonomiska konsekvenser inte anses
tillräckligt genomlysta. När det gäller den praktiska hanteringen av
tjänstecyklar, tjänstebilar, transportpool med mera är planering igång på
tjänstepersonsnivå och detaljerna i vem som gör vad hanteras inte i ett
policydokument. Initiala beräkningar av ekonomiska konsekvenser visar att
merkostnaderna inte nödvändigtvis är så stora – i vissa fall innebär det
snarare kostnadsminskningar. Eventuella kostnader lyfts in i budgetarbetet
och hanteras där, precis som andra tillkommande kostnader som följer av
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klimatstrategi, digitaliseringsstrategi och arbetsmarknadsstrategi till
exempel. Förslaget till mötes- och resepolicy är förankrat och diskuterat med
samtliga förvaltningar i kommunledningsgruppen.

Edvin Ekholm
Chef hållbar kommunikation

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

2022-08-31

Dnr 2022/00362

Besvarande av remiss från Havs- och
vattenmyndigheten avseende vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remissen i enlighet med
stadsbyggnadsavdelningens bilaga, formulär för synpunkter gällande
ärende Dnr. 02248-2022 Falköpings kommun, daterad 3 augusti 2022.
Sammanfattning
Falköpings kommun har fått möjlighet att besvara en remiss från Havs- och
Vattenmyndigheten avseende Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre
stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential
ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter
2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential
än god accepteras som den nivå som ska uppnås.
Kommunen anser i huvudsak att vägledningen är bra, då den gör att
vattenförekomster kan bedömas på samma sätt över hela landet. Det är också
viktigt att betona allmänhetens deltagande och transparens i bedömningen.
En noggrann kvantifiering av kostnader för att göra åtgärder jämfört med
nyttorna vid nuvarande förhållanden är andra viktiga aspekter. Gällande
möjligheten att uppnå naturliga förhållanden kan det vara viktigt att sätta
tidsgränser för när det ska anses uppnått. Detaljerade synpunkter finns i
bilaga till tjänsteutlåtande.
Utifrån att detta avser en remiss gällande styrdokument är kostnader i
dagsläget svåra att uppskatta.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-03



Formulär för synpunkter gällande ärende Dnr. 02248-2022
Falköpings kommun, 2022-08-03



Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende Vägledning om
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inklusive tre
bilagor, 2022-07-08

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-03
KS 2022/00362

Kommunstyrelsen

Besvarande av remiss från Havs- och
vattenmyndigheten avseende vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remissen i enlighet med
stadsbyggnadsavdelningens bilaga, formulär för synpunkter gällande
ärende Dnr. 02248-2022 Falköpings kommun, daterad 3 augusti 2022.
Sammanfattning
Falköpings kommun har fått möjlighet att besvara en remiss från Havs- och
Vattenmyndigheten avseende Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre
stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential
ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter
2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential
än god accepteras som den nivå som ska uppnås.
Kommunen anser i huvudsak att vägledningen är bra, då den gör att
vattenförekomster kan bedömas på samma sätt över hela landet. Det är också
viktigt att betona allmänhetens deltagande och transparens i bedömningen.
En noggrann kvantifiering av kostnader för att göra åtgärder jämfört med
nyttorna vid nuvarande förhållanden är andra viktiga aspekter. Gällande
möjligheten att uppnå naturliga förhållanden kan det vara viktigt att sätta
tidsgränser för när det ska anses uppnått. Detaljerade synpunkter finns i
bilaga till tjänsteutlåtande.
Utifrån att detta avser en remiss gällande styrdokument är kostnader i
dagsläget svåra att uppskatta.
Bakgrund
Havs och Vattenmyndigheten, HaV, har skickat en remiss till bland annat
Sveriges kommuner. Remissen från Havs- och Vattenmyndigheten avser
Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inklusive
tre bilagor. Kvalitetskrav i vattenförekomster ska fastställas så att tillståndet
inte försämras och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller
potential såvida det inte finns förutsättningar för undantag. Vägledningen
Stadsbyggnadsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen
Dag Fredriksson | Kommunekolog | 0515885129 | dag.fredriksson@falkoping.se
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744
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hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga
kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska
uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter 2027.
Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential än
god accepteras som den nivå som ska uppnås.
Vägledningens syfte är att bidra till att:
• de vattenförekomster där undantag beslutats uppfyller de krav som följer
av vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet,
• dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som ställs
på Sverige av EU-kommissionen,
• tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt att
• säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder undantag har beslutats.
Remissen omfattar även tre bilagor.
 Bilaga 1 Orimliga kostnader.
 Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden.
 Bilaga 3 Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av
kraftigt modifierade vatten och beslut om miljökvalitetsnormer med
mindre stränga kvalitetskrav.
Förvaltningens bedömning
Falköpings kommun anser i huvudsak att vägledningen är bra, då den gör att
vattenförekomster kan bedömas på samma sätt över hela landet. Det är
viktigt att betona allmänhetens deltagande och transparens i bedömningen.
Åtgärder för att uppnå god status eller potential eller att inte göra åtgärder
har geografiska aspekter för t ex ett vattendrag, då det kan ha betydelse för
hela vattendragets sträckning och inte bara den del som åtgärdas eller ej. En
noggrann kvantifiering av kostnader för att göra åtgärder jämfört med
nyttorna är andra viktiga aspekter. Gällande möjligheten att uppnå naturliga
förhållanden kan det vara viktigt att sätta tidsgränser för när det ska anses
uppnått. Detaljerade synpunkter finns i bilaga till tjänsteutlåtande.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Utifrån att detta avser en remiss gällande styrdokument är kostnader i
dagsläget svåra att uppskatta.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-03
Formulär för synpunkter gällande ärende Dnr. 02248-2022
Falköpings kommun, 2022-08-03
Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende Vägledning om
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inklusive tre
bilagor, 2022-07-08

Beslutet ska skickas till
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Dag Fredriksson, kommunekolog
Dag Fredriksson
Kommunekolog

Hantering
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter p
mindre stränga kvalitetskrav.
Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten
Vänligen lämna era synpunkter genom att fylla i denna svarsma
flik för synpunkter på förslag till vägledning om förlängd tidsfris
Orimliga kostnader, en för Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet
för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifie
mindre stränga kvalitetskrav.

Namnge excel-filen med synpunkter med avsändare. Ange diari
ärendemening. Skicka excel-filen med e-post till havochvatten@

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten
remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida

Eventuella frågor om vägledning om förlängd tidsfrist och mind
ställas till Jonas Svensson, (jonas.svensson@havochvatten.se

Eventuella frågor om Bilaga 3 Kriterier för bedömning av kulturm
och beslut om miljökvalitetsnormer med mindre stränga kvalitet

l av era synpunkter på förslag till vägledning om förlängd tidsfrist och

attenmyndigheten senast 30 september 2022
fylla i denna svarsmall i excel-format. Notera att det finns fyra flikar. En
g om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, en för Bilaga 1
gd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden och en för Bilaga 3 Kriterier
de av kraftigt modifierade vatten och beslut om miljökvalitetsnormer med

vsändare. Ange diarienummer (02248-2022) i e-postmeddelandets
havochvatten@havochvatten.se.

h vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i samband med
ndighetens webbsida

gd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav samt bilagor 1 och 2 kan
@havochvatten.se).

bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifierade vatten
indre stränga kvalitetskrav kan ställas till Cissela Génetay

st och

ikar. En
Bilaga 1
Kriterier
rmer med

d med

kan

e vatten

Formulär för synpunkter på vägledning om förlängd tidsfrist och mi
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 september 2022.
Organisation
Falköpings kommun

Kontaktperson
Dag Fredriksson

Nummer på kapitel

Radnummer

1.1
4.1

71-72
106-107

4.5.3

205-209

4.5.3

210-211

4.5.3

224

4.5.3

230-233

4.5.3

284

4.7.1

347

9

765-767

ng om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

chvatten.se senast den 30 september 2022.
E-post till kontaktperson
dag.fredriksson@falkoping.se

Telefonnummer till kontaktperson
0515-885129

Ursprungstext

Förslag på ändrad formulering

"omöjligt"

Kvantifiering av kostnader och nyttor

Typ av kostnader
"påtaglig"
Definition av när kostnaderna är orimliga
"naturliga förhållanden"

Stycke om geografisk aspekt
Om allmänhetens deltagande och
transparens

Gärna att vattenmyndigheten ska samarbeta
och samverka….

itetskrav

Motivering eller kommentar
Oerhört viktigt att detta tillämpas på samma
sätt i hela landet och med samma grunder
för undantag
Ekonomiskt, fysiskt eller på vilket sätt?
Det är mycket svårt att till exempel
uppskatta värdet på ekosystemtjänster eller
andra nyttor i ekonomiska termer. Det måste
göras enligt vissa uppskattningar och
kriterier som tillämpas lika för alla olika
ärenden.
Bra att det specificeras så noga att det rör sig
om samhällsekonomiska och inte
företagsekonomiska eller privatekonomiska
kostnader
Återigen behövs en definition av begreppet
Bra att det finns en sån tämligen fast
definition
Bör förklaras kortfattat i begreppslistan
Mycket bra aspekt - att inte göra en åtgärd i
t ex ett vattendrag kan ha stor negativ
betydelse både uppströms och nerströms.
Inkluderar också t ex existensvärde och
arvsvärde (för framtida generationer) för
arter, ekosystem och kulturmiljöer
Viktig samverkan görs av bl a Falköpings
kommun inom vattenråden Ätran och
Vänerns sydöstra tillflöden

Formulär för synpunkter på Bilaga 1 Orimliga kostnader
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 september 2022.
Organisation
Falköpings kommun

Kontaktperson E-post till kontaktperson
Dag Fredriksson dag.fredriksson@falkoping.se

Namn på kapitel

Radnummer

Ursprungstext

Lämplig nivå för vad som utgör orimliga kostnader

23

Lämplig nivå för vad som utgör orimliga kostnader

40-44

kvalitativa värden
nuvärde av kostnaderna är
minst dubbelt så hög som för
nyttorna

Lämplig nivå för vad som utgör orimliga kostnader

40-44

Att få ett bättre underlag för att bedöma orimlighet

117-123

nuvärde av kostnaderna är
minst dubbelt så hög som
nyttorna
Bedömning av kvalitativa
värden som betydande eller ej
betydande

Att få ett bättre underlag för att bedöma orimlighet

136-141

Deliberativ värdering

ostnader

den 30 september 2022.
Telefonnummer till kontaktperson
0515-885129

Förslag på ändrad formulering

Motivering eller kommentar
Kan de omvandlas till kvantitativa? Annars blir det lätt en
godtycklig bedömning.

Bra att det finns en tydlig definition för orimliga kostnader
Hur kan kvalitativa värden räknas in här? Det är nästan omöjligt
att resonera om dubbelt så höga kvalitativa kostnader eftersom
det är olika parametrar som bedöms i varje enskilt fall.

Det är nödvändigt att utarbeta kriterier för detta
Det kan vara en bra modell att aktörer samlas och diskuterar sig
fram till de olika kvalitativa nyttorna eller kostnadernas värden.
Dock bör man ge akt på vilka som ingår i referensgruppen och att
det är en metod som riskerar att bli skev.

Formulär för synpunkter på Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet na
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 september 2022.
Organisation
Falköpings kommun

Kontaktperson
Dag Fredriksson

Namn på kapitel

Radnummer

Förlängd tidsfrist med skälet naturliga 1
förhållanden, exempel 2

22-29

Förlängd tidsfrist med skälet naturliga 1
förhållanden, exempel 2

30-37

Förlängd tidsfrist med skälet naturliga 1
förhållanden, exempel 3

38-42

Ekologisk status

58-84

Ekologisk status

58-84

Kemisk ytvattenstatus

97-101

Kemisk grundvattenstatus

153-154

Underlag till förlängd tidsfrist på grund av
naturliga förhållanden

166-176

Tabell 2. Exempel på justering av
referensförhållandena

194

Tabell 3. Exempel på möjliga fall av mindre
stränga kvalitetskrav

198

Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden

chvatten.se senast den 30 september 2022.
E-post till kontaktperson
dag.fredriksson@falkoping.se

Telefonnummer till kontaktperson
0515-885129

Ursprungstext

Förslag på ändrad formulering

Exempel: Övergödningsämnens minskning
på sikt (decennier) till uppfyllande av god
kemisk ytvattenstatus
Exempel: Kvicksilvers minskning på sikt
(decennier) till uppfyllande av god kemisk
ytvattenstatus
Exempel: Bekämpningsmedels minskning på
sikt (decennier) till uppfyllande av god
kemisk ytvattenstatus

Exempel på problem att uppnå ekologisk god
status och förslag på åtgärder
Exempel på problem att uppnå ekologisk god
status och förslag på åtgärder
Kvicksilvermetylering till en farligare form vid
humösa förhållanden
Försäljning av ett ämne/produkt (som är
skadligt för kemisk grundvattenstatus, dock
ej näringsämnen förstås) kan förbjudas men
det kan finnas gamla lager som fortfarande
gör att ämnet används.
Uppgifter om åtgärder, planerad tidpunkt för
uppfyllande av normer mm ska skrivas in i
VISS

Här nämns ämnen som arsenik, uran och
klorid som harmfulla för grundvattenstatus

Kvicksilver bör resoneras om i högre
utsträckning i dokumentet.

Miljökonsekvenser hos vattenförekomster är
ett resultat av en föroreningskälla utanför
Sverige

Motivering eller kommentar
Går det att sätta någon tidsgräns för det?
Finns metoder för rening av jordar? T ex
växtupptag.
Går det att sätta någon tidsgräns för det?
Finns metoder för rening av jordar? T ex
växtupptag/inbindning.
Går det att sätta någon tidsgräns för det?
Finns metoder för rening av jordar? T ex
nedbrytning genom bakterier eller andra
organismer.
Bra att det i texten finns med konkreta
exempel på åtgärder som ökad syresättning,
biomanipulation (utfiskning av vissa arter
mm) etc.
Tidsgränser skulle vara bra att fundera på
även här
Beror till del på lågt pH-värde vilket kan
avhjälpas genom kalkning

Därför bör man alltid förbjuda användning
för dessa ämnen och inte ha möjlighet att
bara förbjuda försäljningen.
Absolut nödvändigt, men det bör framgå här
vem som har ansvar för att göra det
Beträffande ytvattenstatus nämns inga
ämnen. För Sveriges del är kvicksilver från
utsläpp frekvent förekommande, vilket pga
sura förhållanden, skogsavverkning etc
läcker ut i vattendrag och sjöar.

Det står att "Det är utanför
vattenmyndighetens kontroll att hantera
föroreningskällan" men det hindrar inte att
det påpekas att Vattenmyndigheten (eller
annan myndighet) måste arbeta med frågan i
samarbete med annan stat och inte passivt
acceptera förhållandena

Formulär för synpunkter på Bilaga 3 Kriterier för bedömning av ku
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 30 september 2022.
Organisation
Falköpings kommun

Kontaktperson
Dag Fredriksson

E-post till kontaktperson
dag.fredriksson@falkoping.se

Namn på kapitel

Radnummer

Ursprungstext

bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifierade vatten

n 30 september 2022.
Telefonnummer till kontaktperson
0515-885129

Inga synpunkter

Förslag på ändrad formulering

Motivering eller kommentar

odifierade vatten och beslut om miljökvalitetsnormer med mindre sträng

med mindre stränga kvalitetskrav

1
2
3

Vägledning om förlängd tidsfrist och
mindre stränga kvalitetskrav

4

1
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5

1.1

Syfte med vägledningen ........................................................................................................ 4

6
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7
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8
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9
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4.2

Mindre stränga kvalitetskrav ................................................................................................ 6

11

4.3

Krav på revidering, omprövning och uppdatering ................................................................ 6

12

4.4

Utredning av undantag är en stegvis process ....................................................................... 6

13

4.5

Skäl till undantag ...................................................................................................................7

14

4.5.1

Skälet inte tekniskt möjligt ................................................................................................7

15

4.5.2

Skälet omöjligt .................................................................................................................. 8

16

4.5.3

Skälet orimliga kostnader ................................................................................................. 8

17

4.5.4

Naturliga förhållanden och naturligt tillstånd ................................................................. 10

18

4.6

Principer för undantag ......................................................................................................... 12

19

4.7
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20

4.7.1
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21
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22
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23
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24
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26
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1 Inledning
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Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och
grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i
vattendistriktet.1 Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras
och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte finns
förutsättningar för undantag.
Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.
Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de
naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre
status eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås. Konstgjorda och kraftigt
modifierade vattenförekomster utgör inte ett undantag utan är en särskild kategori av
vattenförekomster där god ekologisk potential ska uppnås istället för god ekologisk status.2 När
vattenmyndigheten fastställer kvalitetskraven inklusive undantag ska det göras enligt
vattenförvaltningsförordningen samt Havs- och vattenmyndighetens respektive Statens
Geologiska Undersöknings föreskrifter.3 När vattendelegationen, som är vattenmyndighetens
beslutande organ, har beslutat kvalitetskraven blir de bindande i form av miljökvalitetsnormer.
Vattenmyndigheten är ålagd att besluta om undantag när villkoren för det är uppfyllda.4 När
undantag diskuteras behöver vattenmyndigheten dock ta hänsyn till att vattendirektivet är ett
miljödirektiv och att undantag från vattendirektivets mål inte bör vara huvudregel.5
Vattenmyndigheten ska säkerställa att alla relevanta krav i befintlig EU-lagstiftning för skydd av
vatten har uppfyllts när vattenmyndigheten överväger och tillämpar undantag för en viss
vattenförekomst. Undantagen utgör en integrerad del av kvalitetskraven.6 Vattenmyndighetens
analys för tillämpning av undantag ska göras så enkel som möjligt men så utförlig som
nödvändigt. Analysens omfattning bör avgöras av beslutets komplexitet och de möjliga följderna
av ett felaktigt beslut.7 Trots det ska det finnas en strävan hos vattenmyndigheten att upprätthålla
ambitionsnivån under fjärde förvaltningscykeln och efter 2027.8
Beslut om undantag aktualiseras först efter att en analys har gjorts av vilka åtgärder som kan
behöva vidtas för att förbättra vattenförekomstens aktuella situation. Det är viktigt att
vattenmyndigheten redovisar underliggande bedömningar och skäl för beslut när undantag
fastställs.

1

4 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen och 4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.

2

Jämför CIS Guidance 20, s. 6f.

3

4 kap. vattenförvaltningsförordningen, 4 kap. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt SGU föreskrifter om miljökvalitetsnormer (SGU-FS
2022:Y).
4

4 kap. 9 och 10 §§ vattenförvaltningsförordningen, se även prop. 2017/18:243, Vattenmiljö och vattenkraft.

5

Jämför CIS Guidance 20, s.10.

6

Jämför CIS Guidance 20, s.10.

7

Jämför CIS Guidance 20, s.10.

8

Jämför CIS Technical document Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in the 2021
RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline, Malta 15-16 June 2017 och Informal meeting of
Water Directors of the European Union and EFTA Countries, Brussels 6 th October 2016, Conclusions.

3
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1.1 Syfte med vägledningen

66

Vägledningens syfte är att bidra till att
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de vattenförekomster där undantag beslutats uppfyller de krav som följer av
vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet,
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dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EUkommissionen,

71



tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt att

72
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säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder undantag har beslutats.

74

2 Begreppslista
Begrepp

Förklaring

Betydande
påverkan

Den påverkan från mänsklig verksamhet som, ensam eller tillsammans med
övrig påverkan, kan ha sådan effekt på status eller potential att den kan
medföra att en ytvattenförekomst riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt
4 kap. vattenförvaltningsförordningen (2004:660). (3 § HVMFS 2017:20)

Ekologisk
potential

Tillståndet hos en kraftigt modifierad eller konstgjord ytvattenförekomst,
klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom
"maximal", "god", "måttlig", "otillfredsställande" eller "dålig". (1 kap. 4 §
vattenförvaltningsförordningen)

Ekologisk status

Kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem som är
förbundna med ytvatten, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv
2000/60/EG och uttryckt såsom "hög", "god", "måttlig", "otillfredsställande"
eller "dålig". (1 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen)

Förlängd tidsfrist

Undantagsmöjlighet enligt 4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen som
innebär att miljökvalitetsnormen, om förutsättningar för detta finns enligt
samma paragraf, kan följas vid en senare tidpunkt än 2015.

Kemisk status

Den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet
med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och artikel 3, 4 och 6 samt bilaga I i
direktiv 2008/105/EG och uttryckt såsom "god" eller "uppnår ej god". (1 kap.
4 § vattenförvaltningsförordningen)

Kraftigt
modifierade
vatten

Ytvattenförekomster specifikt utpekade på grund av att de har en väsentligt
ändrad fysisk karaktär genom mänsklig verksamhet och där de fysiska
åtgärder som behövs för att uppnå god ekologisk status skulle på ett
betydande sätt negativt påverka samhällsnyttig verksamhet eller miljön i
stort, enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen, och därmed anses
vara orimliga.

Konstgjort vatten

Genom mänsklig verksamhet tillskapade ytvattenförekomster där
ursprungligt referensförhållande därför inte kan fastställas och där de fysiska
åtgärder som behövs för att uppnå god ekologisk status skulle på ett
betydande sätt negativt påverka samhällsnyttig verksamhet eller miljön i
stort, enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen, och därmed anses
vara orimliga.

Kvalitetsfaktor

Biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk faktor. En kvalitetsfaktor
består av en eller flera parametrar. (1 kap. 3 § HVMFS 2019:25)
Kvantitativa kvalitetsfaktorer för grundvatten är del av bedömningen för
kvantitativ status. (SGU-FS 2022:Y)

Kvalitetskrav –
miljökvalitetsnorm

Kvalitetskrav utgör olika krav på kvalitet hos en vattenförekomst så som
framgår av 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Det är först när
vattenmyndigheten har beslutat, det vill säga fastställt kvalitetskraven, som
de blir bindande i form av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen utgör
den ekologiska, kemiska eller kvantitativa status eller ekologiska potential
som ska uppnås i en vattenförekomst efter att vattenmyndigheten tillämpat
relevanta bestämmelser i vattenförvaltningsförordningen samt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten och Statens Geologiska Undersöknings föreskrifter
(Jämför HVMFS 2019:25).
Vattenmyndighetens beslut om kvalitetskrav för distriktet enligt 4 kap. 8b §
vattenförvaltningsförordningen är miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken.

4

Mindre stränga
kvalitetskrav

Undantagsmöjlighet enligt 4 kap 10 § vattenförvaltningsförordningen som75
innebär att miljökvalitetsnormen, om förutsättningar för detta finns enligt
samma paragraf, kan sättas till en status eller potential lägre än god.

Parameter

Del av en biologisk, allmän fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk
kvalitetsfaktor för ekologiska bedömningsgrunder, eller ett ämne eller en
ämnesgrupp för kemiska bedömningsgrunder. (1 kap. 3 § HVMFS 2019:25)

Skyddade
områden

Områden som pekats ut som skyddsvärda enligt bestämmelser grundade på
den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i direktiv 2000/60/EG.

76
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3 Bakgrund
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När de första miljökvalitetsnormerna beslutades år 2009 var syftet att åtgärder skulle genomföras
så att god status eller potential skulle uppnås senast 2015 för de vattenförekomster som inte
redan hade god status eller potential. Det innebar då, men även nu, att undantag måste tillämpas
för alla vattenförekomster som år 2015 inte uppnått god status eller potential. En del åtgärder
fördröjdes och genomfördes efter 2015 men innan 2021. Om god status eller potential ännu inte
hade nåtts i dessa fall skulle vattenmyndigheten ange om det var av tekniska skäl, på grund av
orimliga kostnader eller om det var en kombination av dessa som gjorde att det inte gick att få till
stånd åtgärder i tid för att nå god status till 2021 eller så snart efter 2021 som de naturliga
förhållandena tillät. Om god status eller potential därefter inte har nåtts och åtgärder ännu inte
har genomförts ska vattenmyndigheten bedöma om det tekniskt och med rimliga kostnader går
att få till stånd åtgärder i tid för att nå god status till 2027 eller så snart efter 2027 som de
naturliga förhållandena tillåter. Förlängd tidsfrist efter 2027 är endast tillåtet om det på grund av
naturliga förhållanden är omöjligt att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.9

92

4 Undantag
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För de vattenförekomster där status eller potential är sämre än god ska vattenmyndigheten
utreda undantag.10 Det kan antingen vara i form av förlängd tidsfrist (till exempel god status
senast 2033 på grund av naturliga förhållanden) eller mindre stränga kvalitetskrav (till exempel
måttlig status på grund av orimliga kostnader). Undantag ska beslutas när alla förutsättningar för
det är uppfyllda.
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4.1 Förlängd tidsfrist

99
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Vattenmyndigheten ska som utgångspunkt besluta en förlängd tidsfrist om:
1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven blir uppfyllda vid den
senare tidpunkten,
2. det inte varit möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader att åstadkomma de
förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla god status eller potential senast
till 2015, och
3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.
Vattenmyndigheten får endast besluta om förlängd tidsfrist efter 2027 om det på grund av
naturliga förhållanden är omöjligt att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.11

9

4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen.

10

4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.

11

4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen.

5
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4.2 Mindre stränga kvalitetskrav
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Vattenmyndigheten ska som utgångspunkt besluta ett mindre strängt kvalitetskrav om:
1. det på grund av mänsklig verksamhets påverkan eller på grund av vattenförekomstens
naturliga tillstånd är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå god
status eller potential,
2. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan
orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön,
3. alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller
vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå bästa möjliga status eller potential, och
4. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.12
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4.3 Krav på revidering, omprövning och uppdatering

119
120
121
122
123
124
125

De bedömningar som ligger till grund för beslutade miljökvalitetsnormer inklusive undantag ska
revideras, vid behov omprövas samt uppdateras minst vart sjätte år.13 Detta innebär till exempel
att för de vattenförekomster där mindre stränga kvalitetskrav har beslutats i föregående
förvaltningscykel ska vattenmyndigheten minst var sjätte år utreda om dessa kan uppnå god
status eller potential. Om förutsättningar för mindre stränga kvalitetskrav kvarstår ska nytt beslut
fattas om mindre stränga kvalitetskrav. Finner vattenmyndigheten att det saknas grund för att
besluta om mindre stränga kvalitetskrav ska vattenmyndigheten revidera miljökvalitetsnormen.14
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4.4 Utredning av undantag är en stegvis process

127
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Bedömning av förlängd tidsfrist kräver en mindre djupgående analys än vid bedömning av
mindre stränga kvalitetskrav 15. Därför har Havs- och vattenmyndigheten föreskrivit16 om en
stegvis process där det först utreds förlängd tidsfrist och därefter undantag i form av mindre
stränga kvalitetskrav.

12

4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen.

13

3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen samt 5 kap. 2 § andra stycket miljöbalken.

14

5 kap. 2 § andra stycket miljöbalken och 4 kap. 10–11 §§ HVMFS 2019:25.

15

Jämför 3.3.1 Relationship between Article 4.4 and 4.5, CIS Guidance 20, s. 18.

16

4 kap. 7 § andra stycket HVMFS 2019:25.
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4.5 Skäl till undantag

134
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Det finns olika skäl som kan ligga till grund för förlängd tidsfrist och mindre stränga
kvalitetskrav, se Tabell 1 och efterföljande förklaringar.
Tabell 1. Tabellen visar de olika skälen som kan ligga till grund för förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.
Förlängd tidsfrist

Mindre stränga kvalitetskrav

inte är möjligt av tekniska skäl*

omöjligt

inte är möjligt med rimliga kostnader*

orimliga kostnader

på grund av naturliga förhållanden

-

* skäl som endast kan ligga till grund för förlängd tidsfrist till 2027
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4.5.1 Skälet inte tekniskt möjligt17
Förlängd tidsfrist får fastställas om det inte är möjligt av tekniska skäl att åstadkomma de
förbättringar som behövs för att nå god status eller potential i tid.18 Begreppet inte tekniskt
möjligt bör ses som att det inom en viss tidsperiod inte är möjligt att få till tekniska lösningar.
Förlängd tidsfrist med inte tekniskt möjligt som skäl är inte tillåtet efter 2027. Bedömningen av
vad som inte är tekniskt möjligt kan ta sin utgångspunkt i nedan fyra kriterier:19
Orsaken till de negativa effekterna är okänd
Detta gäller när en vattenförekomst klassificerats som sämre än god men orsaken (påverkan
eller den specifika orsaken till påverkan) för detta ännu inte har fastställts och åtgärder därför
inte kan identifieras. Ytterligare kartläggning och övervakning20 behöver då göras för att
identifiera orsaken till problemet.21
Det tar längre tid att åtgärda problemet än det finns tillgänglig tid
Detta gäller om praktiska begränsningar av administrativ natur hindrar att åtgärden
genomförs och att det därför tar längre tid att lösa problemet än det finns tid tillgänglig.
Administrativa begränsningar kan omfatta upphandling, projektering, tillståndsprövning och
andra nödvändiga förberedelser. Ovanstående omfattar inte begränsningar på grund av
bristande lagstiftning.
Ingen känd teknisk lösning finns

17

4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen.

18

4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen.

19

Kriterierna utgår från vägledningar inom det europeiska CIS-arbetet Guidance Document No. 20, Guidance
document on exemptions to the environmental objectives. Även Storbritanniens tolkning av dessa (UK Technical
Advisory Group on the Water Framework Directive UKTAG recommendations on a consistent list of reasons for
setting alternative objectives Working Paper Version: Version 4 (23/04/09)).
20

För ytvattenförekomster är undersökande övervakning aktuell i detta fall, se 20–22 §§ HVMFS 2015:26.

21

Kartläggning enligt 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen, HVMFS 2017:20 samt Sveriges geologiska
undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och statusklassificering av grundvatten, SGU-FS
2022:X.
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Detta gäller när känd teknik saknas för att göra nödvändiga förbättringar och åtgärder; så
länge det finns utrymme i tiden att åtgärda problemet. Desto närmare 2027 tiden löper kan
emellertid mindre stränga kvalitetskrav vara aktuellt då ingen känd teknisk lösning finns, det
vill säga det bedöms omöjligt att nå god status i tid. Detta övervägande inkluderar inte en
kostnadsbedömning. Undantag är också motiverat då det finns teknik som kan vara under
utveckling, men som ännu inte är utrett om det fungerar praktiskt. Även i detta fall kan det ju
längre mot 2027 som tiden löper anses omöjligt att nå god status om tekniken inte hinner
utprövas. Mindre stränga kvalitetskrav kan då vara motiverat. Notera att mindre stränga
kvalitetskrav ska omprövas i senare cykler i de fall ny teknisk lösning har framkommit eller
tekniken visats fungera praktiskt.
Problemet kan inte lösas på grund av bristen på åtgärder i andra länder
Detta gäller i de fall problemet inte kan lösas i närtid på grund av brist på åtgärder i andra
länder. Det rekommenderas då att undantag sätts i form av förlängd tidsfrist alternativ
mindre stränga kvalitetskrav och att regeringen underrättas.22 Sådana problem kan vara
aktuella i avrinningsområden som delas mellan Sverige och grannländer och orsaken till
problemet inte kan lösas genom samverkan och etablerade arbetsformer mellan länderna. Det
kan också vara problem som orsakas av atmosfäriskt nedfall av gränsöverskridande
föroreningar där lokala åtgärder inte kan lösa problemen eller där diskussioner med de
påverkande länderna inte har lett till effektiva åtgärder.
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4.5.2 Skälet omöjligt23
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4.5.3 Skälet orimliga kostnader25

Skälet omöjligt i samband med mindre stränga kvalitetskrav bör förstås i termer av absolut
omöjlighet. Det finns helt enkelt ingen möjlig lösning på det aktuella problemet. Till skillnad från
skälet inte tekniskt möjligt som snarare bör ses som att det inom en viss tidsperiod inte är möjligt
att få till tekniska lösningar. Hänvisningen till begreppet omöjligt kan också avse situationer där
hanteringen av ett problem står helt utanför Sveriges kontroll. 24
Då inte tekniskt möjligt kvarstår i tiden bort mot 2027 går man från inte tekniskt möjligt till
omöjligt genom att åtgärder förblir inte tekniskt möjliga att få till stånd i de fall då ingen känd
tillämpbar teknisk lösning finns. Ju närmare 2027, desto mera motiverat är det därför att
överväga mindre stränga kvalitetskrav framför förlängd tidsfrist. Skälet blir då att det är omöjligt
att uppnå god status på grund av att teknik inte finns för att minska den aktuella verksamhetens
påverkan eller att teknik inte finns för att återställa vattenförekomstens naturliga tillstånd. Notera
att mindre stränga kvalitetskrav ska omprövas i senare cykler i de fall ny teknik visats fungera.
Eventuella administrativa hinder bör dock inte ligga till grund för mindre stränga kvalitetskrav.

Skälet orimliga kostnader uttrycks olika för förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.
För förlängd tidsfrist anges att det ”inte är möjligt [] med rimliga kostnader” att åstadkomma de
förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla kvalitetskraven senast 2015. För mindre
stränga kvalitetskrav anges att det ”skulle medföra orimliga kostnader” att uppnå de strängare
kraven. I denna vägledning används begreppet orimliga kostnader för både förlängd tidsfrist och

22

8 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen.

23

4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen.

24

Jämför 3.2.4 Technical infeasibility, CIS Guidance 20, s.13.

25

4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.
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mindre stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist med orimliga kostnader som skäl är inte tillåtet
efter 2027.
För förlängd tidsfrist till 2027 kan enklare ekonomiska kriterier räcka för att motivera orimliga
kostnader. Detta eftersom målet fortfarande var att god status eller potential skulle uppnås, om
än senare. Med tiden, och allt eftersom mer tillförlitliga kvantitativa data samlas in, kan en
fördjupning av bedömningen innefatta en mer omfattande identifiering och kvantifiering av
kostnader och nyttor, inklusive finansiella, ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader och
nyttor. För undantag i form av mindre stränga kvalitetskrav kan vattenmyndigheten behöva göra
en fullständigt kvantifierad värdering för marknadsprissatta kostnader och nyttor och beskriva
icke-marknadsprissatta kostnader och nyttor i kvalitativa termer.26
Kostnader och nyttor avser samhällsekonomiska kostnader och nyttor till skillnad från
företagsekonomiska och privatekonomiska. Det är alltså summan av kostnader respektive nyttor
för samhället som helhet som är i fokus, inte kostnaderna respektive nyttorna för enskilda
verksamhetsutövare.27 Den samhällsekonomiska analysen ska inkludera alla betydande kostnader
och nyttor för samhället som olika handlingsalternativ medför. Det innebär att även varor och
tjänster som inte har ett marknadspris inkluderas.28 Som exempel kan nämnas värdet av att
bevara kulturmiljöer och värdet för medborgarna av att ha kvar en naturresurs för kommande
generationer.
Med tanke på att det finns osäkerheter runt bedömningarna av kostnader respektive nyttor,
behöver vattenmyndigheten beakta att
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orimliga kostnader bör inte börja vid den punkt där uppmätta kostnader precis överstiger
kvantifierbara nyttor,
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bedömningen av kostnader och nyttor måste inkludera kvalitativa kostnader och nyttor såväl
som kvantitativa,
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den marginal med vilken kostnaderna överstiger nyttorna ska vara påtaglig och ha en hög
grad av tillförlitlighet,
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inom ramen för begreppet orimliga kostnader kan vattenmyndigheten behöva ta hänsyn till
betalningsförmågan29 hos de sektorer som avses bekosta åtgärderna, varmed en viss
information om detta kan krävas. 30 Detta gäller i första hand förlängd tidsfrist men kan
eventuellt komma att bli aktuellt för mindre stränga kvalitetskrav.31
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Havs- och vattenmyndigheten och Statens Geologiska Undersökning bedömer i nuläget att
orimliga kostnader uppstår när en lägsta rimlig skattning av summa nuvärde av kostnaderna är
minst dubbelt så hög som en högsta rimlig skattning av summa nuvärde av nyttorna. För mer
information se Bilaga 1 Orimliga kostnader.

26

Jämför CIS Guidance Document No. 1, s. 197.

27

Jämför CIS Guidance Document No. 1, s. 116.

28

Jämför CIS Guidance Document No. 1, s. 116-123 och s. 196-197.

29

Läs mer om bristande betalningsförmåga i Havs- och vattenmyndighetens rapport: Analys av förändrad
betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader. Utveckling av en metod för att ge underlag till
bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen. Rapport 2016:1.
30

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 13.

31

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 14.
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Alla betydande nyttor och kostnader ska vägas in i analysen, även de som enbart kan beskrivas
kvalitativt.32 Nyttor och kostnader som inte bedöms vara betydande bör listas vid sidan av de som
är betydande, för att synliggöra om dessa stödjer eller motsäger resultatet av viktningen av de
nyttor och kostnader som är betydande.
En bedömning av orimliga kostnader är endast meningsfull efter att en kombination av de mest
kostnadseffektiva lösningarna för att nå god status eller potential har identifierats. När ett
undantag tillämpas, ska alla åtgärder som kan vidtas utan att det medför orimliga kostnader
genomföras för att nå bästa möjliga status eller potential. 33 Det går inte att hänvisa till dyrare
åtgärder och utifrån det besluta om undantag med orimliga kostnader som skäl, om det finns
andra åtgärder som gör att målet nås utan att det medför orimliga kostnader.
När vattenmyndigheten utreder orimliga kostnader behöver konsekvensen av uteblivet
handlande, det vill säga uteblivna nyttor, vägas mot kostnaderna för åtgärderna. När det gäller
mindre stränga kvalitetskrav ska de nyttor som förloras av att inte vidta de åtgärder som gör att
det strängare kravet nås vägas mot kostnaden förknippade med åtgärderna.34 För förlängd
tidsfrist handlar det om att bedöma uteblivna nyttor av att uppnåendet av god status eller
potential skjuts fram i tiden.
Innan vattenmyndigheten gör en bedömning av orimliga kostnader bör det göras en
prioritering av de åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra. Prioriteringsprocessen bör
beakta de olika grundläggande förhållandena i området som påverkar vattenförekomsten.
Prioriteringsprocessen bör utgå från vattenförekomsten och även ta hänsyn till ett antal relevanta
kriterier så som:
 Synergier med krav som följer av andra direktiv som till exempel art- och
habitatdirektivet, översvämningsdirektivet och havsmiljödirektivet.
 Kostnadseffektivitet eller nyttan med åtgärder.
 Effekten av att inte agera.
 Säkerhet kontra osäkerhet. Läs avsnitt 4.8 för mer information om hantering av
osäkerheter.
 Åtgärder som kan implementeras på kort sikt.
 Hur brådskande det är att problemet löses (allvarliga konsekvenser eller höga kostnader
av att inte agera, till exempel skydd av dricksvattentäkter).
 Tillgängliga finansieringsmöjligheter.
 Allmänhetens acceptans.35
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4.5.4 Naturliga förhållanden och naturligt tillstånd36
Undantag i form av förlängd tidsfrist får fastställas om de naturliga förhållandena gör det
omöjligt att klara kvalitetskraven i tid. Undantag i form av mindre stränga kvalitetskrav får
fastställas om det på grund av ytvattenförekomstens naturliga tillstånd är omöjligt eller skulle
medföra orimliga kostnader att uppnå kvalitetskraven.37 Begreppet naturliga förhållanden i 4
kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen respektive begreppet naturliga tillstånd i 4 kap. 10 §

32

Jämför CIS Guidance Document No. 1, s. 204.

33

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 13.

34

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 13.

35

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 14f.

36

4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.

37

4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.
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vattenförvaltningsförordningen, avser de förhållanden som bestämmer takten (4 kap. 9 §
vattenförvaltningsförordningen) eller möjligheten (4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen)
till naturlig återhämtning.
Begreppen är båda en översättning av natural conditions och bekräftar att de naturliga
förutsättningarna kan påverka tiden eller möjligheten som krävs för att återställa
vattenförekomstens tillstånd till god status eller potential, bland annat vad gäller minskningen av
föroreningshalter. Fördröjningen av återställandet kan även bero på den tid det tar för växter och
djur att återkolonisera och återetablera sig efter att fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska
förhållanden har återställts till förhållanden som motsvarar god status eller potential.
Fördröjning kan också bero på tiden det tar för miljön att stabilisera sig efter åtgärdsarbeten.38
Begreppen skiljer sig dock något åt.
Skälet naturliga förhållanden för förlängd tidsfrist39
Det är endast tillåtet att förlänga tidsfristen för att uppnå kvalitetskraven senare än den 22
december 2027, om det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt att åstadkomma
förbättringarna dessförinnan. Detta förutsätter att åtgärderna har vidtagits (senast 2027), men att
vattenförekomsternas egenskaper är sådana att återhämtningen till god status eller potential
förväntas ta längre tid.
Till skillnad från de andra två skälen till att förlänga tidsfristen (inte tekniskt möjligt och
orimliga kostnader) finns det inget angivet slutdatum i vattenförvaltningsförordningen kopplat
till skälet naturliga förhållanden. Det beror på att vissa vattenförekomster, ibland efter årtionden
av mänsklig påverkan, kan behöva lång tid för att återhämta sig efter att nödvändiga åtgärder har
vidtagits. I de fall då de naturliga förhållandena inte kommer att medge att kvalitetskraven nås till
år 2027, 2033 eller till och med vid en senare tidpunkt får vattenmyndigheten ange den senare tid
då kvalitetskraven bedöms nås.
Naturliga förhållanden avser i sammanhanget de naturliga processer som förekommer i ett
avrinningsområde samt de egenskaper som kännetecknar det (till exempel hydrologiska,
morfologiska, hydrogeologiska, kemiska, ekologiska). Dessutom ingår även de omständigheter
där återhämtningsprocessen försenas på grund av kvarstående effekter av mänsklig
verksamhet.40
Naturliga tillstånd och skillnaden i relation till naturliga förhållanden41
Mindre stränga kvalitetskrav kan beslutas om det på grund av vattenförekomstens naturliga
tillstånd är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven. Det
finns två typer av skäl som kan motivera undantag i form av mindre stränga kvalitetskrav,
antingen att uppnåendet av god status eller potential är omöjligt eller skulle medföra orimliga
kostnader. För undantag i form av förlängd tidsfrist finns skälen inte tekniskt möjligt, orimliga
kostnader samt naturliga förhållanden. Eftersom naturliga tillstånd i sig inte är ett skäl för
mindre stränga kvalitetskrav, måste därför en skillnad göras mellan tillämpningen av begreppen
naturliga tillstånd och naturliga förhållanden.

38

Jämför 3.3.5 Natural conditions, CIS Guidance 20, s. 22 och 2 Exemptions and 'natural conditions' in the WFD,
CIS Document Natural Conditions in relation to WFD Exemptions, s. 4.
39

4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen.

40

Jämför CIS Guidance 20 och CIS Technical document Clarification on the application of WFD Article 4(4) time
extensions in the 2021 RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline.
41

4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.
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Vattenförekomstens naturliga tillstånd är den förutsättning som råder i vattenförekomsten
och som kan göra att det är omöjligt eller medför orimliga kostnader att nå god ekologisk status
alternativt potential, god kemisk status och god kvantitativ status. Naturliga tillstånd är därmed
inte att likställa med ett skäl till mindre stränga kvalitetskrav på samma sätt som naturliga
förhållanden utgör ett skäl till förlängd tidsfrist.
Vattenförekomstens naturliga förhållande gör att det tar tid för åtgärden att ge effekter i
miljön så att god status eller potential kan nås. Åtgärden kan genomföras.
Vattenförekomstens naturliga tillstånd gör att det är omöjligt att genomföra åtgärden så att
god status eller potential kan nås. Åtgärden kan således inte genomföras.

323

4.6 Principer för undantag
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Undantagen förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav är en integrerad del av de
kvalitetskraven42 som ska uppnås i vattenförekomsten. Det finns vissa likheter mellan villkoren
för tillämpning av dessa undantag, vilket innebär att det behöver beskrivas hur och när respektive
undantag ska tillämpas och vilken hierarki som ska användas när de tillämpas tillsammans.
Gemensamt för undantagen är att angivna villkor ska uppfyllas och motivering43 anges. Vidare
gäller två principer44 som är tillämpliga på båda undantagen:
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undantag för en vattenförekomst får inte permanent hindra eller äventyra uppnående av
kvalitetskraven i andra vattenförekomster, och
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minst samma skyddsnivå måste uppnås som anges i övrig befintlig EU-lagstiftning45,
exempelvis art- och habitatdirektivet.
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4.7 Geografisk skala
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En miljökvalitetsnorm ska beslutas för varje enskild vattenförekomst. Även om varje
vattenförekomst har en egen beslutad miljökvalitetsnorm kan delar eller hela bedömningen av
undantag göras på olika geografiska skalor (nationell, avrinningsområde, delavrinningsområde,
vattenförekomst). Gränsöverskridande frågor måste till exempel bedömas på en
gränsöverskridande skala. Valet av skala för informationen som används för bedömningen ska
motiveras och det ska stå klart att informationen är relevant för vattenförekomsten eller gruppen
av vattenförekomster.
Beträffande relationen mellan olika vattenförekomster är det inte per automatik motiverat med
undantag i en angränsande vattenförekomst på grundval av en bedömning som utförts för en

För ytterligare information se Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden.

42

Se 4 kap. vattenförvaltningsförordningen.

43

Skälen ska redovisas och anges i enlighet med bilaga 1 i vattenförvaltningsförordningen 6 § Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram
för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 4 kap. HVMFS 2019:25.
44

Dessa punkter återspeglas i 4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen om att tillämpningen av undantag inte
får ”permanent hindra eller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra vattenförekomster inom
vattendistriktet” och 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen om ”en vattenförekomst i ett visst avseende
omfattas av olika stränga kvalitetskrav enligt 2-6 a §§ eller andra bestämmelser, ska det strängaste kravet gälla”.
45

Som utgångspunkt kan ses direktiv angivna i bilaga VI del A i vattendirektivet, observera att listan i bilaga VI del
A inte är uttömmande.
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annan vattenförekomst. Det betyder inte nödvändigtvis att orsaken (till exempel betydande
påverkan) för att motivera ett undantag alltid måste vara lokaliserad i den vattenförekomst för
vilken undantaget beslutas.46

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

4.7.1 Geografisk skala vid bedömning av orimliga kostnader
Vid bedömning av orimliga kostnader för åtgärder bör vattenmyndigheten sammantaget
analysera sådana åtgärder i ett geografiskt område där åtgärdernas positiva effekt är beroende av
varandras genomförande. Samma sak gäller för en åtgärd som har en påverkan på flera
vattenförekomster. När en åtgärd som förbättrar konnektivitet i uppströms och nedströms
riktning genomförs på en plats i en vattenförekomst ger det positiva effekter för
vattenförekomster både upp- och nedströms tills nästa naturliga eller onaturliga hinder uppstår.
En åtgärd som minskar övergödning i en vattenförekomst i inlandet kan ge positiva effekter för
vattenförekomster nedströms hela vägen till och även i kusten. En åtgärd som förbättrar
vattenbalansen i en grundvattenförekomst kan förbättra flödesförhållanden även för flera
ytvattenförekomster inom området. En sammantagen analys för hela det geografiska område som
gynnas av respektive åtgärd är nödvändig för att undvika att nyttor respektive kostnader
felbedöms. Till exempel genom att nyttan med åtgärden underskattas eller kostnaden för
åtgärden överskattas. En sammantagen analys möjliggör även att vattenmyndigheten kan
identifiera de åtgärder som tillsammans kan ge den mest kostnadseffektiva
åtgärdskombinationen.
En risk med att analysera flera åtgärder sammantaget i ett åtgärdspaket är att åtgärder som till
exempel medför orimliga kostnader kan finnas med bland åtgärder som på en högre aggregerad
nivå sammantaget ger positivt samhällsekonomiskt värde och vice versa. För att undvika detta
kan det vara bra att analysera flera olika kombinationer av åtgärder, för att kunna identifiera den
kombination som bedöms ge störst nettonuvärde, och kunna exkludera åtgärder som bedöms
medföra orimliga kostnader.
Vattenmyndigheten kan behöva bedöma kostnader respektive nyttor på flera geografiska nivåer
innan beslut om undantag fattas.47 Konsekvenser på lokal, regional samt nationell nivå bör
identifieras och inkluderas i bedömningen. Exempelvis kan en förändring i en vattenförekomst
medföra påverkan både i den specifika vattenförekomsten och i avrinningsområdet i övrigt. Ett
annat exempel är att påverkan på biologisk mångfald kan påverka nyttan för människor som
varken bor i närheten eller kommer att besöka platsen i den mån det ger dem en nytta i form av
att veta att arter eller miljöer finns (existensvärde) och bevaras för kommande generationer
(arvsvärde). På motsvarande sätt kan kulturmiljöer ha både existensvärden och arvsvärden.
Dessa effekter kan behöva värderas utifrån den nytta de ger på nationell nivå.
Då det samhällsekonomiska värdet inkluderar det sammantagna värdet för berörda individer,
så påverkas värdet av hur många individer som berörs. Även om det exempelvis för individer
lokalt utgör ett högt värde med den vattenspegel som en icke-kraftproducerande damm medför,
så kan den nyttan bli relativt liten i förhållande till det höjda existensvärde av den ekologiska
miljönytta en utrivning av dammen skulle medföra för väldigt många fler individer på nationell
nivå.

46

Se CIS Guidance 20, s. 10.

47

Jämför exempelvis Trafikverket (2020), kap 5, sid 37-39
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4.8 Osäkerheter
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Osäkerhet48 är ett oundvikligt inslag generellt vid normsättning, där osäkerheten kan skapa ett
behov av ytterligare utredning, övervakning och bedömning. Fullständig säkerhet är inte möjlig
och bör inte fungera som ett hinder för att vidta åtgärder.49 Bestämmelserna50 om översyn
innebär att tidigare beslut måste ses över om ytterligare information visar att tidigare
bedömningar inte var realistiska.
Vattenmyndigheten bör minska osäkerheter. Exempelvis genom att välja reversibla åtgärder,
åtgärder som lätt kan modifieras, åtgärder som kan utföras iterativt eller åtgärder med låg risk,
låga kostnader och hög effekt. Där osäkerheten är betydande kan risken att ådra sig orimliga
kostnader reduceras genom val av åtgärder som i framtiden lätt, och efter vunna erfarenheter,
kan utökas eller anpassas på grundval av information om deras effekter och nyttorna förknippade
med dem.
Ansträngningar för att minska osäkerheter bör stå i proportion till svårighetsgraden i den
aktuella bedömning och konsekvenserna av att fatta en felaktig bedömning. Det är ingen mening
med att försöka minska osäkerheterna om det inte underlättar bedömningen. Det kan vara bättre
att handla på grundval av principer, till exempel försiktighetsprincipen, principen om att
förorenaren betalar eller båda. Alternativt, där så är möjligt, på grundval av samförstånd. Det
måste finnas en balans mellan risken att inte uppnå kvalitetskraven och risken att inte använda
de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att nå kvalitetskraven, varvid minimering av risken för
att inte uppnå kvalitetskraven bör prioriteras. Det kan till exempel råda större osäkerhet om
effektiviteten av åtgärder mot diffusa föroreningar än effektiviteten i åtgärder mot föroreningar
från punktkällor. Omvänt kan även kostnaderna för åtgärder mot diffusa föroreningar vara
mindre än kostnaderna för åtgärder mot föroreningar från punktkällor.51
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4.9 Krav på redovisning
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Vattenmyndigheten ska vid fastställande och redovisning av miljökvalitetsnormer för ytvatten
dokumentera bedömningar och resultat i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas
(VISS). Med hänsyn till de krav som ställs på samverkan52 ska vattenmyndigheten sammanfatta
och presentera informationen på ett lättförståeligt sätt. Redovisning ska särskilt ske för:
 Bedömning av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, särskilt på
kvalitetsfaktor- eller parameternivå.
 Ställningstaganden för ändring av en miljökvalitetsnorm.

48

Denna osäkerhet skiljer sig från den osäkerhet som relaterar till bedömning av en parameter eller klassificering
av en kvalitetsfaktor och som definieras i 1 kap. 3 § HVMFS 2019:25.
49

Jämför Tecnical document CIS Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in the 2021
RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline, Document endorsed by EU Water Directors at
their meeting in Malta on 15-16 June 2017.
50

5 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken, 3 kap. 1 § andra stycket vattneförvaltningsförordningen, 5 kap. 1 § andra
stycket vattneförvaltningsförordningen, 6 kap. 2 a § vattneförvaltningsförordningen, 7 kap. 1 § första stycket
vattneförvaltningsförordningen och bilaga 1 vattenförvaltningsförordningen.
51

Se CIS Guidance 20, s. 11f.

52

2 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen.
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Den bedömning som tillämpning av bestämmelserna om skyddade områden och
strängaste kraven53 medför, särskilt på kvalitetsfaktor eller parameternivå.

För grundvatten gäller att vattenmyndigheten ska redovisa beslutade miljökvalitetsnormer med
en motivering samt ange de eventuella skyddade områden som påverkar den beslutade
miljökvalitetsnormen, i enlighet med SGU:s föreskrifter och allmänna råd om redovisning av
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten54.
Vattenmyndigheten ska vid beslut om förlängd tidsfrist respektive mindre stränga kvalitetskrav
för grundvatten redovisa55:
 Orsaken till den förlängda tidsfristen respektive det mindre stränga kvalitetskravet samt
de betydande påverkanskällor som berörs.
 Förorenande ämnen eller indikatorer för kemisk grundvattenstatus, samt berörda
kvantitativa kriterier för kvantitativ status.
 Hur det säkerställs att grundvattenförekomstens kemiska grundvattenstatus och
kvantitativa status inte riskerar att försämras ytterligare.
Vid beslut om förlängd tidsfrist för grundvatten ska vattenmyndigheten därutöver redovisa56:
 Hur grundvattenförekomstens kemiska grundvattenstatus och kvantitativa status stegvis
ska förbättras.
 Vilket år som god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status förväntas uppnås.
Vid beslut om mindre stränga kvalitetskrav för grundvatten ska vattenmyndigheten därutöver
redovisa:57
 De miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte utan orimliga kostnader kan
tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön.
 Hur det säkerställs att alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens
karaktär eller vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå bästa möjliga status.
Vattenmyndigheten ska inkludera skälen för beslut om förlängd tidsfrist och mindre stränga
kvalitetskrav i förvaltningsplanen.58
Vattenmyndigheten bör redovisa ovan information på ett sätt som underlättar samverkan och
processerna vid tillsyn och prövning. Information bör också finnas tillgänglig på ett sätt som
underlättar rapportering till EU-kommissionen och för andra processer där miljökvalitetsnormer
och den bakomliggande informationen är av värde. Avseende rapportering till EU-kommissionen
bör informationslagring utgå från den EU-gemensamma vägledningen för rapportering59. Detta
bör ske i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS).

53

4 kap. 6–7 §§ vattenförvaltningsförordningen.

54

SGU-FS 2017:1

55

3 kap. 2 och 4 §§ Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

56

3 kap. 2 § Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

57

4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen. 3 kap. 4 § Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer för grundvatten.
58

5 kap. 1 § och bilaga 1 p. 5 vattenförvaltningsförordningen. Jämför även bilaga VII.5 i vattendirektivet.

59

CIS Guidance 35.
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5 Arbetsordning – förlängd tidsfrist och
mindre stränga kvalitetskrav
Vattenmyndigheten ska först utreda förlängd tidsfrist och därefter mindre stränga kvalitetskrav60,
se Figur 1.61 Resultatet ska dokumenteras.62 Relationen mellan förlängd tidsfrist och mindre
stränga kvalitetskrav är inte hierarkisk i den meningen att det måste bevisas att den ena är
utesluten innan den andra får övervägas.
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Figur 1. Schematisk bild av stegvis process för att först utreda om förlängd tidsfrist är tillämpbart och därefter om
mindre stränga kvalitetskrav är tillämpbart.
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5.1 Grundförutsättningar för tillämpning av undantag
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Undantag kan vara aktuellt om:
 Status eller potential är sämre än god och god status eller potential kommer inte att
uppnås utan att det vidtas ytterligare åtgärder.
 Tillämpning av undantag inte permanent hindrar eller äventyra uppfyllandet av
kvalitetskraven för andra vattenförekomster inom vattendistriktet.63
 Tillämpning av undantag inte strider mot tillämpning av bestämmelsen om det strängaste
kravet avseende kvalitetskraven i 4 kap. vattenförvaltningsförordningen eller andra
bestämmelser.64 Undantaget är förenligt med genomförandet av gemenskapens övriga
miljölagstiftning.65
Vattenförekomsten kan således bli föremål för undantag om

60

4 kap. 7 § HVMFS 2019:25.

61

Jämför CIS Guidance 20, s. 18.

62

4 kap. 13 § HVMFS 2019:25.

63

4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen.

64

4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen.

65

Jämför artikel 4.8 i vattendirektivet.
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vattenförekomsten inte utgör, utgör del av eller påverkar ett skyddat område66,
alternativt
o vattenförekomsten utgör, utgör del av eller påverkar ett skyddat område men för
att klara områdets särskilda krav är det inte en förutsättning att minst god status
eller potential uppnås.
Vattenförekomsten kan även bli föremål för undantag om den
o inte berörs av övrig befintlig EU-lagstiftning67, alternativt
o vattenförekomsten berörs av övrig befintlig EU-lagstiftning, men för att klara
efterlevnad av denna är det inte en förutsättning att minst god status eller
potential uppnås.
Se avsnitt 6 för mer information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller
övrig befintlig EU-lagstiftning.
o

Flödesschemat i Figur 2 visar den process som med hjälp av frågor i olika steg kan användas
vid bedömning av om undantag är tillämpbart.
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Figur 2. Schematisk bild med kontrollfrågor över den stegvisa process som Havs- och vattenmyndigheten
rekommenderar vid bedömning av om undantag är tillämpbart. De särskilda kraven för skyddade områden och övrig
befintlig EU-lagstiftning är information som vattenmyndigheten behöver ha med sig i bedömning av vilka kvalitetskrav
som ska gälla.

490

66

Med skyddat område menas de områden som ingår i ett register över skyddade områden enligt enligt 3 kap. 2
§ vattenförvaltningsförordningen.
67

Som utgångspunkt kan ses direktiv angivna i bilaga VI del A i vattendirektivet, observera att listan i bilaga VI del
A inte är uttömmande.
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Steg A1. Utgör, utgör del av eller påverkar vattenförekomsten ett skyddat område
eller berörs den av övrig befintlig EU-lagstiftning?
Detta steg är till för att säkerställa att undantag inte beslutas om det hindrar eller motverkar övrig
EU-lagstiftning eller de särskilda krav som följer av det skyddade området. Om svaret på
kontrollfrågan är ja ska vattenmyndigheten i detta steg beskriva särskilda krav för det skyddade
området eller vad som följer av övrig EU-lagstiftning.
Undantag får inte medges om det skulle innebära att de särskilda kraven inte kan följas eller
om det strider mot övrig EU-lagstiftning. Det kan trots ovanstående finnas skäl till undantag på
grund av att undantag kan vara möjligt för de delar av miljökvalitetsnormen som inte berörs av
det skyddade området eller annan befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer information om
att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Svar

Handling

Ja.

Beskriv särskilda krav för det skyddade området och övrig befintlig EU-lagstiftning. Informationen
behövs i ett senare skede vid normsättningen.
Redovisa information om vilket typ av krav som finns för det skyddade området eller övrig befintlig EUlagstiftning som rör vattenförekomsten samt dokument, webbplatser eller liknande kopplat till detta.
Exempelvis bevarandeplan eller webbplatsen badplatsen. Det är viktigt att referera till alla mål och
kvalitetskrav. I detta behöver vattenmyndigheten beakta om ”undantag”68 enligt Natura 2000bestämmelserna har meddelats.69
Redovisning ska ske i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS).
För att beskriva särskilda krav för det skyddade områden i form av vattenberoende Natura 2000områden gå till Havs- och vattenmyndighetens rapport: Att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23.
När det är uppenbart att krav som följer av skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning gör
det omöjligt att tillämpa undantag får vattenmyndigheten inte medge undantag. Vattenmyndigheten
ska istället utreda vilken miljökvalitetsnorm ytvattenförekomsten ska ha med hänsyn till de krav som
följer av det skyddade området eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
I vissa fall är det inte uppenbart att krav som följer av skyddade områden eller övrig befintlig EUlagstiftning är förenligt med att tillämpa undantag. Först när efterföljande Steg A2–C5 är gjorda
möjliggörs bedömningen.
När krav som följer av skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning möjliggör tillämpning av
undantag ska vattenmyndigheten medge undantag förutsatt att övriga villkor är uppfyllda.
Informationen ska dokumenteras.
Gå vidare till Steg A2.

Nej.
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Gå vidare till Steg A2.

Steg A2. Har vattenförekomsten minst god status eller potential?
I detta steg anges om vattenförekomsten har minst god status eller potential. Om
vattenförekomsten inte har minst god status eller potential ska vattenmyndigheten utreda om det
finns skäl att besluta om undantag. För ytvatten finns också möjlighet att förklara KMV.
Svar

Handling

Ja.

Sätt vattenförekomstens kvalitetskrav till minst god status eller potential.
Redovisa hur klassificering skett inklusive referens till HVMFS 2019:25 respektive SGU-FS 2002:X och
sammanställ på lämpligt sätt i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS).
Redovisa även hur det säkerställs att vattnets kvalitet inte riskerar att försämras.
Redovisning ska ske i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS).

Nej.

Utred undantag.
Om ytvattenförekomstens ekologiska status eller potential har en lägre klass per kvalitetsfaktor i
jämförelse med närmast föregående cykels klassificering ska vattenmyndigheten ange om det beror på

68

7 kap. 29 § miljöbalken.

69

Se 7 kap. 28–29 §§ miljöbalken (jämför artikel 6.4 art- och habitatdirektivet).

18

Svar

Handling
1. nytt underlag,
2. nya bedömningsgrunder, eller
3. en faktisk försämring.
Informationen ska dokumenteras.
Gå vidare till Steg B1.
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5.2 Bedömning av förlängd tidsfrist

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

Vattenmyndigheten ska vid beslut om förlängd tidsfrist motivera tillhörande bedömningar70.
Beslut om förlängd tidsfrist får inte ges i strid med bestämmelserna om strängaste kravet71 och
förbudet att hindra uppnående av kvalitetskraven i andra vattenförekomster72.
Flödesschemat i Figur 3 visar de bedömningarna som krävs för att kunna tillämpa förlängd
tidsfrist.73 Figuren återger bedömningarna för förlängd tidsfrist som en process som i praktiken
kan behöva tillämpas på ett iterativt sätt. Om det till exempel inte är tekniskt möjligt att uppnå
god status eller potential till 2027 på grund av att det inte finns någon känd teknik för att komma
till rätta med problemen kommer övriga kontrollfrågor i Figur 3 inte att vara relevanta. I stället kan
tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav (se Figur 4) vara aktuellt.
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Figur 3. Schematisk bild med kontrollfrågor över den stegvisa process som rekommenderas vid fastställande av
förlängd tidsfrist.

70

Se 4 kap. 8 § HVMFS 2019:25.

71

4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen.

72

4 kap. 16 § vattenförvaltningsförordningen.

73

Se CIS Guidance 20, s. 20ff.
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Steg B1. Status eller potential är sämre än god. Har åtgärder för att uppnå god
status eller potential redan genomförts?
Svar

Handling

Ja. Alla åtgärder för att uppnå god
status eller potential har redan
genomförts.

Dokumentera uppgift om det är naturliga förhållanden som gör att god status eller
potential ännu inte uppnåtts.

Ja, stegvis. Det har skett ett stegvis
genomförande av åtgärder som lett till
förbättring av status eller potentialen.
Några men inte alla åtgärder för att
uppnå god status eller potential har
redan genomförts. Ytterligare åtgärder
för att uppnå god status eller potential
krävs.

Dokumentera uppgift om det är tekniska skäl, orimliga kostnader eller en
kombination av dessa som gör att inte alla åtgärder för att uppnå god status eller
potential har genomförts.

Nej. Åtgärder för att uppnå god status
eller potential har inte genomförts.

Dokumentera uppgift om det är tekniska skäl, orimliga kostnader eller en
kombination av dessa gör att åtgärder inte har genomförts.

Gå vidare till Steg B4.

Ange även uppgift om det är naturliga förhållanden som gör att god status eller
potential ännu inte uppnåtts.
Gå vidare till Steg B2.

Gå vidare till Steg B2.
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Steg B2. Är det tekniskt möjligt att innan 2027 skapa förbättringar för att uppnå god
status eller potential?
Svar

Handling

Ja.

Dokumentera uppgift om att det av tekniska skäl är möjligt att uppnå god status 2027.
Gå vidare till Steg B3.

Nej.

Utred mindre stränga kvalitetskrav.
Dokumentera uppgift om orsaken till att det av tekniska skäl inte är möjligt att uppnå god status 2027.
I de fall där det av tekniska skäl inte är möjligt att få till stånd åtgärder kan en kostnadsbedömning inte göras,
eftersom det helt enkelt inte finns några åtgärder att kostnadsbedöma. Vattenmyndigheten ska då göra en
bedömning av om mindre stränga kvalitetskrav är tillämpligt.
Gå vidare till Steg C1.
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Steg B3. Är det möjligt med rimliga kostnader att innan 2027 skapa förbättringar
för att uppnå god status eller potential?
Svar

Handling

Ja.

Dokumentera uppgift om att det av ekonomiska skäl är möjligt att uppnå god status 2027.
Gå vidare till Steg B4.

Nej.

Utred mindre stränga kvalitetskrav.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om orsaken till att det av ekonomiska skäl inte är möjligt att
uppnå god status eller potential 2027. Här behöver särskilt redovisas bedömning som visar att kostnaden
påtagligt överstiger nyttan. Notera att det är den mest kostnadseffektiva åtgärdskombinationen som ska
analyseras vid bedömningen av om det inte möjligt med rimliga kostnader.
Eftersom förlängd tidsfrist efter 2027 av ekonomiska skäl inte är tillåtet måste vattenmyndigheten bedöma om
villkoren för att mindre stränga kvalitetskrav är uppfyllda.
Gå vidare till Steg C1.
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Steg B4. Kan god status eller potential uppnås senast 2027?
Svar

Handling

Ja. Alla åtgärder för
att uppnå god status
eller potential har
redan genomförts
och de naturliga
förhållandena tillåter
återhämtning till god
status eller potential
2027.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se
avsnitt 6 för mer information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig
EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av ovan, sätt kvalitetskravet till god status eller potential 2027 eller senare.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:


att god status eller potential kan uppnås 2027,



skälet till den förlängda tidsfristen är naturliga förhållanden,



de förbättringar av vattenmiljön som behövs,



vilken kvalitetsfaktor som förväntas uppnå god status eller potential 2027 och som
motiverar den förlängda tidsfristen alternativt parameter för kemisk status som förväntas
uppnå god status 2027 och som motiverar den förlängda tidsfristen samt



hur det säkerställs att vattnets kvalitet inte riskerar att försämras.
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Svar

Handling

Nej. Alla åtgärder för
att uppnå god status
eller potential har
redan genomförts
men de naturliga
förhållandena tillåter
återhämtning till god
status eller potential
först efter 2027.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se
avsnitt 6 för mer information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig
EU-lagstiftning.

Ja. Alla åtgärder
kommer att
genomföras innan
2027 och därefter
tillåter de naturliga
förhållandena en
snabb återhämtning till
god status eller
potential 2027.

Nej. Alla åtgärder
kommer att
genomföras innan
2027 men de naturliga
förhållandena tillåter
återhämtning till god
status eller potential
först efter 2027.

Om inget annat följer av ovan, sätt kvalitetskravet till god status eller potential så snart efter 2027
som de naturliga förhållandena tillåter.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:


när god status eller potential kan uppnås efter 2027 eller,



skälet till den förlängda tidsfristen är naturliga förhållanden,



de förbättringar av vattenmiljön som behövs,



vilken kvalitetsfaktor som förväntas uppnå god status eller potential efter 2027 och som
motiverar den förlängda tidsfristen alternativt parameter för kemisk status som förväntas
uppnå god status efter 2027 och som motiverar den förlängda tidsfristen samt



hur det säkerställs att vattnets kvalitet inte riskerar att försämras.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se
avsnitt 6 för mer information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig
EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av ovan, sätt kvalitetskravet till god status eller potential 2027.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:


att god status eller potential kan uppnås 2027,



de förbättringar av vattenmiljön som behövs,



skälen till den förlängda tidsfristen är att det inte är möjligt av tekniska skäl eller med
rimliga kostnader att genomföra åtgärder för att innan 2027 åstadkomma de förbättringar
som behövs,



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilken
kvalitetsfaktor som förväntas uppnå god status eller potential 2027 eller senare och som
motiverar den förlängda tidsfristen alternativt parameter för kemisk status som förväntas
uppnå god status 2027 eller senare och som motiverar den förlängda tidsfristen samt



hur det säkerställs att vattnets kvalitet inte riskerar att försämras.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se
avsnitt 6 för mer information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig
EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av ovan, sätt kvailitetskravet till god status eller potential till efter 2027.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:


när god status eller potential kan uppnås efter 2027,



de förbättringar av vattenmiljön som behövs,



orsaken till den förlängda tidsfristen är en följd av naturliga förhållanden,



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilken
kvalitetsfaktor som förväntas uppnå god status eller potential 2027 eller senare och som
motiverar den förlängda tidsfristen alternativt parameter för kemisk status som förväntas
uppnå god status 2027 eller senare och som motiverar den förlängda tidsfristen samt



hur vattenmiljön stegvis ska förbättras och hur det säkerställs att kvaliteten inte riskerar
att försämras ytterligare.
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5.3 Bedömning av mindre stränga kvalitetskrav
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Om bedömningen i avsnitt 5.2 visar att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att
uppnå god status eller potential till 2027, eller senare på grund av naturliga förhållanden kan
tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav vara aktuellt.
Flödesschemat i Figur 4 på sidan 23 visar den process med kontrollfrågor i olika steg som kan
användas vid bedömning om tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav.74 Eventuell tillämpning
av mindre stränga kvalitetskrav måste ses över i varje följande planeringscykel även efter 2027.

74

Se CIS Guidance 20, s. 20ff.
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Innan ett mindre strängt kvalitetskrav fastställs måste vattenmyndigheterna avgöra om de
miljömässiga och samhällsekonomiska behov, som fylls av en verksamhet och som förhindrar att
god status eller potential uppnås, i stället skulle kunna fyllas på något annat sätt som skulle vara
betydligt bättre för miljön utan att medföra orimliga kostnader. I fall där god status eller potential
inte kan nås på grund av effekter av mänskliga verksamheter som nu har upphört är detta test
inte relevant eftersom det inte finns någon verksamhet att ersätta. Om det finns annat sätt som är
väsentligt bättre för miljön och som inte innebär orimliga kostnader kan ett undantag inte
tillämpas och vattenförekomsten ska uppnå god status eller potential. Vattenmyndigheterna kan fritt
bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå god status eller potential. Det finns emellertid
ingen skyldighet att genomdriva identifierat annat sätt som en del av åtgärderna.75 Läs mer om
annat sätt i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om annat sätt.
Ett mindre strängt kvalitetskrav utgör det tillstånd som kan förväntas i vattenförekomsten när
alla åtgärder som är genomförbara och inte orimligt kostsamma har vidtagits och när
återhämtning har skett. Då återhämtningen kan ta tid kan ett mindre strängt kvalitetskrav behöva
kombineras med förlängd tidsfrist av naturliga skäl. Eftersom alla åtgärder som är genomförbara
och inte orimligt kostsamma ska vidtas kan det innebära att ett mindre strängt kvalitetskrav kan
omfatta en eller flera kvalitetsfaktorer samtidigt som flera andra kvalitetsfaktorer ska uppnå eller
upprätthålla god status eller potential. Detta trots att den övergripande statusen eller potentialen
kanske är sämre än god på grund av resterande inverkan på övriga kvalitetsfaktorer. Ett mindre
strängt kvalitetskrav innebär därför inte att
a) de andra kvalitetsfaktorerna tillåts försämras till den status eller potential som styrs av
den mest påverkade kvalitetsfaktorn eller
b) möjligheten till förbättringar av andra kvalitetsfaktorer kan bortses från. 76
I vissa fall kan det vara tekniskt ogenomförbart eller orimligt dyrt att göra några förbättringar i en
vattenförekomsts status inom den period som omfattas av den relevanta förvaltningsplanen för
avrinningsdistrikt eller uppdateringen av denna. I sådana fall måste ändå ytterligare försämring
av status eller potential förhindras. 77
Uppnående av ett mindre strängt kvalitetskrav kan kräva genomförande av åtgärder som kan
var minst lika omfattande som de åtgärder som krävs för vattenförekomster för vilka målet är god
status eller potential.78

75

Se CIS Guidance 20, s. 21.

76

Se CIS Guidance 20, s. 21f.

77

Se CIS Guidance 20, s. 22.

78

Se CIS Guidance 20, s. 22.
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Figur 4. Schematisk bild över den stegvisa process som rekommenderas vid fastställande av mindre stränga
kvalitetskrav
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Steg C1. Är pågående mänsklig verksamhet orsaken till att vattenförekomsten
riskerar att inte uppnå god status eller potential?
Svar

Handling

Ja.

Dokumentera uppgift om vilken eller vilka typer av betydande mänsklig verksamhet och dess typ av påverkan79
som är orsaken till att vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status eller potential.
Gå vidare till Steg C2.

Nej.

Dokumentera uppgift om vilken eller vilka typer av historisk betydande mänsklig verksamhet och dess typ av
påverkan80 som är orsaken till att vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status eller potential.
Gå vidare till Steg C3.

579
580
581
582

Steg C2. Kan de miljömässiga och samhällsekonomiska behov som verksamheten
fyller uppnås på något annat sätt som skulle vara ett betydligt bättre alternativ för
miljön utan att medföra orimliga kostnader?

79

Uppgift om den betydande mänsklig påverkan ska finnas tillgänglig i påverkansanalysen gjord utifrån kraven i 3
kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen och 8 § HVMFS 2017:20.
80

Uppgift om den betydande mänsklig påverkan ska finnas tillgänglig i påverkansanalysen gjord utifrån kraven i 3
kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen och 8 § HVMFS 2017:20.
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583

Läs mer om annat sätt i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om annat sätt.
Svar

Handling

Ja.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer
information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av första stycket, sätt kvalitetskravet till god status eller potential.
Fastställ kvalitetskravet så att tillståndet i vattenförekomsten inte försämras.
Eftersom testet för annat sätt visar att det finns annat sätt kan mindre stränga kvalitetskrav inte tillämpas och
målet för vattenförekomsten förblir att uppnå god status. Mindre stränga kvalitetskrav är inte tillämpligt. Det står
vattenmyndigheten fritt att välja åtgärder för hur god status eller potential ska uppnås. Det finns ingen skyldighet
att genomföra identifierat annat sätt att tillhandahålla de miljömässiga och samhällsekonomiska behov som
verksamheten fyller som en del av dessa åtgärder. 81
Sätt kvalitetskravet till god status eller potential.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om att det finns annat sätt.

Nej.

Mindre stränga kvalitetskrav är tillämpligt.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om att det inte finns annat sätt.
Gå vidare till steg C3.

584
585
586

Steg C3. Är det omöjligt att genomföra åtgärder för att förbättra
vattenförekomstens status eller potential?
Svar

Handling

Ja.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer
information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av första stycket, sätt kvalitetskravet till ett mindre stränga kvalitetskrav. Ingen förbättring
kan förväntas i vattenförekomsten. Sätt kvalitetskravet till den status eller potential som vattenförekomsten
klassificerats till.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:

Nej.
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orsaken till undantaget från att nå god status eller potential är att det är omöjligt,



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilka kvalitetsfaktorer
som inte uppnår god status alternativt god potential eller vilken parameter som inte uppnår god kemisk
status,



de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte kan tillgodoses på ett annat sätt samt



hur det säkerställs att statusen eller potentialen inte riskerar att försämras ytterligare.

Gå vidare till steg C4.

Steg C4. Innebär det orimliga kostnader att genomföra åtgärder för att förbättra
vattenförekomstens status eller potential?
Svar

Handling

Ja.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer
information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av första stycket, sätt kvalitetskravet till ett mindre strängt kvalitetskrav som motsvarar den
bästa status eller potential som vattenförekomsten kan uppnå.
Bedöm vilka möjliga åtgärder som måste genomföras för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller
vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå bästa möjliga status eller potential.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:

Nej.

81



orsaken till undantaget från att nå god status eller potential är att det skulle medföra orimliga kostnader
(här behöver särskilt redovisas bedömning som visar att kostnader påtagligt överstiger nyttor),



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilka kvalitetsfaktorer
som inte uppnår god status alternativt god potential eller vilken parameter som inte uppnår god kemisk
status,



de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte kan tillgodoses på ett annat sätt samt, samt



vilka möjliga åtgärder som måste genomföras samt



hur det säkerställs att statusen eller potentialen inte riskerar att försämras ytterligare.

Gå vidare till steg C5.

Se CIS Guidance 20, s. 21.
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Steg C5. Leder åtgärderna till att vattenförekomsten kan uppnå god status eller
potential?
Svar

Handling

Ja.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer
information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av första stycket, sätt kvalitetskravet till god status eller potential.
Fastställ kvalitetskravet så att tillståndet i vattenförekomsten inte försämras.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:

Nej.



de åtgärder som leder till att vattenförekomsten kan uppnå god status eller potential,



att det varken är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att nå god status alternativt god
potential (här behöver särskilt redovisas bedömning som visar att kostnader inte påtagligt överstiger
nyttor),



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilka kvalitetsfaktorer
som ska åtgärdas för att uppnå god status alternativt god potential eller vilken parameter som ska
åtgärdas för att uppnå god kemisk status samt



de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Beakta eventuella särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning. Se avsnitt 6 för mer
information om att beakta särskilda krav för skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning.
Om inget annat följer av första stycket, sätt kvalitetskravet till ett mindre strängt kvalitetskrav som motsvarar den
bästa status eller potential som vattenförekomsten kan uppnå.
Bedöm vilka möjliga åtgärder som måste genomföras för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller
vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå bästa möjliga status eller potential.
I de fall det finns risk för försämring ska nödvändiga åtgärder för att hindra försämring även anges.
Redovisa tillhörande bedömningar och uppgifter om:


orsaken till undantaget från att nå god status eller potential är att det är omöjligt och att det skulle
medföra orimliga kostnader (här behöver särskilt redovisas bedömning som visar att kostnader
påtagligt överstiger nyttor),



vilken eller vilka typer av betydande mänsklig påverkan som identifierats samt vilka kvalitetsfaktorer
som inte uppnår god status alternativt god potential eller vilken parameter som inte uppnår god kemisk
status,



de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte kan tillgodoses på ett annat sätt samt,



vilka möjliga åtgärder som måste genomföras samt



hur det säkerställs att statusen eller potentialen inte riskerar att försämras ytterligare.
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5.4 När förlängd tidsfrist och mindre stränga kombineras
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Om mindre stränga kvalitetskrav (till exempel måttlig potential) kopplas till vissa
kvalitetsfaktorer och en förlängd tidsfrist (till exempel 2033) kopplas till andra kvalitetsfaktorer
anges miljökvalitetsnormen utifrån den nivå och årtal då båda undantagen förväntas vara
uppnådda (till exempel måttlig potential 2033).
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6 Strängaste kravet och tillämpning av
undantag
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Om en vattenförekomst omfattas av olika stränga kvalitetskrav ska det strängaste kravet gälla.82
Det strängaste kravet hänvisar inte bara till kvalitetskraven83, utan avser även krav som följer av
”andra bestämmelser”. Med ”andra bestämmelser” avses enligt Havs- och vattenmyndighetens
bedömning exempelvis bestämmelserna om undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre
stränga kvalitetskrav, men även EU-förordningar och andra svenska bestämmelser som följer av
övrig befintlig EU-gemensam lagstiftning såsom:
 Dricksvattendirektivet (2020/2184/EU).
 Seveso III-direktivet (2012/18/EU).
 MKB-direktivet (2011/92/EU).
 Direktivet om avloppsslam (86/278/EEG).
 Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG).
 Nitratdirektivet (91/676/EEG).
 Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU).
 Ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG).
 Växtskyddsmedelsförordningen (1107/2009).
 Ålförordningen (1100/2007).
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Bestämmelsen om att det strängaste kravet ska gälla, behöver ses i ljuset av vattendirektivets
artikel 4.8 respektive artikel 4.9. Av artikel 4.8 följer att tillämpningen av
undantagsbestämmelserna ska vara ”förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga
miljölagstiftning”. Av artikel 4.9 framgår att åtgärder måste vidtas för att se till att tillämpningen
av undantagsbestämmelserna ”säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga
gemenskapslagstiftningen”.84 Detta innebär att vattendirektivet ställer krav på att användningen
av undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre stränga kvalitetskrav dels måste stämma
överens med genomförandet av gemenskapens övriga miljölagstiftning (artikel 4.8), dels måste
garantera åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen (artikel
4.9). Genomförandet av vattendirektivet som helhet, inklusive tillämpningen av undantag, ska
således säkerställa att den skyddsnivå som ska uppfyllas enligt andra EU-direktiv, exempelvis art-

82

Detta enligt 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen. 4 kap. 7 § har en motsvarighet i artikel 4.2 i
vattendirektivet.
83

Enligt 4 kap. 2–6 a §§ vattenförvaltningsförordningen. Dessa krav omfattar krav på icke-försämring, krav för
konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ytvatten, grundvatten och skyddade områden.
84

I 4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen hänvisas till stränga kvalitetskrav enligt 4 kap. 2–6 a §§
vattenförvaltningsförordningen eller andra bestämmelser. Bestämmelserna om krav för ytvatten (4 kap. 4 §
vattenförvaltningsförordningen) respektive krav för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvatten (4 kap. 4 a §
vattenförvaltningsförordningen) anger att kvalitetskraven ska fastställas i enlighet med bland annat artikel 4 i
vattendirektivet. Artikel 4 omfattar bland annat artikel 4.8 som ställer krav på att tillämpning av
undantagsbestämmelserna ”är förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga miljölagstiftning” och artikel
4.9 som ställer krav på att åtgärder måste vidtas för att se till att tillämpningen undantagsbestämmelserna
”säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen”.
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och habitatdirektivet, också uppfylls. Genomförandet av målen i dessa EU-direktiv måste därmed
ses som det minimum som behöver uppnås, oberoende av ekologisk status eller potential i
ytvatten, kemisk status i yt- och grundvatten samt kvantitativ status i grundvatten.
Undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav är med andra ord
tillämpliga på alla kvalitetskrav i 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Det innebär att undantag
även kan medges från de särskilda kvalitetskrav som gäller på grund av att en vattenförekomst
utgör, utgör del av eller påverkar ett skyddat område85. När vattenmyndigheten tillämpar
undantagsbestämmelserna måste åtminstone samma skyddsnivå uppnås som den befintliga
gemenskapslagstiftningen kräver. Det innebär att undantag från kvalitetskraven i 4 kap.
vattenförvaltningsförordningen inte kan tillämpas på ett sätt som innebär att mål och
skyldigheter som följer av övrig befintlig EU-lagstiftning åsidosätts, exempelvis Natura 2000lagstiftningen.86
Det är alltid det strängaste kravet som gäller. För att vattenmyndigheten ska veta vad som är
det strängaste kravet för exempelvis en vattenförekomst som utgör, utgör del av eller påverkar ett
Natura 2000-område, behöver vattenmyndigheten först identifiera de särskilda krav som följer av
bevarandemålen för det enskilda Natura 2000-området. Det är bevarandemålen i
bevarandeplanen för det skyddade området som genomför målen i art- och habitatdirektivet.87
Därefter behöver vattenmyndigheten beakta om ”undantag”88 enligt Natura 2000bestämmelserna har meddelats.89 Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen är nämligen
möjligt om även förutsättningarna i ”undantag”90 enligt Natura 2000-bestämmelserna är
uppfyllda.91 Av EU–kommissionens vägledning92 framgår att om undantag väsentligt skulle
påverka bevarandestatusen för en naturtyp eller art är det inte möjligt att tillämpa undantag
enligt vattendirektivet om det inte också kan motiveras enligt artiklar 6.3 och 6.4 i art- och
habitatdirektivet.93
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6.1 Hantering av särskilda krav
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Undantag får inte medges om det skulle innebära att särskilda krav för det skyddade området inte
kan nås eller om det strider mot övrig befintlig EU-lagstiftning94. Utgångspunkten är att det inför

85

Artikel 4.1.c i vattendirektivet.

86

Se CIS Guidance 20, s. 11.

87

Se Havs- och vattenmyndighetens vägledning Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper.
88

7 kap. 29 § miljöbalken.

89

Se 7 kap. 28–29 §§ miljöbalken (jämför artikel 6.4 art- och habitatdirektivet).

90

7 kap. 29 § miljöbalken.

91

7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken respektive 7 kap. 29 § miljöbalken (jämför artikel 6.3 respektive artikel 6.4 i artoch habitatdirektivet).
92

Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, 2011, s.
23f. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf.
93

Jämför vattenförvaltningens krav för skyddade områden i 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen.

94

4 kap. 7 § vattenförvaltningsförordningen jämfört med artikel 4.8 och 4.9 i vattendirektivet.
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processen med att fastställa undantag behöver vara klargjort vad det är för särskilda krav som
bestämmelserna för det skyddade området95 eller övrig befintlig EU-lagstiftning innebär och vad
som krävs för att nå upp till dessa för att kunna relatera dem till vattenförvaltningens krav. När
det gäller skyddade områden i form av Natura 2000 är det exempelvis viktigt att
bevarandeplanerna är tillräckligt precisa och så långt möjligt kan relateras till
vattenförvaltningens krav. Detta eftersom bevarandeplanerna utgör grunden när
vattenmyndigheten ska ta fram särskild krav för skyddade områden.96
I den mån det tidigare varit oklart om ett mindre strängt kvalitetskrav innebär att de särskilda
kraven som följer av skyddade områden eller övrig befintlig EU-lagstiftning inte kan uppnås ska
vattenmyndigheten med stöd av information inhämtad i Steg A–C avgöra om ett mindre strängt
kvalitetskrav är möjligt. Vattenmyndigheten ska besluta om ett undantag i de fall det inte hindrar
möjligheten att uppnå det särskilda kravet. Vattenmyndigheten får emellertid inte besluta om ett
undantag i de fall det undantag skulle innebära att de särskilda kraven inte kan följas. Oavsett om
det särskilda kravet är förenligt med undantag eller inte ska vattenmyndigheten redovisa
information om vilket typ av särskilda krav som finns för det skyddade området eller övrig
befintlig EU-lagstiftning som rör ytvattenförekomsten samt dokument, webbplatser eller liknande
kopplat till detta. Som stöd i detta arbete kan vattenmyndigheten använda till exempel befintliga
vägledningar97, bevarandeplan eller webbplatsen badplatsen.
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7 Hur miljökvalitetsnormer inklusive
undantag fastställs
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För ytvatten baseras undantag i praktiken på en viss del av den ekologiska statusen eller
potentialen respektive kemiska ytvattenstatusen, det vill säga kvalitetsfaktor för ekologisk status
respektive parameter för kemisk ytvattenstatus. Vattenmyndigheten ska fastställa
miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten så att det framgår vilken kvalitetsfaktor för
ekologisk status alternativt ekologisk potential eller vilken enskild parameter för kemisk
ytvattenstatus som är justerad med anledning av de krav som följer av undantaget.98 För
grundvatten baseras undantag för kvantitativ status på de ingående kvalitetsfaktorerna. För
kemisk status baseras undantag på en bedömning av varje parameter. Vid beslut om undantag
ska det framgå vilken kvantitativ kvalitetsfaktor eller enskild kemisk parameter som är justerad
med anledning av de krav som följer av undantaget.
Förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav får inte fastställas på sådant sätt att det
medför att vattnets kvalitet riskerar ytterligare försämring.99 Ytterligare försämring gäller inte
bara klassvis försämring av status eller potential utan avser även försämring mellan klass per
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95

3 kap. 2 § HVMFS 2019:25.

96

Se vidare i Havs- och vattenmyndighetens rapport: Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23.
97

För att beskriva särskilda krav för det skyddade området gå till: Att fastställa miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23.
98

4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.

99

4 kap. 9 § 3 och 4 kap. 10 § 4 vattenförvaltningsförordningen.
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kvalitetsfaktor och vad gäller kemisk status per parameter. Försämringsbegreppet avser alltså inte
försämring av status inom en klass. Dock är ingen försämring tillåten i den lägsta klassen.
Ovanstående gäller oavsett vilken kvalitetsfaktor det är fråga om, med andra ord är det alltså inte
endast biologiska kvalitetsfaktorer som avses för ytvatten.100 För ekologisk status eller potential är
det viktigt att försämring bedöms för enskilda kvalitetsfaktorer eftersom en kvalitetsfaktor som i
nuläget inte är avgörande för undantaget på sikt ändå kan leda till att miljökvalitetsnormen inte
kan nås om den tillåts att försämras.
Det ska framgå i vattenmyndighetens föreskrifter vilken miljökvalitetsnormen är och vilken
kvalitetsfaktor respektive parameter som ger skäl till undantag.101 Det behöver också anges att
övriga kvalitetsfaktorer i förekommande fall ska bibehålla god eller hög status. Det är viktigt för
exempelvis rapportering och vid prövning för tillståndsprövande myndigheter och domstolar att
kunna identifiera vilka delar av vattnets status eller potential som behöver förbättras och vilka
som inte får försämras. Det behöver därför tydligt framgår vilken del av den ekologiska statusen
eller potentialen, kvantitativ status respektive kemiska yt- eller grundvattenstatusen som ligger
till grund för undantaget och vilka som har god, eller för ytvatten, hög status.
Nedan följer två exempel på hur miljökvalitetsnormer inklusive undantag fastställs och framgå
i vattenmyndighetens föreskrifter. Ett för ytvatten och ett för grundvatten.
I av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS) ska vattenmyndigheten även vid
fastställande och redovisning av miljökvalitetsnormer dokumentera bedömningar och resultat,102
se avsnitt 4.9 för mer information.

100

Jämför MÖD 2018:28 (Mölndalsån), C461/13 (Weserdomen).

101

4 kap. 6 § HVMFS 2019:25.

102

4 kap. 13 § HVMFS 2019:25.
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Exempel ytvatten
Ekologisk status bedöms vara måttlig i en sjö på grund av att kvalitetsfaktorerna växtplankton och
näringsämnen i sjöar båda är klassificerade till måttlig status. Orsaken är höga fosforhalter med
anledning av diffusa utsläpp från intilliggande jordbruk. Alla åtgärder kommer att genomföras innan
2027 men de naturliga förhållandena tillåter återhämtning till god status först 2033. Det finns alltså skäl
att besluta om undantag. Sjön är emellertid morfologiskt opåverkad. Därför har kvalitetsfaktorn
morfologiskt tillstånd klassificerats till hög status.
Vid miljökvalitetsnormens fastställande ska det tydligt framgå vilken respektive kvalitetsfaktor som
undantaget grundas på. Eftersom försämring inte får ske av övriga kvalitetsfaktorer som inte ger skäl
för undantag ska det även framgå i miljökvalitetsnormen att morfologiskt tillstånd ska vara hög och god
status ska bibehållas för övriga delar.
Miljökvalitetsnormen i detta exempel ska sättas till god ekologisk status 2033 med angivelse om att
den förlängda tidsfristen beror på kvalitetsfaktorerna växtplankton och näringsämnen samt att
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd ska bibehålla hög status. Miljökvalitetsnormen för ekologisk status
kan lämpligen redovisas enligt nedan:
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God ekologisk status 2033
med hög status för
Morfologiskt tillstånd

bibehållen god status för övriga kvalitetsfaktorer inklusive SFÄ
med justering avseende
Växtplankton – god status 2033 (förlängd tidsfrist med skälet naturliga

förhållanden)
Näringsämnen – god status 2033 (förlängd tidsfrist med skälet naturliga

förhållanden)
Kemisk status bedöms samtidigt vara ej god i sjön på grund av höga kvicksilverhalter som orsakats av
atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Situationen kan inte åtgärdas och ett mindre strängt
kvalitetskrav är tillämpligt. Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus i detta exempel sätts till ej
god kemisk ytvattenstatus med angivelse om att det mindre stränga kvalitetskravet beror på kvicksilver
och att god ytvattenstatus ska bibehållas för övriga delar. Miljökvalitetsnormen för kemisk
ytvattenstatus kan lämpligen redovisas enligt nedan:
Ej god kemisk ytvattenstatus
bibehållen god ytvattenstatus för alla parametrar
med justering avseende
Kvicksilver – ej god ytvattenstatus (mindre stränga kvalitetskrav)
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Exempel grundvatten
En grundvattenförekomst bedöms ha otillfredsställande kvantitativ status för vattenbalans på grund av
stora vattenuttag för bevattning inom jordbruket. Övriga kvalitetsfaktorer för kvantitativ status har god
status. Åtgärder för att minska vattenuttag i området är påbörjade, men förväntas inte ge effekt förrän
2027, på grund av ekonomisk orimlighet.
Miljökvalitetsnormen i detta exempel ska sättas till kvantitativ god status 2027 med angivelse att den
förlängda tidsfristen beror på kvalitetsfaktorn vattenbalans.
God kvantitativ status 2027
Bibehållen god status för övriga kvalitetsfaktorer, med justering avseende
Vattenbalans - god status 2027 (förlängd tidsfrist)
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Grundvattenförekomsten har också otillfredsställande kemisk grundvattenstatus med avseende på
arsenik. Arseniken beror inte på naturliga bakgrundshalter och ska därför inte ha justerat riktvärde.
Föroreningskällan är ett omfattande förorenat område med stor spridning av arsenik i grundvattnet. Det
finns inga dokumenterat skyddsvärda grundvattenberoende ekosystem som är känsliga för höga halter
av arsenik och grundvattenförekomsten är inte utpekad som nuvarande eller framtida
dricksvattenförekomst. Åtgärder för att minska arsenikhalterna till icke-skadliga nivåer anses inte vara
ekonomiskt försvarbara. Grundvattenförekomsten bör därför omfattas av mindre stränga kvalitetskrav
vad avser arsenik.
Otillfredsställande kemisk grundvattenstatus
Bibehållen god kemisk grundvattenstatus för alla parametrar med justering avseende
Arsenik otillfredsställande grundvattenstatus (mindre stränga kvalitetskrav)
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8 Följder av ny eller ändrad

verksamhet respektive åtgärd
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Myndigheter och kommuner får under vissa förutsättningar tillåta en ny eller ändrad verksamhet
eller åtgärd som egentligen strider mot kraven om att en ny eller ändrad verksamhet eller
åtgärd inte får försämra status eller äventyra en miljökvalitetsnorm.103 Det är viktigt att
säkerställa samstämmighet mellan de bedömningar och prövningar som krävs för ny eller ändrad
verksamhet eller åtgärd och de bedömningar som krävs för förlängd tidsfrist respektive mindre
stränga kvalitetskrav.104
Innan en myndighet eller kommun avgör om en verksamhet eller åtgärd kan tillåtas ska berörd
vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Vattenmyndigheten ska även informeras snarast efter
att en verksamhet eller åtgärd tillåtits.105 När vattenmyndigheten tagit del av information om att

103

5 kap. 4 § miljöbalken och 4 kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen. Se även
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationellvagledning/undantag-for-ny-eller-andrad-verksamhet.html.
104

Se CIS Guidance 36, s. 66f.

105

4 kap. 13 § vattenförvaltningsförordningen.
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en verksamhet eller åtgärd tillåtits ska vattenmyndigheten fatta de beslut om förvaltningen av
vattenmiljön som tillåtandet föranleder.106
Detta innebär att vattenmyndigheten ska se över och vid behov revidera miljökvalitetsnormen
för den vattenförekomst där en ny verksamhet eller åtgärd tillåtits, vilket kan innefatta beslut om
undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre stränga kvalitetskrav. Översynen görs efter den
tillåtna verksamheten eller åtgärden har påbörjats eller genomförts och effekter har konstaterats i
ytvattenförekomsten.107
Ett exempel är en vattenförekomst där en ny verksamhet lett till en försämrad status och
ekosystemet behöver tid för att återhämta sig trots att de nödvändiga förbättringsåtgärderna för
att uppnå god status är genomförda. En förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden kan
då motiveras och redovisas.108 Det är viktigt att notera att ett undantag för ny verksamhet eller
åtgärd i vattenförekomster som redan har undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre
stränga kvalitetskrav undanröjer inte behovet av åtgärder för att förbättra statusen. Den eller de
typer av betydande påverkan som ligger till grund för den förlängda tidsfristen eller det mindre
stränga kvalitetskravet behöver fortfarande dokumenteras och redovisas. Det gäller oavsett om de
påverkas eller inte av den nya verksamheten eller åtgärden. Vidare behöver sambanden mellan
den nya verksamhetens eller åtgärdens påverkan och en befintlig verksamhet eller åtgärds
påverkan på en vattenförekomst beaktas. Det kan till exempel handla om en vattenförekomst där
en förlängd tidsfrist är beslutad på grund av fosforläckage från jordbruket (till följd av ett stegvis
införande av åtgärder) samtidigt som ett undantag tillämpas för en ny fysisk förändring av
vattenförekomsten. Den nya verksamheten leder inte i sig själv till ett ökat fosforläckage men den
leder till hydromorfologiska förändringar som påverkar ekosystemets förmåga att minska
mängden fosfor i vattenförekomsten. Det bör alltså beaktas hur alla genomförbara åtgärder för att
mildra negativa konsekvenser av en ny verksamhet eller åtgärd kan kombineras med andra
åtgärder som är nödvändiga för att förbättra vattenförekomstens status eller potential. Krav i
form av vandringspassage (till exempel uppströms och nedströms vandring av fisk) kan
kombineras med krav på morfologiska åtgärder (till exempel säkerställa fungerande
sedimentregim) för att återskapa livsmiljöer samt ekologiska flöden. 109

106

4 kap. 14 § vattenförvaltningsförordningen.

107

4 kap. 12 § HVMFS 2019:25.

108

4 kap. 13 § HVMFS 2019:25.

109

Se CIS Guidance 36, s. 66f.
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9 Allmänhetens deltagande och
transparens
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Vattenmyndigheten ska planera sitt arbete så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av
alla som berörs av förvaltningen av vattenmiljön.110 Vattenmyndigheten bör uppmuntra aktivt
deltagande på ett tidigt stadium, alltså redan från kartläggning och analys till förslag på
kvalitetskrav. Aktivt deltagande kan bidra till att uppnå bättre beslutsunderlag för
vattenmyndigheten, en bättre förståelse för beslutade miljökvalitetsnormer och för de faktorer
som påverkar tillämpningen av undantag (till exempel kostnader och nyttor och teknisk
genomförbarhet).
För att genomförandet av vattenförvaltningen ska bli framgångsrikt krävs att
vattenmyndigheten har nära samarbete och samverkan på exempelvis lokal nivå, till exempel
genom vattenråd och andra referensgrupper med olika intressenter111. Samverkan kan även vara
viktig på regional nivå, till exempel samverkan inför prövning enligt nationella planen.112
Allmänheten ska åtminstone informeras om skälen till de undantag som tillämpas för varje
vattenförekomst. Det görs till exempel genom att vattenmyndigheten vid fastställande och
redovisning av kvalitetskrav ska dokumentera bedömningar och resultat i av Havs- och
vattenmyndigheten angiven databas (VISS). Informationen ska sammanfattas och presenteras på
ett lättförståeligt sätt.113
Läs mer om allmänhetens deltagande och transparens i rapporten Samverkan om
vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd114 Havs- och vattenmyndighetens
handbok 2006:1.
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110

2 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen.

111

8 § förordning (2017:872) om vattendelegationer.

112

Se Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen på: https://www.havochvatten.se/arbete-ivatten-och-energiproduktion/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-omsamverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html.
113

4 kap. 13 § HVMFS 2019:25 och 13 § HVMFS 2015:34.

114

Naturvårdsverkets handbok 2006:1. https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-ochandra-publikationer/aldre-publikationer/publikationer-fran-naturvardsverket/2006-02-01-samverkan-omvattenforvaltning---information-kommunikation-och-samrad.html
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Bilaga 1 Orimliga kostnader1

2
3
4
5
6

Eftersom det är samhällsekonomiska kostnader och samhällsekonomiska nyttor som ska ligga till
grund för bedömningen av huruvida kostnaderna är orimliga eller inte är kostnads-nyttoanalys
(cost-benefit analysis, CBA) en naturlig metod att använda.2 I en CBA finns en strävan efter
monetarisering, det vill säga att uttrycka kostnader och nyttor i pengar. Då uttrycks kostnader och
nyttor i samma enhet (pengar), vilket underlättar jämförelser mellan dem.

7
8
9
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14

Standardkriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet i en CBA är att nettonuvärdet ska vara
positivt, det vill säga att summa nuvärde3 av samtliga nyttor överstiger summa nuvärde av
samtliga kostnader. Just detta kriterium är dock inte relevant för bedömningen av orimliga
kostnader vid bedömning av förlängd tidsfrist och mindre stränga krav, eftersom
samhällsekonomisk lönsamhet råder även om summa nuvärde av samtliga nyttor skulle överstiga
summa nuvärde av samtliga kostnader med endast 1 krona. Orimliga kostnader handlar om att
summa nuvärde av kostnaderna överstiger summa nuvärde av nyttorna med en påtaglig
marginal, se vidare punkterna nedan. Detta kan uttryckas som att följande måste gälla:

15

PV(kostnader) ≥ PV(nyttor) × F,

16
17

där PV står för summa nuvärde (present value) av kostnader respektive nyttor och F är en
påtaglighetsfaktor som uttrycker den önskade marginalen.4

18

Lämplig nivå för vad som utgör orimliga kostnader

19
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I undantagsvägledningen framgår det att mot bakgrund av att det råder osäkerheter runt
bedömningarna av både kostnader och nyttor måste nedan punkter beaktas:
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•

30
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Värderingar av de nyttor som miljöåtgärder medför är osäkra. Nyttorna som åtgärder medför
varierar också beroende på platsspecifika förhållanden. I många fall kan det även finnas nyttor

•
•
•

orimliga kostnader bör inte börja vid den punkt där uppmätta kostnader precis överstiger
kvantifierbara nyttor,
bedömningen av kostnader och nyttor måste inkludera kvalitativa kostnader och nyttor såväl
som kvantitativa,
den marginal med vilken kostnaderna överstiger nyttorna ska vara påtaglig och ha en hög
grad av tillförlitlighet,
inom ramen för begreppet orimliga kostnader kan vattenmyndigheten behöva ta hänsyn till
betalningsförmågan hos de sektorer som avses bekosta åtgärderna, varmed en viss
information om detta kan krävas. 5

1

Denna bilaga bygger på PM Söderqvist, T., 2022. Om gräns för orimliga kostnader. PM daterat 2022-05-24, levererat till Havsoch vattenmyndigheten 2022-05-25.

2

Se till exempel Johansson och Kriström (2018) för en introduktion till CBA.

3

Med nuvärde menas att värdet av framtida nyttor och kostnader är omräknat till dagens värde, läs mer i Havs- och
vattenmyndighetens rapport Bedömningsmetoder för orimliga kostnader (Rapport 2022:14.

4

Detta kan också uttryckas i förhållande till den så kallade nytto-kostnadskvoten: PV(nyttor)/PV(kostnader) ≤ 1/F

5

Jämför CIS Guidance Document No. 20, s. 13.
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som inte inkluderas i en värdering, på grund av att det saknas information om alla de nyttor som
uppstår av åtgärder vid den specifika vattenförekomsten. Detta medför att den säkerhetsmarginal
som efterfrågas i tredje punkten ovan behöver vara relativt hög vid användandet av ett generellt
gränsvärde. Med en liten marginal finns risken att vattenmyndigheten tar beslut om ett mindre
strängt krav i ett stort antal fall där nyttan i realiteten är högre än kostnaden. Detta på grund av
ofullständig alternativt felaktig värdering av nyttorna. Det kan till exempel bli resultatet om
vattenmyndigheten använder sig av uppskattade schablonvärden och schablonvärdet inte
motsvarar den nytta som åtgärden på den specifika platsen bidrar med.
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Med tanke på ovanstående bedömer Havs- och vattenmyndigheten och Statens Geologiska
Undersökning i nuläget att orimliga kostnader uppstår när en lägsta rimlig skattning av summa
nuvärde av kostnaderna (Kmin) är minst dubbelt så hög som en högsta rimlig skattning av summa
nuvärde av nyttorna (Nmax). Sambandet uttrycks med följande formel: Kmin ≥ Nmax × F, där värdet
på F är lika med 2.
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Känslighetsanalys
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En känslighetsanalys är en analys som undersöker i vilken grad resultat (till exempel ett
nettonuvärde) påverkas när storleken på en eller flera parametrar varieras (till exempel storleken
på diskonteringsräntan). En känslighetsanalys kan vara mer eller mindre avancerad och kan
göras på lite olika sätt.6 Utfallet av en känslighetsanalys illustreras genom Figur 1. Figuren visar
ett fall där summa nuvärde av kostnaderna är högre än summa nuvärde av nyttorna. Linjen till
vänster i figuren illustrerar summa nuvärde av nyttorna. Det finns ett medelvärde Nmedel, men
genom en känslighetsanalys där man gör realistiska förändringar av parameterantagandena går
det även att identifiera ett intervall som sträcker sig från en lägsta rimlig skattning av summa
nuvärde av nyttorna (Nmin) till en högsta rimlig skattning av summa nuvärde av nyttorna (Nmax).
Samma typ av intervall har identifierats för kostnaderna i form av den högra linjen i figuren.
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Figur 1. Schematisk illustration av intervall för summa nuvärde av nyttor (N) och summa nuvärde av kostnader (K). Figuren visar
ett fall där summa nuvärde av kostnaderna är högre än summa nuvärde av nyttorna. Det finns ett medelvärde Nmedel, men
genom en känslighetsanalys där man gör realistiska förändringar av parameterantagandena går det även att identifiera ett
intervall som sträcker sig från en lägsta rimlig skattning av summa nuvärde av nyttorna (Nmin) till en högsta rimlig skattning av
summa nuvärde av nyttorna (Nmax). Samma typ av intervall har identifierats för kostnaderna i form av den högra linjen i figuren.

62

Vattenmyndigheten kan använda följande formel vid bedömning av orimliga kostnader:

63

Kmin ≥ Nmax × F

64
65

F = 2 vid användning av ovanstående formel. När Kmin ≥ Nmax × 2 håller villkoret även för
jämförelser mellan summa nuvärde av nyttor som understiger Nmax och summa nuvärde av
6

Jämför avsnitt 6.2.1 i Johansson och Kriström (2012).
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66
67

kostnader som överstiger Kmin. Nästa avsnitt visar att detta kan vara till hjälp när ickemonetariserade kostnader och nyttor ska tas in i bilden.

68
69
70
71
72
73

Exempel: F = 2, Kmin = 200 Mkr och Nmax = 100 Mkr. Kostnaderna är orimliga, eftersom 200 ≥
100 × 2. Villkoret är uppfyllt även om kostnaderna i verkligheten skulle vara högre än Kmin, till
exempel 201 Mkr, eftersom 201 ≥ 100 × 2, eller om nyttorna i verkligheten skulle vara lägre än
Nmax, till exempel 99 Mkr, eftersom 200 ≥ 99 × 2. Villkoret är även uppfyllt om kostnaderna i
verkligheten skulle vara högre än Kmin, till exempel 201 Mkr, samtidigt som nyttorna i verkligheten
skulle vara lägre än Nmax, till exempel 99 Mkr, eftersom 201 ≥ 99 × 2.

74
75
76

Vattenmyndigheten bör använda samma typ av resonemang i analyser av miljöåtgärder på olika
platser så att jämförelsen mellan vad som anses vara Nmax och vad som anses vara Kmin görs på
ett konsekvent sätt. Se nedanstående exempel.

77
78
79
80
81
82
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84
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86
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Exempel: Nyttor i form av existensvärden har skattats för en ytvattenförekomst A genom en
värderingsstudie och dessa existensvärden har vägts in i Nmax för miljöåtgärder i
ytvattenförekomsten. Det bedöms att existensvärden även uppstår i nedströmsliggande
ytvattenförekomst B på grund av föreslagna miljöåtgärder. Vattenmyndigheten bör då genomföra
någon slags bedömning av existensvärdenas storlek även för ytvattenförekomst B, till exempel
med hjälp av en ny värderingsstudie eller genom värdeöverföring. Att helt avstå från att väga in
existensvärdena för ytvattenförekomst B trots att de vägs in för ytvattenförekomst A innebär en
inkonsekvens i vilka typer av nyttor som beaktas. Om existensvärdena för ytvattenförekomst B av
någon anledning inte kan monetariseras, till exempel på grund av att en värdeöverföring inte
skulle vara görbar, är ett alternativ att vattenmyndigheten låter existensvärdena för båda
ytvattenförekomsterna vara icke-monetariserade. Angående problematiken som uppstår när ickemonetariserade kostnader och nyttor måste hanteras i bedömningen av orimlighet, se nedan.
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Kriterier för orimlighet när vissa poster är svårmonetariserade
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Som framgick av föregående avsnitt finns det sätt att hantera osäkerhet inom ramen för en
monetär analys. Ett typiskt fall när det gäller miljöåtgärder är att de medför vissa nyttor och
kostnader som är svårmonetariserade på grund av kunskapsbrist, vilket i sin tur medför att även
kvalitativt beskrivna kostnader och nyttor måste tas in i bedömningen av orimliga kostnader. Ett
exempel på svårmonetariserad nytta av miljöåtgärder kan vara de icke-användarvärden (till
exempel existensvärden) som kan förknippas med en ökad biologisk mångfald. Men även på
kostnadssidan kan det finnas svårmonetariserade poster, till exempel den negativa påverkan på
kulturmiljöer som miljöåtgärder kan leda till. Ibland kan svårmonetariserade nyttor och kostnader
vara skattade för ett specifikt fall genom särskilda värderingsstudier, men det är då ofta inte
självklart hur sådana skattningar bör överföras till andra fall (så kallad värdeöverföring).7

100
101
102
103

Vattenmyndigheten har härefter att bedöma hur icke-monetariserade kostnader och nyttor kan
hanteras i bedömningen av orimliga kostnader. I vissa fall kan jämförelsen mellan Kmin och Nmax i
Figur 1 vara tillräcklig för att bedöma orimliga kostnader även om vissa kostnads- och nyttoposter
inte har monetariserats, se Tabell 1.8 Sådana fall är till exempel fall A och E, där de icke-

7

Se även Havs- och vattenmyndighetens rapport Bedömningsmetoder för orimliga kostnader (Rapport 2022:14), särskilt avsnitt
3.4 Värdeöverföring och avsnitt 2.3 Exempel på CBA av en miljöåtgärd.

8

Tabellen har vissa likheter med resonemangen i och upplägget av tabell 1 i avsnitt 3.2.4 i CIS Working Group 2.2 (2003), men
där antas att det enbart är nyttor som är icke-monetariserade.
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monetariserade kostnads- och nyttoposterna kvalitativt bedöms vara ej betydande, det vill säga
så små att de bara obetydligt skulle förändra intervallernas storlek och placering i Figur 1. Andra
sådana fall inträffar när de icke-monetariserade poster som bedöms vara betydande skulle
förstärka en slutsats om orimlighet eller ej orimlighet. Sådana fall är B och G i Tabell 1. I fall B är
villkoret för orimliga kostnader uppfyllt för de monetära nyttorna och kostnaderna samtidigt som
de icke-monetära kostnaderna bedöms vara betydande samtidigt som de icke-monetära nyttorna
bedöms vara ej betydande. I fall G är villkoret för orimliga kostnader inte uppfyllt för de monetära
nyttorna och kostnaderna samtidigt som de icke-monetära nyttorna bedöms vara betydande
samtidigt som de icke-monetära kostnaderna bedöms vara ej betydande. De övriga fallen leder
till mindre säkra slutsatser, särskilt C och F.

114

Tabell 1. Olika fall där orimlig kostnad kan bedömas föreligga eller ej.

Fall

Monetära nyttor och
kostnader

Icke-monetära nyttor och kostnader

Nyttor

Kostnader

Orimlig kostnad?

A

Kmin ≥ Nmax × 2

Ej betydande

Ej betydande

Ja

B

Kmin ≥ Nmax × 2

Ej betydande

Betydande

Ja

C

Kmin ≥ Nmax × 2

Betydande

Ej betydande

Osäkert

D

Kmin ≥ Nmax × 2

Betydande

Betydande

Troligen, om de icke-monetära
nyttorna och kostnaderna i stort
sett tar ut varandra

E

Kmin < Nmax × 2

Ej betydande

Ej betydande

Nej

F

Kmin < Nmax × 2

Ej betydande

Betydande

Osäkert

G

Kmin < Nmax × 2

Betydande

Ej betydande

Nej

H

Kmin < Nmax × 2

Betydande

Betydande

Troligen inte, om de ickemonetära nyttorna och
kostnaderna i stort sett tar ut
varandra

115
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Att få ett bättre underlag för att bedöma orimlighet

117
118
119
120
121
122
123

Kvalitativa utsagor som betydande eller ej betydande är problematiska i en bedömning av
orimliga kostnader. Det framgår inte var gränsen mellan betydande och ej betydande går. Inte
heller framgår det när summan av flera ej betydande kostnads- respektive nyttoposter blir så stor
att den sammanlagda icke-monetariserade kostnaden respektive nyttan blir betydande. Det är två
exempel som indikerar att bedömningen av orimliga kostnader skulle underlättas av att
vattenmyndigheten skattar storleken på i dagsläget svårmonetariserade kostnader och nyttor och
därför bör lägga utredningskraft på.
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

En möjlighet för vattenmyndigheten är att uttrycka storleken på sådana kostnader och nyttor
semi-kvantitativt, till exempel genom poängsättning. Det kräver dock att poängskalor definieras
och troligen även att de olika poängsatta kostnads- och nyttoposterna viktas samt att en process
för poängsättning och viktning etableras. Dessutom måste de poängsatta och viktade
kostnaderna och nyttorna på något sätt jämföras med de monetariserade kostnaderna och
nyttorna.9 Denna problematik kan undvikas genom att vattenmyndigheten istället monetariserar
de icke-monetariserade kostnaderna och nyttorna. Detta kan tyckas vara en i praktiken svår
uppgift, eftersom det kan vara brist på möjligheter till värdeöverföring från befintliga
värderingsstudier10 och nya tillämpningar av miljöekonomiska miljövärderingsmetoder kan vara
resurskrävande11. Det är dock angeläget att vattenmyndigheten identifierar stora och viktiga
kunskapsluckor och koncentrerar arbetet med nya värderingsstudier till att täppa igen dessa
luckor.

136
137
138
139
140
141

En alternativ eller kompletterande monetariseringsmöjlighet är att tillämpa deliberativ värdering,
där relevanta aktörer samlas i en referensgrupp12 för att diskutera sig fram till rimliga monetära
värden på i nuläget icke-monetariserade kostnader och nyttor. För att vara konsistent med CBA
bör den deliberativa monetära värderingen syfta till att aktörerna bedömer vad som är den
rimligaste monetära värderingen utifrån tillgänglig information om allmänhetens preferenser, inte
sina egna preferenser, vilket tydligt behöver framgå i början av den deliberativa diskussionen.

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Det kan finnas fall där det enbart är en svårmonetariserad kostnads- eller nyttopost (till exempel
makroalger i kustvatten) som är så pass betydande att det är den som avgör om kostnaderna är
orimliga eller inte. Storleken på existensvärden kan vara ett exempel på en sådan post. I ett
sådant fall skulle den deliberativa monetära värderingen kunna ta sin utgångspunkt i att
undersöka vid vilken nivå på existensvärdena som kostnaderna skulle överstiga
orimlighetsgränsen. Detta tröskelvärde kan sedan slås ut på den berörda befolkningen, varefter
de deltagande aktörerna bedömer om ett lägre eller högre värde per hushåll än tröskelvärdet är
rimligt, givet bästa tillgängliga information om storleken på existensvärden från befintliga
värderingsstudier. Ett ytterligare steg att ta vore att deltagarna inte enbart kommer fram till om ett
lägre eller högre värde än tröskelvärdet är rimligt, utan även bedömer själva nivån på
existensvärdet. Bedömningen skulle kunna uppdateras genom nya deliberativa monetära
värderingar i takt med att ny information från ytterligare värderingsstudier tillkommer.

154
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Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga
förhållanden1

3
4
5
6
7

Begreppet naturliga förhållanden syftar på de förutsättningar som styr hastigheten eller
möjligheten för statusen eller potentialen att återhämta sig i en vattenförekomst. Vid tillämpning
av förlängd tidsfrist av skälet naturliga förhållanden ska åtgärderna vara vidtagna senast år 2027
men tid för återhämtning innebär att kvalitetskraven kan bara uppnås efter år 2027. Tabell 1 visar
exempel på orsaker och varför återhämtning tar tid. Efterföljande text ger mer utförliga exempel.2

8
9

Tabell 1. Exempel på orsaker som kan motivera förlängd tidsfrist till följd av naturliga förhållanden samt beskrivning av varför
återhämtning tar tid.

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Det tar tid för
återhämtning av yt- eller
grundvattenförekomstens
vattenkvalitet

Det tar tid för
återhämtning av
ytvattenförekomstens
fysiska förhållande

Det tar tid för
återhämtning av
ytvattenförekomstens
ekosystem

Beskrivning
(i) Den tid det tar för
nedbrytning, spridning eller
utspädning av föroreningar
(inklusive kemikalier och
fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer) i
ytvattenförekomsten,
grundvattenförekomsten
eller i avrinningsområdet.
Inbegripet de
ytvattenförekomster,
grundvattenförekomster,
sediment eller jordar som
ingår i det hydrologiska
systemet.
(ii)
Tid för markens
buffertkapacitet att
återställas avseende
försurning och göra det
möjligt att öka pH-värdet i
ytvattenförekomsten.

Beskrivning
(i) Den tid det tar för de
hydromorfologiska
processerna att återskapa
tillräcklig utbredning och
kvaliteter av akvatiska
habitat efter att åtgärder
genomförts.
(ii)
Den tid det tar för
återhämtning av strukturer
och kvaliteter i närområden
och svämplan efter att
åtgärder har genomförts.

Beskrivning
(i) Tid för återkolonisering
av specifika arter.
(ii)
Tid för återhämtning
av lämplig abundans och
åldersstruktur för specifika
arter.
(iii) Tid för återhämtning
från tillfällig närvaro av
invasiva främmande arter
eller för anpassning till en
ny artsammansättning,
inklusive invasiva
främmande arter.

Det tar tid för
återhämtning av
grundvattenförekomstens
vattennivå och
återställning av effekterna
av nivåsänkning
Beskrivning
(i)Tid för återställning av
grundvattennivå till
balanserade förhållanden
efter att överuttag av vatten
är åtgärdat.
(ii) Tid för återhämtning i
anslutna
ytvattenförekomster.
(iii) Tid för återhämtning i
grundvattenberoende
ekosystem.
(iv)Tid för återställning av
påverkade salthalter eller
annan intrusion.

Det kan förekomma osäkerheter3 avseende effekter av åtgärder på de naturliga förhållandena
vad gäller förväntad tid för att uppnå god status eller potential. Det kan också förekomma
osäkerheter avseende effekterna av pågående, om än minskad, påverkan på specifika naturliga
förhållanden vad gäller förväntad tid för att uppnå god status eller potential. Dessa osäkerheter
kan vara argument för att besluta om förlängd tidsfrist i de fall osäkerheten är en följd av naturliga
förhållanden förutsatt att osäkerheterna beskrivs tillräckligt transparent i förvaltningsplanerna och
i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS). Ett exempel avseende osäkerhet är
naturlig variation i det hydrologiska systemet där det behövs övervakning av förbindelser mellan

1

Denna bilaga bygger på EU-gemensamt dokument.CIS Tecnical document Natural Conditions in relation to WFD Exemptions,
Document endorsed by EU Water Directors at their meeting in Tallinn on 4-5 December 2017.

2

Jfr 3.1 Article 4(4) time extensions on grounds of 'natural conditions', CIS Document Natural Conditions in relation to WFD
Exemptions, s. 7.

3

Notera att ”osäkerhet” i detta sammanhang inte har samma innebörd som ”osäkerhet” som definieras i 1 kap. 3 § HVMFS
2019:25 och som berörs vidare i 2 kap. 4 § i samma föreskrifter.
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19
20
21

yt- och grundvattenförekomster för att minska osäkerheten. När osäkerheten har minskat är det
möjligt att identifiera signifikanta trender i koncentrationen av förorenande ämnen i grundvatten.
Nedan följer exempel på när effekter av åtgärder tar tid.

22
23
24
25
26
27
28
29

Exempel 1

30
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Exempel 2

38
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Exempel 3

43

Ekologisk status

44
45
46
47
48
49
50
51
52
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54
55
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57

Tiden för återhämtning av ytvattenförekomsters tillstånd kan bero på tidsfördröjningen för effekten
på enskilda kvalitetsfaktorer (till exempel tiden det tar för minskning av föroreningar till följd av
genomförandet av åtgärder), men också hur de inbördes beror av varandra (till exempel tiden det
tar för återkolonisering av arter efter att hydromorfologiska processer och livsmiljöer har
säkerställts). Den sammantagna tiden för återhämtning bestäms utifrån den tid det tar för den
kvalitetsfaktor som behöver mest tid för återhämtning.
Dessutom styrs tiden för återhämtningen av samspelet mellan de naturliga processerna och
hydrologin i vattenförekomsten med omland och egenskaperna hos historisk och pågående
påverkan. Vatten i sjöar kan till exempel ha en lång omloppstid eller vattendrag och sjöar med
svårvittrad berggrund kommer att ta längre tid att återhämta sig från försurningseffekter än
vattendrag eller sjöar med mer lättvittrad berggrund.
Nedan återges ett antal exempel och överväganden för förlängd tidsfrist på grund av naturliga
förhållanden.

Åtgärdskombinationen att gödsla med anpassad mängd, utveckling av odlingssystemet och
spridningsteknik är planerade och kommer vara genomförda senast år 2027 som en följd av
tredje förvaltningscykelns åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdskombinationen är att minska
näringsläckaget från åkermark till vattnet. Efter att det har genomförts tar det fortfarande tid innan
upplagrad näring i jorden och halten i vattnet (till exempel fosfor i ytvattenförekomster eller
nitrater i grundvattenförekomster) reducerats så mycket att vattenförekomstens kvalitetskrav kan
uppnås.

Kvicksilverutsläppen väntas minska. Delvis tack vare åtgärder i form av EU:s lagstiftning om
kvicksilver4 och Minamatakonventionen5. Men även till följd av att andra relevanta nationella
bestämmelser för att uppfylla kvalitetskraven redan är på plats och tillämpas som en del av
tidigare åtgärdsprogram. Men föroreningarna väntas inte upphöra helt, till exempel på grund av
långväga spridning i atmosfären samt som följd av långsamt utläckage av upplagrad kvicksilver i
skogsmark. Detta leder till att det kommer ta flera decennier innan god kemisk ytvattenstatus kan
uppnås med avseende på kvicksilver.

Många äldre bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter orsakar fortfarande förhöjda
föroreningshalter i grundvattnet. Den mest effektiva åtgärden, att förbjuda användningen, är
redan vidtagen. I flera områden syns nedåtgående trenderna i halterna, men grundvattnets långa
omsättningstid gör att den naturliga återhämtningen kommer att ta längre tid än till 2027.



58
59
60

Återställning av vattenkvalitet: Internbelastning från sediment och näringsläckage från

mark är en vanlig orsak till att återhämtningen tar tid. Även om tillförsel av näringsämnen
eller andra kemiska ämnen har upphört eller minskat kan vattenförekomster hindras från
4
5

EU:s lagstiftning om kvicksilver: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index_en.htm
Minamatakonventionen: http://www.mercuryconvention.org/

3/7

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107







att uppnå god ekologisk status eller potential (men också god kemisk status) på grund av
den återstående belastningen i sediment eller genom avrinning från angränsande mark.
Särskilda åtgärder i vattenmiljön kan påskynda återhämtningen (till exempel syresättning,
immobilisering av näringsämnen och hypolimnionavtappning) eller mildra effekterna på
biologin (till exempel biomanipulation i grunda sjöar). Historiska belastningar från
grundvatten kan också ge upphov till en fördröjning av återställning i de
ytvattenförekomster som de är förbundna med.
Återhämtning av ekosystem: I vissa fall kan ekosystemen ha en naturlig resiliens
avseende förändring som kan behöva avhjälpas med åtgärder. Det kan till exempel vara
biomanipulation i en grund sjö som trots åtgärdad övergödningsproblematik har
svårigheter att återgå till ett naturligt ekosystem. Andra exempel är tiden det tar för träd
och buskar i strandzonen att skapa beskuggning och livsmiljöer eller naturlig
återkoloniseringstid för till exempel ålgräsängar eller fiskpopulationer.
Återhämtning från hydromorfologisk påverkan, till exempel vattenuttag : Historiskt
överuttag av vatten kan orsaka fördröjd ekologisk återhämtning efter att åtgärder vidtagits
för att minska eller avlägsna vattenuttaget. Även efter att vattenuttaget (till exempel i
angränsande grundvattenförekomster) har avlägsnats eller minskats, kan det ta tid för
återhämtning av i först hand vattenkvalitet och vattenkvantitet och därefter ekosystemet. I
vissa fall har ekosystemen en naturlig tröghet i förmågan att återgå till det ursprungliga
ekologiska tillståndet, vilket försenar återhämtningen ytterligare.
Återhämtning från tillfällig förekomst av invasiva främmande arter: Det kan ta tid för
ekosystemet att återhämta sig från tillfällig förekomst av invasiva främmande arter eller
för att anpassa sig till en ny artsammansättning, inklusive invasiva främmande arter, och
samtidigt uppfylla villkoren för god ekologisk status.

Kemisk ytvattenstatus
Det har framkommit i europeiska fallstudier att förbud mot spridning och användning eller
upphörande av verksamhet (till exempel gruvdrift eller tillverkningsprocesser) har medfört att
källorna till prioriterade ämnen på ett betydande sätt har minskat. Orsakerna till att det trots dessa
minskningar tar tid att uppnå god kemisk status kan bland annat omfatta följande faktorer, vilka
även kan vara relevanta för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som ingår i ekologisk status:
 Miljögifters persistens
Exempel på det är PBDE, dioxiner och dioxinlika PCB, tyngre polycykliska aromatiska
kolväten, TBT, PFOS, HCH och kvicksilver. Dessa ansamlas i sediment, växter och djur.
Historiska föroreningar finns därför kvar, särskilt i sediment, och kan fortsätta att påverka
vattenförekomsternas status långt efter det att nya utsläpp av mänskligt ursprung har
upphört.
 Mark- och vattensystemens specifika förhållanden
Antingen genom långsam omsättning i ekosystemet i en sjö eller ett dammsediment,
vilket gör att nedbrytningen av miljögifter fördröjs ytterligare eller genom närvaron av
humös mark som till exempel kan främja metylering av kvicksilver till dess mer giftiga
form.
Om det är möjligt av tekniska skäl och med rimliga kostnader att genomföra sanering, till
exempel på en begränsad yta i förhållande till förorenade sediment, ska sådana åtgärder
genomföras.
Observera att förekomsten av en hög naturlig bakgrundskoncentration inte är ett skäl för att
tillämpa ett undantag som grundas på naturliga förhållanden. I stället finns möjlighet att vid
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111

bedömningen av övervakningsresultaten mot de miljökvalitetsnormer som har sitt ursprung i
direktivet om prioriterade ämnen ta hänsyn till naturliga bakgrundskoncentrationer6 för metaller
och deras föreningar, om sådana koncentrationer förhindrar efterlevnad av
miljökvalitetsnormerna.7
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Kvantitativ status grundvatten
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Hur snabbt återhämtningen av den kvantitativa statusen kan ske efter en genomförd åtgärd beror
på flera faktorer. Hur stor negativ påverkan som fanns att åtgärda spelar givetvis roll. Även
omfattningen av åtgärden har stor betydelse. Uttaget av grundvatten kanske inte har upphört utan
bara minskat i omfattning. Andra viktiga faktorer är grundvattenförekomsternas egenskaper och
klimatrelaterade nederbördsförändringar. Svenska grundvattenförekomster är av mycket
skiftande slag. De små och snabbreagerande magasinen, exempelvis urbergsförekomster och
små sand- och grusavlagringar, har grundvattennivåer som varierar med årstiderna och normalt
återhämtar sig under vintersäsongen. De stora magasinen, i sedimentär berggrund och en del
stora magasin i sand- och grusförekomster, reagerar långsamt och grundvattennivåerna varierar
inte med årstiderna utan har ett mycket långsammare förlopp. Återhämtning i stora
långsamreagerande magasin tar längre tid än återhämtning i små snabbreagerande magasin.
Tiden för återhämtning efter negativ påverkan på anslutna ytvattenförekomster beror både på
hur snabbt grundvattennivån i grundvattenförekomsten återhämtar sig och hur lång tid det tar för
ytvattenförekomsten att återhämta sig. Likaså beror tiden för återhämtning efter skada på
grundvattenberoende terrestra ekosystem både på hur snabbt grundvattennivån återhämtar sig
och hur lång tid som krävs för att ekosystemet ska återfå sin artsammansättning och funktion.
Hur stor skadan är på ekosystemet kommer vara avgörande för dess återhämtningstid. Det har
också betydelse hur ekosystemets omgivning ser ut eftersom det exempelvis påverkar hur snabbt
arter kan återkolonisera.
Återhämtning efter saltvatteninträngning sker på lite olika sätt beroende på om det är relikt
saltvatten under grundvattenförekomsten som stigit upp (horisontellt) eller om det rör sig om
vertikal inträngning av salt havsvatten. Tiden för återhämtning beror på omfattningen av
inträngningen, omfattningen av åtgärden och hur snabbreagerande magasinet är. Samma
principer gäller givetvis om det är frågan om inträngning av någon annan förorening än saltvatten
men då påverkar även föroreningens egenskaper återhämtningstiden.

138

Kemisk grundvattenstatus

139
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Grundvattenförekomstens egenskaper har stor betydelse för hur snabbt återhämtning av
grundvattnets kemiska status sker. Små snabbreagerande grundvattenförekomster har generellt
en kortare återhämtningstid än stora långsamreagerande grundvattenförekomster. Samtidigt kan
utspädning i större magasin i vissa fall leda till att halterna snabbare sjunker efter exempelvis
sanering av förorenade områden.
Mängden förorening och var föroreningen återfinns påverkar återhämtningstiden. Om
föroreningen finns i ytliga jordlager kan den läcka till grundvattenförekomsten under lång tid, även
efter att användningen upphört. Exempel på detta är äldre bekämpningsmedel och deras
nedbrytningsprodukter. Den mest effektiva åtgärden är genomförd genom att användningen har
förbjudits. Det finns dock rester av ämnena i marken som inte saneras då det inte finns
kostnadseffektiva metoder att tillgå men där ämnena fortsätter bidra till förorening av
grundvattnet.
6

Bilaga 2, 5 och 6 HVMFS 2019:25.

7

https://circabc.europa.eu/sd/a/2f0bdbe9-9161-4c8d-8503-d221ab93d718/WD2019-23_Implementing%20Metals%20EQS%20DRAFT%20guidance%20WD%20meeting%2026%20Nov%202019.pdf
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Ämnenas egenskaper påverkar också återhämtningstiden. Exempelvis hur hårt ämnet binds till
markpartiklar, hur vattenlösligt det är och hur lång halveringstiden är. Hur omfattande åtgärder
som satts in har också betydelse för hur snabbt återhämtningen sker. Försäljning av ämnet kan
förbjudas men det kan finnas gamla lager som fortfarande gör att ämnet används. Det kan också
vara frågan om att enbart minska användningen, så som ofta är fallet för näringsämnen inom
jordbruket.
Grundvattnets kemiska status hänger ihop med den kvantitativa statusen när det gäller
inträngning av saltvatten eller annan förorening. Återhämtningen beror i dessa fall på
omfattningen av inträngningen, omfattningen av åtgärden, magasinets egenskaper och ämnets
egenskaper.
Undersökningar som utförs för att bedöma tidsfördröjningen mellan åtgärder och återhämtning
kan till exempel omfatta geokemiska analyser, numeriska modeller eller expertbedömning.
Observera att höga naturliga bakgrundsnivåer inte påverkar grundvattenförekomstens kemiska
status och att det därför inte heller finns behov av att tillämpa undantag. Naturliga
bakgrundsnivåer ska beaktas vid framtagande av riktvärden8.
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Underlag till förlängd tidsfrist på grund av naturliga förhållanden
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För att säkerställa en tydlig och transparant tillämpning av förlängd tidsfrist på grund av naturliga
förhållanden behöver följande information lämnas och i av Havs- och vattenmyndigheten angiven
databas (VISS)9:
 Förteckning över åtgärder som föreslås eller redan har vidtagits. Detta så att eventuella
luckor i de åtgärder som krävs kan identifieras och för att information ska finnas om de
nödvändiga åtgärderna är planerade eller redan har vidtagits ska vara tillgänglig.
 En uppskattning av förväntad tidpunkt efter att åtgärderna genomförts (senast 2027) i
relation till den påverkade kvalitetsfaktorn.
 Uppgifter om använt underlag, använd metodik, hur säkra åtgärdernas effektivitet är och
huruvida säker den förväntade tidpunkten är.

184
185

Översikt över andra bedömningar än förlängd tidsfrist på grund av
naturliga förhållanden

186
187
188
189
190
191

I vissa fall behöver andra alternativ än tillämpning av förlängd tidsfrist på grund av naturliga
förhållanden utredas. Det kan omfatta justering av referensförhållanden, beaktande av naturliga
bakgrundskoncentrationer i statusbedömning, eller tillämpning av undantag enligt 4 kap. 10 eller
15 §§ vattenförvaltningsförordningen , om respektive villkor är uppfyllda. Nedan tabeller ger en
översikt över andra bedömningar än förlängd tidsfrist på grund av naturliga förhållanden som kan
vara aktuella för att säkerställa att miljökvalitetsnormen blir korrekt.

Olika skalor kan vara lämpliga för olika bedömningar eller för olika aspekter av samma
bedömning. Vid val av skala (nationell nivå, avrinningsområde, delavrinningsområde,
vattenförekomst) för de olika bedömningarna bör dessa vara förankrade i relevanta
bestämmelser. I de fall den information som används för att motivera ett undantag samlats in på
en mer aggregerad nivå måste det tydligt framgå att den aggregerade informationen är relevant
för den berörda vattenförekomsten eller gruppen av vattenförekomster.

8

Jfr CIS Guidance Document No. 18 Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment.

9

4 kap. 13 § HVMFS 2019:25.
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Tabell 2. Exempel på justering av referensförhållandena (beaktande av naturliga bakgrundsförhållanden) som kan vara aktuellt
för att säkerställa att miljökvalitetsnormen blir korrekt.

Förhållande

Exempel

Alternativ

Höga nivåer av naturligt
förekommande ämnen vid
bedömning av
ytvattenförekomstens ekologisk
status.

Vattendrag som domineras av
basflöde där grundvattnet har
naturligt höga halter av vissa
ämnen. I detta fall är det inte möjligt
för vattendraget att uppnå god
ekologisk status.

Justera typologi och
referensförhållandena alternativt
referensvärdet så att
vattenförekomsten inte längre har
sämre än god status för detta
ämne.

Höga nivåer av naturligt
förekommande ämnen vid
bedömning av
grundvattenförekomstens kemiska
status.

Höga halter av ämnen i grundvatten
som beror av geologiska och
naturgivna förhållanden. Kan till
exempel gälla arsenik, uran och
klorid.

Vid framtagande av riktvärde för en
grundvattenförkomst ska en
justering uppåt av riktvärdet ske
som motsvarar den naturliga
bakgrundskoncentrationen.

Återkolonisering av arter

Återkolonisering av arter (till
exempel flodkräfta) som tidigare har
förekommit naturligt i en
vattenförekomst och vars effekter
ännu inte återspeglas i de
referensförhållanden som tillämpas.

Justera referensförhållandena för
de återkoloniserade arterna så att
vattenförekomsten kan uppnå god
status.

Klimatförändringarnas effekter

Förändrade vattenförhållanden (till
exempel hydrologi,
artsammansättning, fysikaliskkemisk egenskaper) till följd av
klimatförändringar som är
konstaterade och irreversibla.

Justera vattenförekomsttyp till
lämplig typ och motsvarande
referensvillkor.
Referensförhållanden och
kvalitetskrav bör dock inte ändras
på grund av klimatprognoser om det
inte finns övertygande belägg för
detta.10

194
195
196
197

Tabell 3. Exempel på möjliga fall av mindre stränga kvalitetskrav som kan vara aktuellt för att säkerställa att
miljökvalitetsnormen blir korrekt.

10

Förhållande

Exempel

Miljökonsekvenser till följd av viktiga
pågående samhällsekonomiska
verksamheter, som gör det omöjligt
eller skulle medföra orimliga
kostnader att uppnå god status.

En vattenförekomsts oförmåga att
återhämta sig till god status på
grund av ett motiverat miljömässigt
och samhällsekonomiskt behov av
fortsatt vattenuttag, Behovet kan
inte utan orimliga kostnader
tillgodoses på ett sätt som är
väsentligt bättre för miljön.

För närmare information, se CIS Guidance Document No. 24.

Alternativ
Säkerställ att förutsättningarna i 4
kap. 10 §
vattenförvaltningsförordningen är
uppfyllda.

7/7

Förhållande

Exempel

Alternativ

”Ny förorening” av
vattenförekomster till följd av
återutsläpp eller återcirkulering av
föroreningar

Pågående nytillförsel av historiska
föroreningar till följd av till exempel
störning av kontaminerat sediment
genom pågående viktiga pågående
samhällsekonomiska verksamheter
eller naturliga processer (naturliga
tillstånd).

Säkerställ att förutsättningarna i 4
kap. 10 §
vattenförvaltningsförordningen är
uppfyllda. Kontrollera huruvida
åtgärder såsom sanering av
sediment i syfte att uppnå god
status inom en definierad tidperiod
är omöjligt eller skulle medföra
orimliga kostnader.

Effekter av gränsöverskridande eller
global förorening.

Miljökonsekvenser hos
vattenförekomster är ett resultat av
en föroreningskälla utanför
Sverige11.

Det är utanför vattenmyndighetens
kontroll att hantera
föroreningskällan, därför kan det
finnas grund före ett mindre strängt
kvalitetskrav enligt 4 kap. 10 §
vattenförvaltningsförordningen .
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Tabell 4. Exempel på möjligt fall av undantag enligt 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen – tillfällig försämring som kan
vara aktuellt för att säkerställa att miljökvalitetsnormen blir korrekt.

Förhållande
Tillfällig försämring av exceptionella
naturliga orsaker eller av naturliga
orsaker som inte rimligen hade
kunnat förutses eller till följd av
olyckor som inte rimligen hade
kunnat förutses.

Exempel


Det tar tid att återgå till normal
hydromorfologisk förhållanden
efter ett extrema flöden som
lett till översvämning.



Miljökonsekvenser efter
långvarig torka som inte
rimligen hade kunnat förutses.



Det tar tid att återgå till normal
kemisk status och fysikaliskkemiska förhållanden till följd
av olyckor (inklusive
naturhändelser såsom skred
och ras) som inte rimligen hade
kunnat förutses.

Alternativ
Säkerställ att förutsättningarna i 4
kap. 15 §
vattenförvaltningsförordningen är
uppfyllda.

201

11

Observera att Guidance Document No. 20 beskriver att medlemsstaten måste visa att skälen för att inte uppnå miljömålen
ligger utanför dess jurisdiktion och dess behörighet, att samordningsmekanismerna som beskrivs i artikel 3.4 och 3.5 i
vattendirektivet bör utnyttjas i största möjliga utsträckning, och att medlemsstaten måste vidta alla åtgärder på sitt eget
territorium som inte är omöjliga eller orimligt dyra och bidrar till att uppnå högsta möjliga status. Se även artikel 4.8 och artikel
12 i vattendirektivet samt artikel 6 i direktiv 2008/105/EG ändrat genom direktiv 2013/39/EU.
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Om detta dokument
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med Havs- och vattenmyndigheten för att underlätta bedömning av kulturmiljöer
vid normsättning av vattenförekomster.

Läsanvisning
Denna vägledning ska användas parallellt med Havs- och vattenmyndighetens
vägledningar om förklarande av kraftigt modifierade vatten, beslut om undantag,
bedömning av annat sätt samt definition av ekologisk potential.
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72

Inledning

73

Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. I varje ny cykel börjar arbetet

74

om igen med samma moment, men med utgångspunkt i kunskaper som samlats

75

in under föregående cykel. Varje länsstyrelse har en grupp sakkunniga inom olika

76

områden, beredningssekretariat, som ansvarar för arbetet med vattenförvaltningen

77

i länet. Vattenmyndigheterna ska med beredningssekretariaten bland annat ta

78

fram kunskapsunderlag, samla in data i av Havs- och vattenmyndigheten angiven

79

databas (Vatteninformation Sverige (VISS)) och ge förslag på miljökvalitetsnormer

80

och åtgärdsprogram. Vattendelegationerna vid vattenmyndigheterna fattar beslut

81

om normer och åtgärdsprogram. Mark- och miljödomstolen kan väcka frågan om

82

normsättningen är korrekt utifrån aktuellt kunskapsläge om vattenförekomsten.

83
84

I propositionen Vattenmiljö och vattenkraft (Prop. 2017/18:243) påtalades behovet

85

av att för bland annat kulturmiljö tillämpa de möjligheter till mindre stränga

86

kvalitetskrav och undantag som vattendirektivet medger.1 Som en följd har

87

vattenförvaltningsförordningen ändrats i linje med detta (4 kap. 3 §

88

vattenförvaltningsförordningen). Denna vägledning syftar till att underlätta arbetet

89

vad gäller bedömningar rörande kulturmiljö som skäl för förklaring av kraftigt

90

modifierade vatten (KMV) eller beslut om mindre stränga kvalitetskrav (MSK). Vad

91

gäller tillämpning av undantag i form av förlängd tidsfrist i relation till kulturmiljö

92

hänvisas till Havs- och vattenmyndigetens vägledning om förlängd tidsfrist och

93

mindre stränga kvalitetskrav för generella bedömningar. Målgruppen är i första

94

hand vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

95
96

Havs- och vattenmyndigheten remitterar under 2021-2022 ett paket av

97

vägledningar; vägledning för förklarande av KMV, vägledning för beslut om

98

undantag, vägledning om bedömning av annat sätt samt vägledning för definition

99

av ekologisk potential.

100
101

Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för förklarande av KMV (remissversion

102

2021) anger hur och i vilka steg förklarande av KMV ska gå till. Föreliggande

103

fördjupande vägledning om kulturmiljö utgår från dessa steg och beteckningar.

104
105

Havs- och vattenmyndighetens vägledning om beslut om undantag (remissversion

106

juli 2022) anger hur och i vilka steg beslut om MSK ska gå till. Föreliggande

1

Europeiska kommissionens miljödirektorat har informerat att begreppet miljön i stort innefattar kulturarv.
Se citat i prop. 2017/18:243, sid. 69.
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107

fördjupande vägledning om kulturmiljö utgår också från dessa steg och

108

beteckningar.

109
110

Denna vägledning ska användas parallellt med Havs- och vattenmyndighetens

111

ovan nämnda vägledningar.

112
113

Många ytvattenförekomster är inte tillräckligt fysiskt förändrade för att förklaras

114

som KMV. Dessa definieras som naturliga vatten och kan inte förklaras som KMV-

115

Kulturmiljö. I vissa fall kan det vara motiverat att se över om den

116

hydromorfologiska bedömningen är korrekt eller om vattenförekomsten borde

117

indelas på annat sätt. Alla vattenförekomster ska dock bedömas om MSK-

118

Kulturmiljö är tillämpligt.

119
120

Denna fördjupande vägledning om kulturmiljö redovisar steg och kriterier för

121

bedömning av kulturhistoriskt värde och skada. Kriterierna är desamma för KMV-

122

Kulturmiljö som för MSK-Kulturmiljö. Vägledningsavsnittet om MSK-Kulturmiljö är

123

kortfattat och hänvisar till stora delar till avsnittet om KMV-Kulturmiljö.

124
125

Bedömningarna som behöver göras inför förklarande av KMV-Kulturmiljö och

126

beslut om MSK-Kulturmiljö förutsätter att kunskap finns om miljöerna eller att

127

inventeringar genomförs. De länsstyrelser i ett vattendistrikt som inte är

128

vattenmyndighet ska biträda distriktets vattenmyndighet.2 I många fall har

129

kulturmiljöfunktionen vid länsstyrelserna kunskap om platserna varför

130

bedömningarna kan göras i samverkan med dessa.

131
132

Vattenförekomsten är utgångspunkten vid bedömning av KMV-Kulturmiljö. Den

133

kan innehålla en eller flera värdefulla kulturmiljöer som berörs av

134

återställandeåtgärder. I de fall det finns flera åtskilda kulturmiljöer inom

135

vattenförekomsten kan skadorna på kulturmiljöerna behöva bedömas

136

sammantaget för att avgöra om dessa motiverar KMV-Kulturmiljö för

137

vattenförekomsten. Det kan i vissa fall innebära att kulturmiljöer som enligt

138

kriterierna inte motiverar KMV-Kulturmiljö enskilt, gör det samlat.

139
140

2

Förordning (2017:872) om vattendelegationer
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141

Vad är kulturmiljö?

142

I den följande texten beskrivs kortfattat vad kulturmiljö är och viktiga begrepp

143

förklaras för att underlätta tillämpning av kriterierna rörande kulturhistoriskt värde

144

och skada.

145
146

Kulturmiljöer vid vatten kopplar till verksamheter inom jord- och skogsbruk,

147

industriell produktion, kommunikation eller vattenkraft. Kulturmiljöer vid vatten kan

148

även utgöras av lämningar efter bland annat förhistoriska boplatser och

149

fångstanordningar för fiske.

150
151

Från åtminstone 1100-talet nyttjades vattnets kraft. Genom mekanisk överföring

152

med vattenhjul drevs kvarnar, stampar, sågar, hyvlar, tröskverk, pumpar med

153

mera, samt hyttor (framställning av järn), hammare (förädling av järn) och gruvor.

154

Vattnet var en förutsättning för utveckling av olika typer av fabriker och mekaniska

155

verkstäder. Från slutet av 1800-talet övergick nyttjandet av vattnet som kraftkälla

156

till främst elproduktion.

157
158

Definitionerna av begreppen kulturmiljö, kulturhistoriskt sammanhang och

159

kulturhistoriskt värde är hämtade ur Riksantikvarieämbetets Plattform

160

Kulturhistorisk värdering och urval som beskriver ett grundläggande

161

förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla

162

kulturarvet.3

163
164

En kulturmiljö kan omfatta bebyggelse av olika slag, befintliga anläggningar eller

165

lämningar, samt kan innehålla uttryck för olika kulturhistoriska sammanhang, se

166

faktaruta. Ett exempel på kulturhistoriskt sammanhang kan vara verksamheten vid

167

ett järnbruk och där de olika anläggningarna, strukturerna och beståndsdelarna

168

återspeglar dess olika funktioner och tillverkningsprocesser. Men verksamheter

169

vid järnbruk ingår även i större kulturhistoriska sammanhang genom funktionella

170

samband med andra verksamheter i omgivningen eller regionen – till exempel

171

malmbrytning i gruvor, skogsavverkning och kolframställning i kolmilor till

172

järnbrukens masugnar, järnförädling i hammare och smedjor, transporter via vägar

173

och hamnar, olika yrkesgruppers bostäder i till exempel torp eller backstugor,

174

produktion och förädling av livsmedel på jordbruksmarker och i särskilda

3

Plattform Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm,
2015, s. 12f.
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175

byggnader. Men ett kulturhistoriskt sammanhang kan också vara mer avgränsat

176

och endast gälla en specifik verksamhet på en avgränsad plats under kortare eller

177

längre tid – till exempel vistelsen vid en boplats, passagen över en stenbro eller

178

nyttjandet av en fast fiskeanläggning. En verksamhet kan också tidigare ha ingått

179

som en del i ett större kulturhistoriskt sammanhang men där alla eller merparten

180

av uttrycken för detta har försvunnit eller förvanskats, varför verksamheten i fråga

181

kan upplevas som enskild och dess uttryck (lämning/lämningar) kan uppfattas som

182

solitärt.

183
Med kulturmiljö avses hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i
varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.
En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller
lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra
sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt
påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är
knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

184
185
Kulturhistoriskt sammanhang – avser ett visst identifierat och avgränsat historiskt
utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller aktiviteter som på olika sätt haft
en präglande inverkan på en viss kulturmiljö. En kulturmiljös kulturhistoriska
sammanhang och uttrycken för detta bildar utgångspunkter för bedömning av dess
kulturhistoriska värden. Flera olika kulturhistoriska sammanhang kan tillskrivas en och
samma kulturmiljö.

186
187

Kulturhistoriskt värde

188

Begreppet kulturhistoriskt värde är centralt i kulturmiljöarbetet. Det avser de

189

möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta

190

och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang −

191

samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som

192

råder idag.

193
194

Kriterierna, enligt nämnda Plattform, för bedömning av kulturhistoriskt värde är:

195

Möjlighet till kunskap och förståelse, som avser det kulturhistoriska

196

informationsinnehållet och dess läsbarhet.

197

Kulturhistorisk helhet, som handlar om vad som finns kvar, det vill säga graden av

198

”fullständighet”; hur mycket som har bevarats från en avgränsad kortare tidsperiod
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199

(tidskontext) eller från olika skeden i ett längre utvecklingsförlopp

200

(processkontext).

201

Kulturhistorisk relevans som gäller kulturmiljöns roll som kännetecknande eller på

202

annat sätt särskilt betydelsefull för sin tid och kontext.

203

Kulturmiljö som samhällsnytta

204

Undantag i form av mindre stränga kvalitetskrav beaktar samhällsnyttiga

205

verksamheter, vilket innefattar kulturmiljö. Samhällsnyttiga verksamheter avser

206

således samhällsekonomiska kostnader och nyttor, till skillnad från

207

företagsekonomiska och privatekonomiska kostnader och intäkter. I en

208

samhällsekonomisk analys är summan av kostnader och nyttor för samhället i

209

fokus. Det innebär att även varor och tjänster som inte har ett marknadspris

210

inkluderas i värderingen. Det samhällsekonomiska värdet av kulturmiljöer kan

211

dock sällan fastställas och värdet kan inte heller enkelt översättas till monetära

212

värden, det vill säga penningvärde, se Metodhandledning i samhällsekonomisk

213

konsekvensanalys4 och där i förekommande referenser.5

214
215

De nyttor allmänheten får av kulturmiljön är ofta av typen så kallade icke-

216

användarvärden, det vill säga att människor kan värdesätta kulturmiljöer även om

217

de personligen inte har för avsikt att ta del av dessa. Det kan handla om att vilja

218

lämna över ett bevarat och utvecklat kulturarv till framtida generationer, eller

219

värdet förknippat med själva vetskapen om att kulturmiljöer finns. Värdet av

220

kulturmiljöer är nyttan för nuvarande och kommande generationer, vilket i dessa

221

sammanhang kan sägas motsvara samhällsnyttovärdet.6

222
223

Denna vägledning har genom värderingskriterierna fokus på de kulturhistoriska

224

värdena. Kriterierna förutsätts tillämpas av sakkunniga inom kulturmiljöområdet.

225

Det medför att kulturmiljöns sociala eller samhällsekonomiska betydelse inte

226

fångas in av kriterierna, och kan behöva bedömas och beskrivas separat.

227

Kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer vid vatten

228

Länsstyrelserna har under flera år inventerat kulturmiljöer vid vatten, dels

229

byråmässigt, dels genom inventeringar i fält. Omfattningen av dessa inventeringar

4

Metodhandledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys – Kulturmiljön i miljömålsarbetet, Rapport
Riksantikvarieämbetet 2021.
5
Se även Havs- och vattenmyndighetens vägledning om undantag, avsnitt 4.7.1.
6
Metodhandledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys – Kulturmiljön i miljömålsarbetet, Rapport
Riksantikvarieämbetet 2021. Se även Havs- och vattenmyndighetens vägledning om undantag, avsnitt
4.7.1.
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230

och hur de har redovisats varierar mellan länsstyrelserna då förutsättningarna för

231

de olika inventeringsuppdragen har varit olika.

232
233

Information om de inventeringar som fram till 2016 har utförts inom de sydligaste

234

vattendistrikten finns sammanställd i rapporten Förteckning över rapporter och

235

andra produkter som tagits fram i södra Sverige, inom projekten: Vattenförvaltning

236

och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) och Kulturmiljö och

237

vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2010–2016.7 Vad gäller övriga

238

vattendistrikt hänvisas till respektive länsstyrelse.

239
240

Inventeringsmetodik, bedömning och gradering av kulturhistoriska värden kan

241

variera mellan länsstyrelserna. I sammanhanget är det viktigt att känna till att vid

242

kulturmiljöinventeringar beskrivs oftast de objekt och miljöer som anses som

243

värdefulla. De andra prioriteras bort redan vid inventeringstillfället. Det är en

244

förklaring till att många av de inventerade kulturmiljöerna bedöms ha höga eller

245

mycket höga kulturhistoriska värden, även ibland benämnda kulturmiljövärden.

246
247

Formellt skyddade miljöer avseende natur- och kulturreservat redovisas i

248

databasen Skyddad natur, se Naturvårdsverkets webbplats.8 Enskilda och statliga

249

byggnadsminnen samt kyrkor redovisas i Bebyggelseregistret och fornlämningar i

250

Fornsök, båda systemen nåbara via Riksantikvarieämbetets webbplats.9

251

Riksintressen för kulturmiljövården redovisas på Riksantikvarieämbetets

252

webbplats10 och Boverkets webbplats om riksintressen11.

253
254

Värdefulla kulturmiljöer kan även redovisas i kommunala kulturmiljöprogram och i

255

översiktsplaner. Värdefulla kulturmiljöer kan också framgå av detaljplaner och

256

deras skyddsbestämmelser.

257
258

7

http://extdokument.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Kulturmiljo/VaKul/ForteckningRapporterProdukter_VHVDSOV
D.pdf, hämtad 2022-06-30.
8
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, hämtad 2022-06-30.
9
https://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret-bebr/, hämtad 2022-06-30.
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/, hämtad 2022-06-30.
10
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskrivningar/,
hämtad 2022-06-30.
11
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/kartor/, hämtad
2022-06-30.
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259

Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid

260

förklarande av kraftigt modifierade vatten

261

Värdefulla kulturmiljöer kan finnas vid och i ytvattenförekomster och kan i vissa fall

262

vara grund för förklarande av vattenförekomsten som KMV-Kulturmiljö.

263
264

Kulturmiljöer berörs av miljökvalitetsnormers krav på återställandeåtgärder för att

265

förbättra ekologin. Med återställandeåtgärder avses här vattenvårdsåtgärder som

266

innebär fysiska miljöanpassningar som syftar till att återfå ekologisk funktion.

267

Exempel på anläggningar eller konstruktioner i kulturmiljöer som kan bli föremål

268

för fysiska miljöanpassningar kan vara stadsbebyggelse, verkstäder, kajer,

269

kanaler, dammar, kanaliseringar, strandskoningar, uträtningar av vattendrag,

270

flottningsanläggningar, bevattningsanläggningar eller våtmarker

271

(översilningsängar). Det kan också vara kulturmiljöer i tätorter som kan komma att

272

beröras av tillkommande anläggningar för dagvattenrening.

273
274

Återställandeåtgärder kan också behöva göras för att förbättra kemisk status. Det

275

kan innebära till exempel grävning eller schaktarbeten. De skador som därmed

276

kan uppstå på kulturmiljön kan bedömas enligt samma kriterier som

277

återställandeåtgärder för förbättrad ekologisk status.

278
279

Bedömningen grundas på:

280

- 4 kap. 3 § 1 a vattenförvaltningsförordningen (vattenförvaltningsförordningen) -

281

konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster.

282

För bedömning av KMV-Kulturmiljö är ingången det som

283

vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndigheten anger om

284

rekvisitet miljön i stort.12

285
286

I den följande texten ges kriterier för kulturhistoriskt värde och skada inför

287

bedömning av påverkan på miljön i stort. Kriterierna kopplar till Havs- och

288

vattenmyndighetens Vägledning för förklarande av KMV, steg B1-B2, se figur 1.

12

Miljön i stort förklaras i CIS Guidance No 4, avsnitt 6.4.8 What is the wider environment? Article 4(3)(a)
refers to the wider environment. Consequently a restricted definition of environment would not be
appropriate and the environment is considered to include the natural environment and the human
environment including archaeology, heritage, landscape and geomorphology, sid. 41.
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289
290
291
292
293
294
295
296

Figur 1. Schematiskt flödesschema över de olika stegen enligt Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för förklarande av KMV, med tillagda
korresponderande steg för bedömning av kulturmiljö. Kulturmiljö bedöms under
rekvisitet ”miljön i stort”.
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297

Steg B1: Identifiera återställandeåtgärder för att uppnå god

298

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna

299

Utgångspunkten för bedömning av kulturhistoriskt värde och skada på kulturmiljön

300

är de återställandeåtgärder som kan anses behövas för att uppnå god ekologisk

301

status (GES) eller god ekologisk potential (GEP) i den berörda vattenförekomsten.

302

Genom att identifiera och dokumentera dessa åtgärder och därmed vilka

303

kulturmiljöer som berörs och på vilka sätt, kan skador för dessa bedömas i steg

304

B2B. Lämpliga återställandeåtgärder är sådana som gör att god status uppnås

305

samtidigt som åtgärderna anpassas så att skada på kulturmiljön begränsas. Vad

306

som anses vara lämpliga återställandeåtgärder kan komma att påverka

307

bedömningen av åtgärder som identifierats i steg B1. Detta kan innebära att det

308

fysiska område som först bedöms påverkas kan komma att ändras, till exempel

309

genom val av fiskvägs placering. Således kan steg B1 och B2 behöva beaktas

310

växelvis.

311

Steg B2: Leder återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 till en

312

betydande negativ påverkan på samhällsnyttig verksamhet och/eller

313

miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20)

314

För att bedöma om återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 har en

315

betydande negativ påverkan på kulturmiljön behöver de kulturhistoriska värdena

316

och eventuell skada på dessa bedömas, enligt kriterier nedan. Bedömningarna

317

behöver vara specifika för varje kulturmiljö och för de återställandeåtgärder som

318

föreslås i just den miljön. För alla kulturmiljöer som inte är formellt skyddade och

319

som berörs av återställandeåtgärder behöver initialt bedömas om miljön har

320

sådana kulturhistoriska värden att bedömning av KMV-Kulturmiljö är motiverat. I

321

detta sammanhang ska påpekas att långt ifrån alla värdefulla kulturmiljöer är

322

kända eller dokumenterade. Om det är uppenbart att betydande negativ påverkan

323

inte kommer uppstå till följd av återställandeåtgärderna görs ingen vidare

324

bedömning av KMV-Kulturmiljö.

325
326

Bedömningen av kulturmiljön utgår ifrån tre kategorier;

327

A) Formellt skyddade kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövården,

328

B) Anläggning, och

329

C) Berörd omgivning.

330
331
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332

Med formellt skydd och riksintressen för kulturmiljövården avses:

333

- fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen omfattande kyrkor,

334

kyrkotomter och begravningsplatser (2, 3, 4 kap. kulturmiljölagen),

335

- statliga byggnadsminnen (förordningen (2013:558) om statliga

336

byggnadsminnen),

337

- naturreservat och kulturreservat (7 kap. 4 och 9 §§ miljöbalken),

338

- riksintressen för kulturmiljövården (3 kap. miljöbalken).

339
340

Skydd för kulturmiljö kan även finnas i detaljplaners skyddsbestämmelser eller

341

indirekt genom hur planerna har utformats.

342
343

Utöver dessa områden finns också ett antal världsarv, varav några omfattar

344

vattenmiljöer. Världsarven tas hänsyn till vid samhällsplanering respektive skydd i

345

förekommande fall enligt ovan nämnd lagstiftning.

346
347

En anläggning som syftar till att ändra vattnets djup och läge räknas som en

348

vattenanläggning. Ändringen av vattnets djup eller läge utgör vattenverksamhet

349

enligt miljöbalken. En vattenverksamhet kan bedrivas för olika syften till exempel

350

elkraftproduktion eller hamnverksamhet. I det följande används benämningen

351

”anläggning” för en vattenanläggning som antingen har ett pågående syfte

352

kopplad till sig såsom elproduktion, eller inte har det till exempel att verksamheten

353

har upphört. Med en anläggning avses här alla dess ingående delar som till

354

exempel för kraftverk kan vara kraftstationer, in- och utloppskanaler, närliggande

355

reglerade dammar med mera. Ett annat exempel på anläggning kan vara kajer

356

med tillhörande lagerlokaler och handelsplatser. Ofta är det en eller flera

357

vattenanläggningar som orsakar att miljökvalitetsnormerna inte följs och därför

358

behöver åtgärdas.

359
360

Omgivningen definieras här som det område som fysiskt eller visuellt berörs. Detta

361

innefattar även återställandeåtgärder som medför ändringar vad gäller

362

vattennivåer uppströms och nedströms. Omgivningen kan bestå dels av

363

bebyggelse och andra strukturer med funktionell koppling från ett

364

kulturmiljöperspektiv till den vattenanknutna verksamheten, dels av kulturmiljöer

365

som saknar sådan koppling, det vill säga som har uppkommit i andra

366

kulturhistoriska sammanhang.

367
368

Av ovan framgår att bedömning av kulturhistoriskt värde här görs dels för

369

anläggning, dels för dess omgivning. Ibland hör anläggningen direkt samman med
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370

omgivningen, i andra fall har omgivningen ingen direkt koppling till anläggningen.

371

Bedömning av omgivningen är nödvändig eftersom den ofta kan behöva tas i

372

anspråk för eller påverkas av återställandeåtgärder som behövs för att uppnå god

373

ekologisk och kemisk status.

374
375

Avsikten med denna indelning är också att KMV-Kulturmiljö ska kunna tillämpas i

376

fall där en kulturhistorisk värdefull anläggning till stora delar har förstörts eller

377

försvunnit men där omgivningen har anslutande betydelsefulla kulturhistoriska

378

värden kopplade till landskap, bebyggelse13, anläggningar och/eller lämningar. Vid

379

fackmässiga värderingar av kulturmiljöer görs dock oftast inte separata

380

bedömningar av anläggning respektive omgivning på så sätt som beskrivs här,

381

vilket också är ett godtagbart synsätt.

382

13

Med bebyggelse avses en vid betydelse som omfattar bebyggelseområden, byggnader, husgrunder,
vägar, murar, tomtmark och andra strukturer.
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383

Gradering av kulturhistoriskt värde

384

För att en anläggning eller dess omgivning ska kunna utgöra grund för förklarande

385

av vattenförekomsten som KMV-Kulturmiljö behöver graderingen av de

386

kulturhistoriska värdena nå upp till nivå 1-2 enligt nedan. Det räcker således att

387

nivå 1 eller 2 uppnås i någon av kategorierna anläggning eller omgivning.

388

389

1. Mycket höga kulturhistoriska värden
2. Höga kulturhistoriska värden
3. Kulturhistoriska
värden
4. Vissa kulturhistoriska värden

Anläggning

Omgivning

X

X

X

X

390

Figur 2. Graderingsnivåer markerade med ”X”, tillsammans eller var för sig, kan

391

efter bedömning av skada bli aktuella för KMV-Kulturmiljö.

392

A. Formellt skyddade kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövården

393

Ingen gradering av de kulturhistoriska värdena görs.

394

Genom sitt tidigare skydd eller utpekande når de upp till motsvarande nivå 1 eller

395

2.

396
397

Skada bedöms enligt vad som framgår av sid. 17-23.

398

B-C. Kriterier för gradering av kulturhistoriskt värde för anläggning och

399

omgivning (steg B2 A)

400

Kriterierna utgår från platsens läsbarhet och dess kulturhistoriska sammanhang.

401

Med läsbarhet avses möjligheterna att utifrån kulturmiljöns fysiska innehåll och

402

egenskaper utläsa, förstå (uppleva) och kommunicera väsentliga delar av dess

403

kulturhistoriska sammanhang.14

404
405

Graderingen för anläggning respektive omgivning, görs i fyra nivåer:

406
407

1. Mycket höga kulturhistoriska värden

408

Anläggning

409

Mycket höga kulturhistoriska värden kännetecknas av välbevarade och tydligt

410

läsbara beståndsdelar och strukturer och där merparten av anläggningen samt
14

Definition med utgångspunkt RAÄ:s Plattform för kulturhistorisk värdering och urval (2015).
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411

tillhörande byggnader och konstruktioner finns kvar så att platsens kulturhistoriska

412

sammanhang framgår. Platsen förmedlar en tydlig och bred historisk förståelse för

413

nyttjandet av vattnet.

414

Det kan också vara en plats som visar på utvecklingsförlopp genom att olika

415

”årsringar” är tydligt läsbara.

416

Hjälpkriterium i de fall anläggningen omfattar tekniska delar:

417

Maskineri och tekniska installationer finns kvar och visar på den teknikhistoriska

418

utvecklingen. Anläggningen används eller skulle kunna iståndsättas för drift. Om

419

dessa förutsättningar är uppfyllda stärker det motivet för val av denna

420

graderingsnivå.

421
422

Berörd omgivning

423

Det kan vara kulturmiljöer av olika slag uppkomna genom olika verksamheter och

424

utvecklingsförlopp. Kännetecknande är att strukturer och beståndsdelar till mycket

425

stor del finns kvar, är välbevarade och tydligt återspeglar miljöernas

426

kulturhistoriska sammanhang.

427
428

2. Höga kulturhistoriska värden

429

Anläggning

430

Höga kulturhistoriska värden kännetecknas av bevarade och läsbara

431

beståndsdelar och strukturer, där delar av anläggningen samt eventuella

432

tillhörande byggnader och konstruktioner finns kvar eller som tydliga

433

grundfundament och kanaler eller liknande, så att det tämligen lätt går att förstå

434

platsens kulturhistoriska sammanhang och nyttjandet av vattnet.

435

Det kan också vara en plats som visar på utvecklingsförlopp genom att olika

436

”årsringar” är läsbara.

437

Hjälpkriterium i de fall anläggningen omfattar tekniska delar:

438

Maskineri och tekniska installationer finns delvis kvar och visar på den

439

teknikhistoriska utvecklingen. Anläggningen används till viss del eller skulle delvis

440

kunna iståndsättas för drift. Om dessa förutsättningar är uppfyllda stärker det

441

motivet för val av denna graderingsnivå.

442
443

Berörd omgivning

444

Det kan vara kulturmiljöer av olika slag uppkomna genom olika verksamheter och

445

utvecklingsförlopp. Kännetecknande är att strukturer och beståndsdelar till stora

446

delar finns kvar, är delvis välbevarade och väl återspeglar miljöernas

447

kulturhistoriska sammanhang.

448
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449
450

3. Kulturhistoriska värden
Anläggning

451

Kulturhistoriska värden kännetecknas av att anläggningen till vissa delar är

452

raserad eller på annat sätt förändrad och därmed har flera beståndsdelar som har

453

betydelse för den kulturhistoriska förståelsen försvunnit eller påverkats så att

454

läsbarheten försämrats. Anläggningens tidigare verksamhet är svår att uppfatta i

455

sin helhet men delar av dess kulturhistoriska sammanhang går att förstå.

456
457

Omgivning

458

Det kan vara kulturmiljöer av olika slag uppkomna genom olika verksamheter och

459

utvecklingsförlopp. Kännetecknande är att strukturer och beståndsdelar till vissa

460

delar finns kvar, i viss mån bevarade och kan återspegla miljöernas

461

kulturhistoriska sammanhang, även om tidigare verksamheter kan vara svåra att

462

uppfatta.

463
464

4. Vissa kulturhistoriska värden

465

Anläggning

466

Vissa kulturhistoriska värden kännetecknas av att anläggningen antingen är helt

467

eller till stora delar raserad eller på annat sätt så pass hårt förändrad att den

468

historiska läsbarheten är svårtydd, även om enstaka beståndsdelar och strukturer

469

finns kvar är det svårt att förstå hur dessa fungerat och hur de ingår i

470

anläggningens kulturhistoriska sammanhang.

471
472

Omgivning

473

Det kan vara kulturmiljöer av olika slag uppkomna genom olika verksamheter och

474

utvecklingsförlopp. Kännetecknande är att enstaka strukturer och beståndsdelar

475

kan finnas kvar men är raserade eller förändrade så att de i liten utsträckning

476

återspeglar miljöernas kulturhistoriska sammanhang. Tidigare verksamheter är

477

svåra att uppfatta.

478
479
480

Anläggningar och deras omgivningar som graderas till nivå 1 och 2 kan i många

481

fall betraktas vara av nationellt eller regionalt intresse och nivå 3 av regionalt eller

482

lokalt intresse.

483
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484

Bedömning av skada (steg B2 B)

485

Återställandeåtgärder (exempel se faktaruta) som har identifierats i steg B1 kan

486

om de genomförs medföra skada på kulturmiljön som kan innebära en minskad

487

möjlighet till läsbarhet av de kulturhistoriska sammanhangen – det vill säga

488

försämra möjligheterna att förstå och uppleva hur de historiska verksamheterna på

489

platsen fungerat och bedrivits.

490
Exempel på återställandeåtgärder i vattendrag
Åtgärder väljs i syfte att behålla kulturmiljöns läsbarhet och väsentliga
konstruktioner intakta. Åtgärderna är beroende av förutsättningarna på platsen.
Åtgärder kan vara:
- ha dammluckor öppna vissa tider
- tillförande av sten i kanaler för att återfå turbulent flöde
- upptröskling av dammar och kulvertar
- minimitappning
- rensgaller och flyktväg
- partiell sänkning av dammtröskel med tillhörande vattenståndsändringar
- anläggande av fiskväg
- tillförande av sten i flottningsrensat vattendrag
- partiell återförande av sten i flottningsrensat vattendrag

Se även Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsbibliotek (remitterat 2022

491

tillsammans med vägledning för definition av ekologisk potential).

492
493

Kulturmiljöer är värdefulla även om syftet med vattenverksamheten har upphört

494

det vill säga om de präglande, för kulturmiljöns del, verksamheterna såsom

495

kvarndrift eller elproduktion inte pågår eller har upphört tidigare. Stor skada

496

innebär till exempel att återställandeåtgärder genomförs som medför att

497

kulturhistoriska anläggningar som fortfarande är i drift, eller skulle kunna vara det

498

med relativt enkla åtgärder, inte kan fortsätta sin verksamhet. Stor skada kan

499

också uppstå då kulturmiljön kan behöva tas i anspråk för till exempel

500

dagvattenhantering och rening med mera.

501
502

Vad som bedöms vara lämplig utformning av återställandeåtgärder i förhållande till

503

hur stor skadan blir på kulturmiljön beror på kulturmiljöns känslighet för

504

borttagande av eller för tillkommande beståndsdelar eller strukturer. Det innebär i

505

praktiken att anpassningar till kulturmiljön kommer att aktualiseras, till exempel

506

vad gäller val av återställandeåtgärd, utförande eller gestaltning, se vidare sid. 24.

507
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508

Vid förklarande av KMV finns sällan fullständig information om hur

509

återställandeåtgärderna kommer att genomföras. Denna mer detaljerade

510

information, som tillkommer i ett senare skede, kan göra att en bedömning om

511

KMV kan behöva ändras om skadan inte blir så stor som tidigare antagits. Eller

512

motsatt, att skadan blir större än vad som tidigare bedömts så att vattenförekomst

513

som inte bedömts som KMV-Kulturmiljö nu motiverar sådan normsättning.

514

Avsaknad av information om detaljutformning ska dock inte hindra

515

vattenmyndigheten att förklara en vattenförekomst som KMV-Kulturmiljö.

516
517

Den bedömning som ska göras enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning

518

för förklarande av KMV, steg B3, avseende vad som är tekniskt och ekonomiskt

519

rimligt på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön, tillämpas inte på miljön i

520

stort.

521
522

Återställandeåtgärder för att förbättra kemisk status innebär ofta att fysiska

523

åtgärder behöver göras som kan ha liknande påverkan på kulturmiljön som

524

åtgärder för förbättrad ekologisk status, och kan således bedömas enligt samma

525

kriterier.

526
527

Vattenmyndigheterna ska med beredningssekretariaten bland annat ta fram

528

kunskapsunderlag, samla in data i Vatteninformation Sverige (VISS) och ge

529

förslag på miljökvalitetsnormer. Det innebär samverkan med länsstyrelserna inför

530

normsättningen inom sexårscykeln. Det är också möjligt att uppdatera

531

miljökvalitetsnormer om mark-och miljödomstolen väcker frågan om det i samband

532

med en prövningsprocess, varvid samverkan också kan aktualiseras.

533

A. Formellt skyddade kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövården

534

I de fall återställandeåtgärder berör formellt skyddade kulturmiljöer och

535

riksintressen görs skadebedömning enligt nedan. Utgångspunkten är dock att

536

återställandeåtgärder väljs så att de skyddade kulturmiljöerna undviks. De

537

kulturmiljöer som inte är formellt skyddade bedöms enligt B-C.

538
539

För formellt skyddade kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövården beskrivs

540

nedan ett förfarande om samverkan, att länsstyrelsen och för statliga

541

byggnadsminnen Riksantikvarieämbetet, bedömer skadan enligt nedan nämnda

542

punkter.

543
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544

Länsstyrelsen meddelar vattenmyndigheten om skada uppstår på den miljö som

545

skyddet avser och bedöms vara av sådan omfattning att KMV-Kulturmiljö bör

546

tillämpas. Motsvarande gäller också Riksantikvarieämbetet för statliga

547

byggnadsminnen. Vattenmyndigheten beslutar eventuellt om KMV-kulturmiljö, för

548

miljön i stort, för vattenförekomsten.

549
550

I de fall länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i nämnda samverkan bedömer

551

skadan stor enligt punkterna nedan kan skadan sägas motsvara betydande

552

negativ påverkan. I de fall skadan inte är så stor är KMV-Kulturmiljö inte aktuellt.

553
554

De bedömningar som ska göras enligt nedan utgör ingen prövning enligt

555

kulturmiljölagen, miljöbalken eller förordningen om statliga byggnadsminnen. För

556

byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar gäller att dessa

557

handläggs enligt kulturmiljölagen när återställandeåtgärder aktualiseras, det vill

558

säga inte i samband med att miljökvalitetsnormen fastställs för vattenförekomsten.

559
560

Skyddsformer som omfattar kategori A redovisas på sid. 12.

561
•

562

I de fall byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen riskeras att skadas

563

av återställandeåtgärder behöver behöver vattenmyndigheten samverka

564

med länsstyrelsen som bedömer om det är förenligt med ändamålet med

565

skyddet.

566
•

567

I de fall statliga byggnadsminnen riskeras att skadas av

568

återställandeåtgärder behöver vattenmyndigheterna samverka med

569

Riksantikvarieämbetet och förvaltande myndighet, som bedömer om

570

åtgärderna är förenligt med ändamålet med skyddet. De statliga

571

byggnadsminnena, som kan vara ytomfattande, förvaltas av flera

572

myndigheter och organisationer.15

573
•

574
575

I de fall en fornlämning riskeras att skadas och som berörs av
återställandeåtgärder behöver vattenmyndigheten samverka med

15

Följande myndigheter och organisationer förvaltar de statliga byggnadsminnena; Fortifikationsverket,
Naturvårdsverket, Statens fastighetsverk, Sveriges lantbruksuniversitet, Sjöfartsverket, Trafikverket,
Kungl. Djurgårdens förvaltning och Drottningholms slottsförvaltning.
Vad gäller tillståndsfrågor förs normalt en dialog mellan Riksantikvarieämbetet och den förvaltande
myndigheten innan föreslagna åtgärder eventuellt går vidare och en formell anhållan om yttrande skickas
till Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet yttrar sig om föreslagna åtgärders genomförbarhet, dvs.
om åtgärderna strider mot ändamålet med skyddet.
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576

länsstyrelsen som bedömer om skadan är av sådan omfattning att det är

577

sannolikt att tillstånd till borttagande inte skulle medges.

578
579

•

I de fall naturreservat och kulturreservat riskeras att skadas och som

580

berörs av återställandeåtgärder behöver vattenmyndigheten samverka

581

länsstyrelsen som bedömer om det är förenligt med ändamålet med

582

skyddet och om dispens sannolikt inte kommer att medges.

583
584

•

I händelse av att återställandeåtgärder kan befaras medföra skada på

585

riksintressen för kulturmiljövården behöver vattenmyndigheten samverka

586

med länsstyrelsen och be dem bedöma om skadan är av sådan art och

587

omfattning att det motsvarar påtaglig skada på riksintresset.

588
589
590

•

I de fall världsarv berörs av återställandeåtgärder behöver
vattenmyndigheten samverka med länsstyrelsen för fortsatt hantering.

591
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592

B-C. Kriterier för gradering av skada på anläggning och omgivning

593

Vid bedömning av skada utgå från kulturmiljöer som värderats i steg B2 A.

594

Bedömningar av skada behöver vara specifika för varje kulturmiljö och för de

595

återställandeåtgärder som föreslås i den miljön. När skadan bedöms räknas

596

anläggningen och berörd omgivning till miljön i stort.

597
598

Graderingen görs i fyra nivåer. Gradering till nivå 1-2 innebär betydande negativ

599

påverkan på miljön i stort. Nivå 3 i graderingen innebär negativ påverkan på miljön

600

i stort. Det räcker således att skadenivå 1 eller 2 uppnås i någon av kategorierna

601

anläggning eller omgivning för att motivera KMV-Kulturmiljö för vattenförekomsten.

602

1. Mycket stor skada
2. Stor skada

Anläggning

Omgivning

X
X

X
X

3. Viss skada

603

4. Ingen eller ringa skada

604

Figur 3. Graderingsnivåer markerade med ”X”, tillsammans eller var för sig,

605

innebär betydande negativ påverkan och motiverar KMV-Kulturmiljö för

606

vattenförekomsten.

607
608

1. Mycket stor skada – betydande negativ påverkan på miljön i stort

609

Anläggning

610

- återställandeåtgärderna medför att ett flertal betydelsefulla strukturer och

611

beståndsdelar tas bort och/eller nya (dominerande) konstruktioner tillkommer och

612

som avsevärt negativt påverkar läsbarheten.

613

-ett flertal betydelsefulla visuella och/eller funktionella samband bryts eller

614

påverkas avsevärt.

615

- det eller de kulturhistoriska sammanhang, som utgör grund för bedömning av det

616

kulturhistoriska värdet, återspeglas inte längre eller endast i viss omfattning i

617

miljön.

618

- möjligheten att bruka och förvalta kulturmiljön minskar kraftigt, till exempel

619

genom att pågående eller upphörd kulturhistoriskt präglande verksamhet inte

620

längre har förutsättningar att bedrivas.

621
622

Berörd omgivning

623

Återställandeåtgärderna medför motsvarande mycket stor skada på omgivande

624

kulturmiljö. Det kan även gälla kulturmiljöer som inte har uppkommit med

625

anledning av vattenverksamheten.
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626
627

2. Stor skada – betydande negativ påverkan på miljön i stort

628

Anläggning

629

- återställandeåtgärderna medför att enstaka eller ett fåtal betydelsefulla strukturer

630

och beståndsdelar tas bort och/eller nya (dominerande) konstruktioner tillkommer

631

och som negativt påverkar läsbarheten.

632

- enstaka eller ett fåtal betydelsefulla visuella och funktionella samband bryts eller

633

påverkas påtagligt.

634

- det eller de kulturhistoriska sammanhang, som utgör grund för bedömning av det

635

kulturhistoriska värdet, återspeglas endast delvis i miljön.

636

- möjligheten att bruka och förvalta kulturmiljön minskar, till exempel genom att

637

pågående eller upphörd kulturhistoriskt präglande verksamhet endast har

638

förutsättningar att bedrivas till viss del.

639
640

Berörd omgivning

641

Återställandeåtgärderna medför motsvarande stor skada på omgivande

642

kulturmiljö. Det kan även gälla kulturmiljöer som inte har uppkommit med

643

anledning av vattenverksamheten.

644
645

3. Viss skada - negativ påverkan på miljön i stort

646

Anläggning

647

- återställandeåtgärderna medför att enstaka betydelsefulla strukturer och

648

beståndsdelar till viss eller vissa delar tas bort och/eller enstaka nya

649

(dominerande) konstruktioner tillkommer och som i viss grad påverkar läsbarheten

650

negativt.

651

- betydelsefulla visuella och funktionella samband finns kvar och påverkas negativt

652

endast i viss omfattning.

653

- det eller de kulturhistoriska sammanhang, som utgör grund för bedömning av det

654

kulturhistoriska värdet, kan fortsatt i huvudsak återspeglas i miljön.

655

- möjligheten att bruka och förvalta kulturmiljön kvarstår i huvudsak, t. ex. genom

656

att förutsättningarna att bedriva pågående eller upphörd kulturhistoriskt präglande

657

verksamhet endast påverkas negativt i viss omfattning.

658
659

Berörd omgivning

660

Återställandeåtgärderna medför motsvarande viss skada på omgivande

661

kulturmiljö. Det kan även gälla kulturmiljöer som inte har uppkommit med

662

anledning av vattenverksamheten.

663
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664

4. Ingen eller ringa skada

665

Anläggning

666

- återställandeåtgärderna medför att inga betydelsefulla strukturer och

667

beståndsdelar tas bort och/eller att eventuella nya konstruktioner som tillkommer

668

endast obetydligt eller inte alls påverkar läsbarheten.

669

- betydelsefulla visuella och funktionella samband berörs inte eller påverkas

670

endast i obetydlig omfattning.

671

- det eller de kulturhistoriska sammanhang, som utgör grund för bedömning av det

672

kulturhistoriska värdet, återspeglas fortsatt tydligt i miljön.

673

- möjligheten att bruka och förvalta kulturmiljön kvarstår, till exempel genom att

674

förutsättningarna att bedriva pågående eller upphörd kulturhistoriskt präglande

675

verksamhet inte eller endast i obetydlig omfattning påverkas negativt.

676
677

Berörd omgivning

678

Omgivande kulturmiljöer berörs inte eller i ringa omfattning av

679

återställandeåtgärderna. Det kan även gälla kulturmiljöer som inte har uppkommit

680

med anledning av vattenverksamheten.

681
Utdrag från rapporten Kulturmiljöers känslighet, sid. 19. Se även sid. 24.

682

Typ av påverkan
För bedömning av hur en kulturmiljö påverkas (skadas) behöver återställandeåtgärden vara känd, enligt steg B1.
Följande frågor kan ge stöd för tillämpningen av skadekriterierna:
Vad försvinner?
Försvinner enskilda objekt, strukturer eller funktionella och visuella samband som är
viktiga för läsbarheten av kulturmiljön?
Vad tillkommer?
Tillkommer något som påverkar skala eller karaktärsdrag på ett sätt som minskar
läsbarheten? Tillkommer något som ökar läsbarheten?
Är påverkan visuell?
Påverkas siktlinjer, skala, sammanhang, rumslighet eller andra aspekter som är
viktiga för att förstå och uppleva kulturmiljön?
Är påverkan funktionell?
Påverkas funktion, rörelsestråk, vägstruktur eller andra förutsättningar som är viktiga
för att kunna bruka, förvalta och röra sig i kulturmiljön?
Är påverkan direkt?
Är det troligt att åtgärden kan komma att följas av andra åtgärder med negativ
inverkan?
Är påverkan indirekt?
Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar möjligheten att bruka och förvalta
kulturmiljön?
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683

När fördjupad kunskap finns om återställandeåtgärder och

684

kulturmiljö – detaljanpassning

685

Vid förklarande av KMV-Kulturmiljö och när förbättringsåtgärder har definierats för

686

att uppnå god ekologisk potential (GEP) finns sällan fullständig information om hur

687

åtgärderna kommer att genomföras och hur dessa kan anpassas (om möjligt) till

688

kulturmiljön med avseende på dess känslighet. Denna information, som tillkommer

689

i ett senare skede, kan göra att en bedömning och beslut om KMV-Kulturmiljö kan

690

behöva ändras om skadan inte blir så stor som tidigare antagits. Eller motsatt, att

691

skadan blir större än vad som tidigare bedömts så att vattenförekomst som inte

692

bedömts som KMV-Kulturmiljö nu motiverar sådan normsättning.

693
694

Skadan på kulturmiljön kan i många fall minskas när man gör anpassningar i detalj

695

i kulturmiljön. Lämpliga åtgärder är sådana som gör att god status uppnås

696

samtidigt som åtgärderna anpassas så att skada på kulturmiljön begränsas. Det

697

kan till exempel vara justeringar av en fiskvägs placering, materialval i

698

konstruktionen eller gestaltning.

699

Känslighet – en del av bedömning av skada

700

Kulturmiljöns olika delar kan vara olika känsliga för ingrepp/åtgärder. Det innebär

701

att skadebedömningen behöver utgå från vilka strukturer och beståndsdelar som

702

berörs. Olika kulturmiljöer är olika känsliga för påverkan eftersom deras respektive

703

kulturhistoriska innehåll och belägenhet i landskapet varierar. En kulturmiljö kan

704

vara känslig på så sätt att ett mindre ingrepp kan leda till stor påverkan. I andra fall

705

kan en mer omfattande återställandeåtgärd medföra mindre påverkan. Att bedöma

706

kulturmiljöns känslighet för föreslagna åtgärder är således en viktig del i

707

bedömningen av skadan. I Riksantikvarieämbetets rapport Kulturmiljöers

708

känslighet (2019) redogörs närmare för kriterier för bedömning av känslighet.

709
Kulturmiljöers känslighet
Kulturmiljöers känslighet (rapport från Riksantikvarieämbetet 2019). I rapporten
redogörs närmare för kriterier för bedömning av känslighet:
kulturmiljöns kontext (yttre och inre kontext, dvs. landskapliga förutsättningar samt
beståndsdelar, strukturer, samband och läsbarhet i kulturmiljön),
kulturhistoriskt sammanhang (vilket/vilka historiska utvecklingsförlopp återspeglas i
kulturmiljön, vilka verksamheter och aktiviteter har pågått i miljön och under
vilken/vilka tider),
typ av värde (synliga eller dolda strukturer och beståndsdelar) samt
typ av påverkan (vilka vattenvårdsåtgärder föreslås och hur påverkar dessa
kulturmiljön).

710
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711

Steg B3: Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller,

712

av tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt

713

som är väsentligt bättre för miljön?

714

En kulturmiljö representerar specifika och ej utbytbara värden som är knutna till en

715

plats, vilket innebär att den ej kan ersättas med en annan kulturmiljö på annan

716

plats. Den går heller inte att flytta utan att medföra betydande skada. Detta steg är

717

därför inte tillämpbart på kulturmiljö.

718

Steg B4: Innebär ett KMV-förklarande att kraven som följer av

719

skyddade områden eller annan EU-lagstiftning inte kan uppnås?

720

Detta steg ska inte beaktas för kulturmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens

721

vägledning om undantag. Kulturmiljön är inte skyddad utifrån EU-lagstiftning.

722
723

För Natura 2000-områden finns särskilda vägledningar.16 KMV-Kulturmiljö kan bli

724

aktuellt även för Natura 2000-områden, dock kan inte KMV förklaras om de

725

negativt påverkar de naturtyper och arter som skyddet avser.

726

Steg C1: Förklara ytvattenförekomsten som KMV

727

Avseende kulturmiljö ska den motiverande texten ange skälen för KMV-

728

bedömning (miljön i stort – kulturhistoriskt värde, betydande negativ påverkan –

729

skada). Texten förs över till förvaltningsplanen och till den av Havs- och

730

vattenmyndighetens angivna databasen.

731
732

Kvalitetskrav för KMV

733

Ytvattenförekomsten ska vid förklarande av KMV-Kulturmiljö uppnå kvalitetskravet

734

god ekologisk potential (GEP) istället för god ekologisk status (GES). GEP tillåter

735

de negativa ekologiska effekter som följer av de fysiska förändringar som skapats

736

genom den mänskliga verksamheten och som är nödvändiga för att verksamheten

737

fortsatt ska kunna leverera samhällsnyttan.17 Samhällsnyttan i detta fall utgörs av

738

kulturmiljön.

739
740

Även då vattenförekomsten förklaras som KMV-Kulturmiljö behöver åtgärder

741

vidtas. Med åtgärder med anledning av ny normsättning GEP avses här alla

742

förbättringsåtgärder som är praktiskt genomförbara och som inte ger en

743

betydande negativ påverkan på miljön i stort eller samhällsnyttiga verksamheter.
16

Se Havs- och vattenmyndighetens vägledning Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23.
17
Havs- och vattenmyndighetens vägledning för definition av ekologisk potential (remiss 2022).
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744

Förbättringsåtgärderna behöver således bedömas avseende skada på berörda

745

kulturmiljöer. Havs- och vattenmyndighetens vägledning för definition av ekologisk

746

potential (remiss 2022) redogör närmare för förbättringsåtgärder och hur GEP

747

definieras. Om GEP inte redan har uppnåtts ska undantag (till exempel måttlig

748

ekologisk potential) beslutas om förutsättningar för detta finns.

26 (29)

BILAGA 3

749

Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid beslut

750

om miljökvalitetsnormer med mindre stränga

751

kvalitetskrav

752

Värdefulla kulturmiljöer kan finnas vid och i ytvattenförekomster och kan i vissa fall

753

vara grund för beslut om mindre stränga kvalitetskrav (MSK).

754
755

Bedömningen grundas på 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

756

och 4 kap. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om

757

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.18

758
759

De vattenförekomster som kan bli aktuella för MSK-Kulturmiljö, är de som

760

klassificeras med sämre status än god.

761
762

Flera olika samhällsnyttor kan vara aktuella, varav kulturmiljö är en. Kulturmiljö har

763

samhällsnytta som kulturhistorisk miljö, men kan i vissa fall också ha en

764

verksamhet/produktion som kan vara samhällsnyttig.

765
766

Vid bedömning av undantag listas och vägs den nytta som kulturmiljön har mot

767

andra nyttor och kostnader (för kulturmiljö utgör skador på kulturmiljön kostnader).

768

Vid bedömning av mindre stränga kvalitetskrav ska åtgärdernas

769

samhällsekonomiska kostnad i relation till dess samhällsekonomiska nytta

770

bedömas. Alla betydande nyttor och kostnader ska vägas in i analysen, även de

771

som enbart kan beskrivas kvalitativt.19 Nyttor och kostnader som inte bedöms vara

772

betydande bör listas vid sidan av de som är betydande, för att synliggöra om

773

dessa stödjer eller motsäger resultatet av viktningen av de nyttor och kostnader

774

som är betydande.20 Således ska samhällsnyttan av kulturmiljön vägas mot andra

775

nyttor och kostnader i samband med en bedömning om MSK-Kulturmiljö är

776

tillämpligt.

777
778

I avsnittet om KMV-Kulturmiljö redogörs för vad kulturmiljöer omfattar, viktiga

779

begrepp samt förklaras kulturmiljöer som samhällsnytta.

780

18

Havs- och vattenmyndighetens vägledning om beslut om undantag (remissversion juli 2022).
Jfr CIS Guidance Document No. 1, s. 204.
20
Havs- och vattenmyndighetens vägledning om beslut om undantag, avsnitt 4.5.3.
19
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781

För bedömning av kulturhistoriskt värde inför beslut om MSK-Kulturmiljö hänvisas

782

till samma kriterier som redovisas för KMV-Kulturmiljö under rubriken Gradering av

783

kulturhistoriskt värde, sid. 14-16.

784
785

För bedömning av skada inför beslut om MSK-Kulturmiljö hänvisas till samma

786

kriterier som redovisas för KMV-Kulturmiljö under rubriken Bedömning av skada,

787

sid. 21-23, där nivå 1 och 2 utgör betydande negativ påverkan. Denna bedömning

788

motsvarar för MSK orimliga kostnader.

789
790

Formellt skyddade områden och riksintressen utgör en egen kategori, se sid. 11

791

och sid. 18-20.

792

Kulturmiljö kopplat till olika steg i Havs- och vattenmyndighetens

793

vägledning, steg A1 samt steg C1-C5

794

I Havs- och vattenmyndighetens vägledning för beslut om undantag redogörs för

795

flera olika steg. I den följande texten kommenteras de olika stegen avseende

796

kulturmiljö, där så är relevant.

797
798

Steg A1. Utgör, utgör del av eller påverkar vattenförekomsten ett skyddat

799

område eller berörs den av övrig befintlig EU-lagstiftning?

800

Detta steg ska inte beaktas för kulturmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens

801

vägledning om undantag. Kulturmiljön är inte skyddad utifrån EU-lagstiftning.

802
803

För Natura 2000-områden finns särskilda vägledningar.21 MSK-Kulturmiljö kan bli

804

aktuellt även för Natura 2000-områden, dock kan inte kvalitetskraven sänkas om

805

de negativt påverkar de naturtyper och arter som skyddet avser.

806
807

Steg C1. Är pågående mänsklig verksamhet orsaken till att

808

vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status eller potential?

809

Kulturmiljöer är följd av betydande mänsklig (både pågående och historisk)

810

verksamhet.

811
812

Steg C2. Kan de miljömässiga och samhällsekonomiska behov som

813

verksamheten fyller uppnås på något annat sätt som skulle vara ett betydligt

814

bättre alternativ för miljön utan att medföra orimliga kostnader?

21

Se Havs- och vattenmyndighetens vägledning Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23.
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815

En kulturmiljö representerar specifika och ej utbytbara värden som är knutna till en

816

plats, vilket innebär att den ej kan ersättas med en annan kulturmiljö på annan

817

plats. Den går heller inte att flytta utan att medföra betydande skada. Eftersom det

818

inte är möjligt att ersätta nyttan med kulturmiljön och därmed tillämpa på något

819

annat sätt är MSK tillämpligt.

820
821

Steg C3. Är det omöjligt att göra ytterligare förbättringar av

822

vattenförekomstens status/potential?

823

Här bedöms om det överhuvudtaget går att göra några åtgärder för att förbättra

824

vattenmiljön.

825
826

Steg C4. Innebär det orimliga kostnader att genomföra åtgärder för att

827

förbättra vattenförekomstens status eller potential?

828

Här bedöms om det går att göra åtgärder för att förbättra vattenmiljön utan att

829

någon skada uppstår som innebär orimliga kostnader (=mycket stor eller stor

830

skada) för kulturmiljön eller som är orimligt dyra att genomföra. Ett exempel skulle

831

kunna vara kajer i stadsmiljöer där enda möjliga åtgärden skulle vara att riva ner

832

dem – vilket i de allra flesta fall innebär orimliga kostnader. I andra typer av

833

kulturmiljöer kan det gå att göra åtgärder som inte innebär orimliga kostnader.

834
835

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella och bedömning av skada återges i

836

avsnittet om KMV-Kulturmiljö, sid. 17-23 eller Havs- och vattenmyndighetens

837

åtgärdsbibliotek.

838
839

För att bedöma vilka åtgärder som går att genomföra behövs god kännedom om

840

platsen och kompetens för att bedöma skadan på kulturmiljön som de olika

841

åtgärdsalternativen kan förväntas medföra.

842
843

Steg C5. Leder åtgärderna till att vattenförekomsten kan uppnå god status

844

eller potential?

845

Här bedöms om åtgärderna i berörd kulturmiljö leder till att god status eller

846

potential i vattenförekomsten kan uppnås, eller inte.

847
848

Hur miljökvalitetsnormer inklusive undantag fastställs beskrivs i Havs- och

849

vattenmyndighetens vägledning om beslut om undantag (remiss juli 2022).
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde den 14 september 2022

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

Ärende
Protokoll från samordningsförbundet Skaraborg den 23 augusti 2022

2

Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället som förebyggande
och insatsagerande resurs

Civilsamhället som förebyggande
och insatsagerande resurs
ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG
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Projektansökan
Bakgrund
I framtiden kommer samhället att till stor del vara annorlunda mot idag.
Trenderna pekar på ett samhälle som är mindre enhetligt än Sverige varit
under de senaste århundradena. Stad och land, centrum och förort, hög- och
lågutbildad, infödd och inflyttad, man och kvinna. En mängd skiljelinjer,
både synliga och osynliga, skär genom vårt land. Räddningstjänsten kan
inte, och får inte, enbart vara till för en liten grupp medborgare.
För att klara detta måste räddningstjänsten bygga relationer och förtroende
med hela samhället.
Efter en enklare utbildning kan civila insatspersoner larmas ut av vår
Kommunala samordningscentral(KSC) till bränder och olyckor. På plats
genomför de en första insats och förbereder för räddningstjänstens ankomst.
Det förebyggande arbetet behöver stärkas och breddas ytterligare till att inte
bara förebygga brand utan också andra olyckor och oönskade händelser.

Syfte
Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer
som är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och
möjligheten att agera vid oönskade händelser.
Samarbetet med civilsamhället ska ses som en naturlig del i vår verksamhet
och ska utgöra en del av vår bas.

Målsättning
Genom att stärka förmågan och öka riskmedvetenheten hos civilsamhället
förebyggs och förhindras oönskade händelser. Genom att kunna hantera
oönskade händelser kommer de negativa effekterna för medborgarna att
minska. Med oönskade händelser menar vi alla händelser som påverkar
medborgarna i negativ mening, ex. bränder, trafikolyckor, andra olycksfall,
drunkningstillbud och suicidförsök.
Samarbetet kommer att stärka samhällets samlade förmåga samt skapa
viktiga och värdefulla relationer mellan Falköpings kommun och
medborgarna. Det stärker också vårt gemensamma arbete för social
hållbarhet och inkludering.
Genom att engagera civilsamhället i vår verksamhet kommer vi få ett stort
antal budbärare av vår vision om ett säkrare och tryggare samhälle. Det
kommer att medföra ökad riskmedvetenhet.

2

Målsättningen är att under 2021 utbilda 100 stycken medborgare till Civila
insatspersoner.

Tidsplan
Under år 2021

Målgrupp
Projektet riktar sig till medborgarna i hela Falköpings kommun och kan ses
som en del i Falköping kommuns strategi för trygghetsarbete.

Metod
Civilsamhället som förebyggande och skadeavhjälpande resurs bygger på
medborgarnas delaktighet i processen. Det är medborgarnas engagemang
och vilja att förebygga oönskade händelser samt att agera för att lindra
skadeutfallet som är drivkraften i konceptet.
En projektledare tillsätts från 2021-03-01 till 2021-12-31 för att göra en
processkartläggning av arbetsmetoder för implementering i vår verksamhet,
identifiering av målgrupper och kontaktpersoner samt att arbeta fram ett
utbildningskoncept som är anpassat efter målgruppens behov.
Projektledaren ska också arbeta fram en handlingsplan för uppföljning och
utvärdering av projektet.

Förväntade effekter
Förväntade effekter är att riskmedvetenheten och förmågan att själv kunna
hantera uppkomna oönskade händelser ska stärkas hos den enskilde.
Utbildade civila insatspersoner kan göra insatser vid oönskade händelser i
väntan på räddningstjänst. Det kommer att bespara människors lidande och
minska egendomsskador.
En annan positiv effekt är att vi genom dessa relationskapande insatser
kommer närma oss målgrupper där vi haft svårigheter att nå fram med
riktade insatser.
Dessa målgrupper är de som bor utanför Falköpings tätort, medborgare med
utomnordisk bakgrund och de som lever i ett socialt utanförskap.

Budget
Lönekostnad projektledning
Utvecklingskostnader
Utbildningskostnader

130 000 kr
35 000 kr
50 000 kr

Total kostnad

215 000 kr

3

Återrapportering av strategiskt
utvecklingsprojekt
Resultat
Uppföljning ekonomi och budget
Lönekostnader projektledning
Utvecklingskostnader
Utbildningskostnader
Totalt utfall

90 817 kr
0 kr
53 605 kr
144 422 kr

Överensstämmande med förväntad effekt
Effektmål 1: Riskmedvetenheten och förmågan att själv kunna hantera
uppkomna oönskade händelser ska stärkas hos den enskilde.
Uppnått enligt plan. Dock med lägre numerär än önskat.
Effektmål 2: Utbildade civila insatspersoner kan göra insatser vid oönskade
händelser i väntan på räddningstjänst.
Uppnått enligt plan
Effektmål 3: Genom dessa relationskapande insatser kommer vi närma oss
målgrupper där vi haft svårigheter att nå fram med riktade insatser. Dessa
målgrupper är de som bor utanför Falköpings tätort, medborgare med
utomnordisk bakgrund och de som lever i ett socialt utanförskap.
Delvis uppnått. Har på grund av pandemin enbart startat CIP organisation i
Åsarp.

Framtid
Då konceptet fallit väl ut i Åsarp och redan efterfrågats från andra områden
kommer CIP implementeras i ordinarie verksamhet inom SMS koncept för
det breda uppdraget.
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Anmälda delegationsbeslut
Kommunstyrelsen,

2022-09-14

Dokumentid Diarienr

Datum

Beskrivning

Handläggare

90443

202200325

2022-06-30

Avropsavtal SSO 2022

Maria Axelsson

90444

202200325

2022-06-30

Avropsavtal Stella 2022

Maria Axelsson

90445

202200325

2022-06-30

Bilaga - Avrop av Adato Falköpings kommun.docx

Pia Alhäll

90447

202200325

2022-06-30

Avropsavtal Novi 2022

Maria Axelsson

90448

202200325

2022-06-30

Avropsavtal Opus 2022

Maria Axelsson

90624

202200366

2022-08-10

Delegationsbeslut om avtal med Trafikverket gällande arrende av del av fastigheterna
Floby 6:3 och 40:3 (Floby tågstation) för parkering, grönytor, parkanläggning och
utsmyckning

Alexander Järkeborn

90626

202200367

2022-08-10

Delegationsbeslut om avtal med Trafikverket gällande arrende av del av fastigheten
Stenstorp 25:1 (Stenstorps tågstation) för parkering, grönytor, parkanläggning och
utsmyckning

Alexander Järkeborn

90640

202200381

2022-08-15

Avtal med fotograf Tore Johansson om användningsrätt av bilder och video i det
organiserade arbetet med Visit Hornborgasjön

Klara Börjesson

90644

202200369

2022-08-16

Avtal jakträtt Friggeråker 25:8 del av m.fl. undertecknat

Lolita Dikanda

90645

202200361

2022-08-16

Avtal jakträtt Sånnarp 2:5 undertecknat

Lolita Dikanda

90651

202200370

2022-08-03

Uppsägning av avtal gällande jakträtt på del av fastigheten Väsmestorp 3:62

Alexander Järkeborn

90652

202200371

2022-07-25

Uppsägning av avtal gällande jakträtt på del av fastigheterna Stenstorp 38:1 och 4:34

Lolita Dikanda

90696

202200373

2022-08-23

Markanvisningsavtal kv. Kulingen och Stormen undertecknat

Lolita Dikanda

90704

202200375

2022-08-23

Adressättning för fastigheten Bredene 1:9

Mikael Carp

90724

202200380

2022-08-26

Avtal med Karamell Kommunikation om kommunikationstjänster år 2022

Edvin Ekholm

90735

202200343

2022-08-26

Delegationsbeslut om remiss gällande ändring av kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens reglementen

Linda Karelid

90750

202200382

2022-08-30

Adressättning för fastigheten Hovmästaren 10

Mikael Carp

90765

202200337

2022-09-01

Protokollsutdrag 2022-08-31 § 79 Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb

Sebastian Helin

90769

202200364

2022-09-01

Protokollsutdrag 2022-08-31 § 83 Försäljning till Carlsson och Persson skogstjänst AB Sebastian Helin
av del av fastigheten Friggeråker 25:8

90777

202100253

2022-09-02

Förlängning av Markanvisningsavtal Fåraberget etapp 2B, kv Vindpusten, undertecknat Alexander Järkeborn

90778

202200386

2022-09-02

Lägenhetsarrende Åkern 3, undertecknat

Alexander Järkeborn

90781

202200002

2022-09-05

Anställningar kommunledningsförvaltningen juni 2022

Pia Alhäll

90782

202200002

2022-09-05

Anställningar kommunledningsförvaltningen augusti 2022

Pia Alhäll

90809

201900123

2022-09-07

Uppsägning av jordbruksarrende för Bestorp 1:1 m.fl. 2022 för villkorsändring,
undertecknat

Lolita Dikanda

90810

201900123

2022-09-07

Jordbruksarrende på Bestorp 1:1 m.fl. undertecknat

Lolita Dikanda

90821

202200394

2022-09-13

Avtal gällande ledningsrätt för vattenledning till förmån för Falköpings kommun på del
av fastigheten Dotorp 6:28 (Lodet 6)

Alexander Järkeborn

90823

202200393

2022-09-13

Köpeavtal gällande Försäljning till A & A Sweden Fastighet AB av del av fastigheten
Dotorp 6:28

Alexander Järkeborn

1 (1)

Anmälda delegationsbeslut till
kommunstyrelsen om anställningar på
kommunledningsförvaltningen
Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8)

Anställningar KLF juni 2022
Turistinformatör, visstid

Delegat
Turistchef

1 (1)

Anmälda delegationsbeslut till
kommunstyrelsen om anställningar på
kommunledningsförvaltningen
Personalärenden – kommunledningsförvaltningen (§ 8)

Anställningar KLF augusti 2022
Kommunikatör, tillsvidare

Delegat
Chef hållbar kommunikation

Planarkitekt, tillsvidare

Stadsbyggnadschef

Planarkitekt, tillsvidare

Stadsbyggnadschef

Ekonom, tillsvidare

Ekonomichef

