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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: måndag den 03 oktober 2022 
Tid: Klockan 13:15 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

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

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

Tjänstepersoner 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Presskonferens 
Sker i samband med mötets slut, cirka kl. 16:00 Falköpingssalen  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00007   
Tid: 13:15 – 13:55 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 
Richard Lööv, byggprojektledare 
 

2.  Statusrapporter pågående projekt 2022 
Dnr 2022/00041   
Tid: 13:55 – 14:40 
Föredragande: 
Stefan Danielsson, byggprojektledare 
Richard Lööv, byggprojektledare 
Krister Lundberg, byggprojektledare 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 
 
Paus 14:40 – 14:55 

3.  Synpunktshantering inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 
Dnr 2022/00088   
Tid: 14:55 – 15:00 
Föredragande: 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

4.  Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 
Dnr 2022/00256   
Tid: 15:00 – 15:30 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Monica Busk, controller 

5.  Information Gröna jobb 
Dnr 2022/00263   
Tid: 15:30 – 15:40 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef 

6.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 15:40 – 15:45 
 

7.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 15:45 – 15:50 
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Ärenden 

8.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 15:50 – 15:55 
 

9.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 15:55 – 16:00 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-19 
 

 

  
 

 

§ 49 Dnr 2022/00007 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbetssituation och om 

kommande biogas upphandling.  

Fastighetschefen informerar om energiåtgärder. 

 

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 
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2022-08-15 
TN 2022/00007  

 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbetssituation. 

Fastighetschefen informerar om energiåtgärder. 

 

       

Underlag 

 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Kansliavdelningen | Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Anna-Karin Andersson | Nämndsekreterare |  | anna-karin.andersson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-09-28 
TN 2022/00041  

 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Statusrapporter pågående projekt T 2022 

Information 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg,  

VA Chef Adela Kapetanovic, och Infrastrukturförvaltare Tomas Berg på 

samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående projekt:  

 

      

 Platåskolan 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende Jättenegatan 

 Frökindsgården 

 Stadshuset etapp 1 

 Odensbergs förskola och kök 

 Odenrinken 

 Ombyggnad Kättilstorp 

 Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 

 Sikagårdsgatan inkl rondell och gator 

 Förlängning Sikagårdsgatan 

 Överlämningsbangård 

 Marjarp Dryport Spår 5  

 Fåraberget etapp 2B bostadsområde 

 Sikagårdsgatan norra gata och rondell  

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-19 
 

 

  
 

 

§ 50 Dnr 2022/00088 

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2022 har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.    

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-08 

 Rapport inkomna synpunkter 
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2022-09-08 
TN 2022/00088  

 
 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2022 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.    

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-08 

 Rapport inkomna synpunkter 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2022-04-01 - 2022-07-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 82 88,2%

Öppna 11 11,8%

Totalt 93 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2022

Total 0 0 0 22 18 31 22 0 0 0 0 0
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Registrerade synpunkter (2022-04-01 - 2022-07-31) 



2 (12) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 52 55,9%

Svar ej önskat/möjligt 34 36,6%

Mottagningsbekräftelse skickad 6 6,5%

Ingen bekräftelse skickad 1 1,1%

Totalt 93 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 73 78,5%

E-post 10 10,8%

Telefon 10 10,8%

Totalt 93 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Lite 30 36,6%

Mycket 21 25,6%

Oklart/förbättringspotential 14 17,1%

Inte alls 13 15,9%

Irrelevant 4 4,9%

(blank) 0,0%

Totalt 82 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 47 50,5%

Publicera inte 44 47,3%

Handläggaren beslutar 2 2,2%

Totalt 93 100,0%

56% 
37% 

6% 1% 

Handläggare
har svarat

Svar ej
önskat/möjligt

78% 

11% 

11% 

Webbplatsen

E-post

Telefon

36% 

26% 

17% 

16% 

5% Lite

Mycket

Oklart/förbättri
ngspotential

Inte alls

51% 47% 

2% 
Publicera

Publicera inte

Handläggaren
beslutar



3 (12) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 92 98,9%

Intern (synpunkt från anställd) 1 1,1%

Totalt 93 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 93 100,0%

Totalt 93 100,0%

99% 

1% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

Intern
(synpunkt från
anställd)

100% 

Nej



4 (12) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 93 100,0%

Fastighet 3 3,2%

Lokalvård 1 1,1%

Park/gata 87 93,5%

VA 1 1,1%

Övergripande 1 1,1%

Totalt 93 100,0%

87 
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1 

1 
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Park/gata

Fastighet

Lokalvård

Övergripande

VA

Fördelning per avdelning 

Antal



5 (12) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 54 47,4%

Fråga 34 29,8%

Förslag 20 17,5%

Beröm 6 5,3%

Totalt 114 100,0%

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Fastighet

Fastighet

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

47% 

30% 

18% 

5% 

Klagomål

Fråga

Förslag

Beröm

5 

33 

1 

2 

18 

2 

1 

51 
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Fastighet

Lokalvård

Park/gata

VA

Antal 

Fastighet Lokalvård Park/gata VA

Klagomål 2 1 51

Förslag 2 18

Fråga 33 1

Beröm 5

Synpunktstyp per avdelning 



6 (12) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 84 89,4%

Övrigt 7 7,4%

Städ 1 1,1%

Handläggningstid 1 1,1%

Service & tjänster 1 1,1%

Totalt 94 100,0%
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7 (12) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Kommer att åtgärdas 29 30,5%

Ingen åtgärd genomförs 27 28,4%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 10 10,5%

Åtgärdat 10 10,5%

Framförd till berörd personal 8 8,4%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 5 5,3%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 4 4,2%

Tas med vid framtida planering 2 2,1%

Totalt 95 100,0%
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Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag

Tas med vid framtida planering

Klassificering av åtgärder 
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8 (12) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 51 54,8%

Vill ej bli kontaktad 33 35,5%

Per telefon 8 8,6%

Per brev 1 1,1%

Totalt 93 100,0%

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/ direktsvar

Totalt

55% 35% 
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<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
önskat/

direktsvar

Antal 49 3 0 0 2 0 39
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9 (12) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 29

Affischpelaren på Köttorget 18778 1

Asfalt Banvallen 18873 1

Bergsliden - vegetation tar upp trottoar 18934 1

Bergsliden 27 - Fri sikt 18920 1

Centrumvägen 40 Åsarp - Fri sikt 18921 1

Fri sikt Åsarp 18786 1

Gräsklippning 18978 1

Gräsklippning Torbjörntorp 18854 1

Gräsklippning vid station Stenstorp 18897 1

Gångväg mellan återvinningsstationen och Åsarps Bygg och Handel 18748 1

Hundrastgård(ar) 18714 1

Hässlebergsgatan 3 Floby - Fri sikt 18919 1

Järnvägsgatan 35 Stenstorp - Fri sikt 18923 1

Kulebacken, Kinnarp - Långtidsuppställning 18912 1

Ledningsgatan mellan Ryttarevägen och Aspängsvägen 18877 1

Lärkstigen 1 Åsarp - Fri sikt 18922 1

Ogräs i Stenstorp 18952 1

Ojämnheter i gata Slutarp 19001 1

Parkeringen utanför Folkets Park 18807 1

Slingvägen - vegetation sticker ut i gång- och cyeklbana 18938 1

Sopa gator 18703 1

sopning 18733 1

18739 1

18764 1

18773 1

18781 1

sopning Cykelbanan mellan Kinnarp och Trädet 18774 1

Storgatan 54 Floby Fri sikt 18918 1

Svandammsvägen - Långtidsparkering 18935 1

Tas med vid framtida planering 2

Hastighet 18719 1

Vägbula vid övergångsställe 18968 1

Åtgärdat 10

Bortglömd sopning 18780 1

Glas i sanden lekplats 18861 1

Gräsytor i Slutarp 18982 1

Grävtillstånd 18754 1

Hjelmarsrörsgatan 10 18899 1

Misskötta träd mm 18799 1

ogräs 18823 1



10 (12) Synpunkter och frågor

Papperskorgar Vartofta 18792 1

18913 1

skogsområde mellan parking 1 och 2 mössebergskurort 18725 1

Totalt 41



11 (12) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 3

Park/gata Hastighet 18719 1

sopning 18764 1

Utvecklingsförslag av Kinnarp/Slutarp 18905 1

16 dagar + 2

Park/gata Misskötta träd mm 18799 1

Önskemål om ny lekplats på Fagottgatan/Pianogatan18846 1

Totalt 5



12 (12) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 3

Park/gata Glas i sanden lekplats 18861 1

Gräsklippning 18956 1

Hundrastgård Floby 18893 1

16 dagar + 6

Park/gata Hundrastgård(ar) 18714 1

Misskötta träd mm 18799 1

nedfallna träd och obebyggda igenväxta tomter 18795 1

ogräs 18823 1

Utvecklingsförslag av Kinnarp/Slutarp 18905 1

Önskemål om ny lekplats på Fagottgatan/Pianogatan18846 1

Obesvarat 7

Lokalvård Städning sjukhemmet Stenstorp 18983 1

Park/gata Buskage 18812 1

Buskar som behövs klippas 18834 1

Ogräs 18957 1

Skadat staket 18911 1

Träd Postgårdsgatan 18851 1

Vår stad i allmänhet , Ranten i synnerhet 19018 1

Totalt 16
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 Tekniska nämnden 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

 Sammanfattning  

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete, inklusive målbedömning, efter åtta 

månader av år 2022. Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och 

investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört 

med årets budget.  

Då tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut om verksamhetesrapporten 

per den 31 augusti (§51/2022) var inte målbedömning av de fyra målen med. 

Rapporten har nu kompletterats med målbedömningen. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 
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VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 

kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Tekniska nämndens verksamheter har bäring mot kommunfullmäktiges alla 

fyra mål i olika hög grad. En uppskattning av måluppfyllelsen efter årets 

första åtta månader ska göras utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 

och Mycket god. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För för-

valtningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 

förvaltningen har hittat flera olika sätt att få och ge information. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 

för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 

Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 

stora insatser över tid har inga större effekter av detta kunnat redovisas ännu. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företags-

etableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är klar med all 

grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika etableringar ska 

kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även duktig på att 

arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. Sammantaget 

bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket god. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-
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fattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 

kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 

strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 

sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 

stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 

för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 

processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 

våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 

främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 

men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 

strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gagn för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-

ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 

svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 

förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-

samheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning av 

det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid ett 

eventuellt genomförandet av åtgärderna, kommer det att innebära sänkt 

kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att 

föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens 

bokslut.  

Bakgrund 

Förvaltningarna är ålagda att inkomma med en verksamhetsrapport per 

2022-08-31 i enlighet med utskickade instruktioner och mallar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete efter åtta månader av år 2022.  

Då tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut om verksamhetesrapporten 

per den 31 augusti (§51/2022) var inte målbedömning av de fyra målen med. 

Rapporten har nu kompletterats med målbedömningen. 

Tekniska nämnden består av skattefinansierade avdelningar och en 

taxefinansierad VA-avdelning samt biogasen som är delvis skattefinansierad. 

Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och investeringar. Det 

redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. 

Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2022 och plan för åren 

2023-2024 samt investeringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024. 

Nämndens driftsram för 2022 har räknats upp med en kostnadsnivåökning 

samt minskats med de besparingskrav (omställning) som lagts på nämnden. 

Budgetkompensation har för år 2022 tilldelats för skötsel av nya 

exploateringsytor och nämnden har tilldelats riktade medel för utsmyckning 

och gestaltning i kommunens tätorter. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 
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Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022.  De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar.  

VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner kronor 

prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Tekniska nämndens verksamheter har bäring mot kommunfullmäktiges alla 

fyra mål i olika hög grad. En uppskattning av måluppfyllelsen efter årets 

första åtta månader ska göras utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 

och Mycket god. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För 

förvaltningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 

har hittat flera olika sätt att få och ge information. Sammantaget bedömer 

nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 

för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 
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Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 

stora insatser över tid, har inga större effekter av detta kunnat redovisas 

ännu. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till 

god. 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företags-

etableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är klara med 

all grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika etableringar ska 

kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även duktig på att 

arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. Sammantaget 

bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket god. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och för-

nyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-

fattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 

kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 

strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 

sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 

stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 

för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 

processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 

våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 

främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 

men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 

strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gagn för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 

Förvaltningens bedömning 

Prognosen efter andra tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningens skattefinansierade delar med -10,6 miljoner kronor. VA-

avdelningen prognostiserar ett underskott med -1,6 miljoner kronor och 

biogasen med ett underskott om -0,5 miljoner kronor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

kostnadsnivåökningar på bland annat el och drivmedel med mera ser för-

valtningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De 

åtgärder som förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom 

alla verksamheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med 

anledning av det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en 

handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att 

bromsa kostnaderna. Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksam-

hetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet av åtgärderna, kommer det 

innebära sänkt kvalitét på avdelningarnas uppdrag.  

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Förvaltningen har gjort en skattning av sitt 

arbete under årets första 8 månader. Skattningen har gjorts utifrån skalan; 

Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) 

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 
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För målet: att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är 

förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas (mål 3) 

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) är förvaltningens 

bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket god. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten per 31 augusti 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningen prognostiserar ett underskott och lämnar förslag på åtgärder 

till tekniska nämnden. Vid genomförandet av åtgärderna, kommer det inne-

bära sänkt kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås 

därför att föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i 

kommunens bokslut.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-27, 

version 2, till nämnd 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 2, till 

nämnd 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, version 1, till 

au 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport, version 1 till au 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, Förvaltningsekonom 

Monica Busk, Controller 
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§ 51 Dnr 2022/00256 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete efter åtta månader av år 2022. Den 

ekonomiska uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas 

också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  
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För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 

kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Utvärdering av själva måluppfyllelsen görs inte i denna rapport utan det är 

mer fokus på progressionen i arbetet. Förvaltningen fokuserar på det arbete 

som utförts under årets första åtta månader. Att visa på vilka arbeten som 

påbörjats och bedrivs för att på så sätt bidra till kommunens totala 

måluppfyllnad. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-

ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 

svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 

förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla 

verksamheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning 

av det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan 

till kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid 

eventuellt genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét 

på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att föreslå 

kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens bokslut.  

Beslutsgång 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsfövaltningen, 2022-09-14 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 

  

 

Paragrafen skickas till  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, Förvaltningsekonom 

Monica Busk, Controller          
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2 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner 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 upp-
drag 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 uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga. 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 

Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

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

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndarbete, 
reception/växel och administration av borgerlig vig-
sel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall & åter-
vinning Skaraborg (A&ÅS). 

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-



inledning 
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drag enligt LAV, utför VA-avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar). 

Biogas 
Behandling av matavfall genom rötning för att pro-
ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-
ringsmedel som återförs i kretsloppet. 
 

Organisation 
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösam-
verkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs 
vatten. 

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

 Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-
den, avtal finns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 
Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-
berg AB samt några mindre firmor.  

 Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 
Marcbro AB.  

 Avtal med Falbygdens energi AB om drift 
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekono-
misk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
 

Park/Gata 
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på park/gatas verksam-
heter. Framförallt har bränslepriserna stigit kraftigt 
men även byggmaterial och halkbekämpningsflis. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider 
påverkats negativt. 

Kost 
Effekterna av pandemin i termer av ett svikande an-
tal serverade måltider ser ut att plana ut beroende på 
att barn och elever återvänder till förskola och skola.  
Antalet serverade portioner har ökat under 2022. 
Fram till och med augusti är ökningen ca 13 000 
portioner fler än under samma period under 2021.  

Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världslä-
get då livsmedelspriserna avsevärt stiger.  

Prishöjningar som kom i halvårsskiftet har vi ännu 
inte hunnit stämma av hur de påverkar ekonomin 
med ett oförändrat köpmönster. Sedan tidigare pro-
gnostiserar avdelningen för en prishöjning med 20% 
för livsmedel och den prognosen förefaller kunna 
stämma. 

Det finnas också en risk för att vissa livsmedel inte 
kommer att kunna levereras.  

Leverantörerna har  möjlighet att göra ytterligare en 
prishöjning i månadsskiftet september – oktober. 

Fastighet 
Material-, media- samt drivmedelspriser har ökat 
kraftigt under första kvartalet 2022 på grund av 
bland annat händelseutvecklingen i Ukraina.  

Under hösten kommer implementering av nytt sy-
stem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 
ett tydligt sätt visualisera underhållsskulden samt 
verktyg för underhållsplanering. 

VA-avdelning 
Kriget i Ukraina påverkar omvärlden och förändrar 
förutsättningarna även i Sverige. Länsstyrelsen har 
redan i december annonserat en möjlig brist på klo-
ridbaserade kemikalier som används vid vatten- och 
avloppsrening. Än råder det inte någon brist men 

priserna på alla kemikalier stiger och flera leverantö-
rer har annonserat om prishöjningar. Höjning på 
vissa kemikalier som t.ex. svavelsyra har ökat med 
cirka 30% under 2022. De ökande elpriser påverkar 
avdelningens kostnader negativt. 

Upprustning av det civila samhället för att bättre 
klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Av-
delningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäk-
ter samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 
stöd i kris. Planen ska vara färdigt i oktober 2023. 

Under våren har avdelningen tagit fram säkerhets-
skyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen är lagstad-
gad (enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585). 

Avdelningen har också påbörjat med uppdatering av 
risk- och sårbarhetsanalys. Den beräknas vara färdig 
vid årsskiftet 2022/2023. 

Biogas 
Konkurrensen om matavfall och andra rötbara sub-
strat är fortsatt hög vilket påverkar verksamhetens 
lönsamhet negativt Gödselpriserna har ökat med sti-
gande råvarupriser vilket medfört ökad efterfrågan 
på biogödsel. Arbete med att certifiera biogödsel en-
ligt SPCR 120 är färdigt och nu väntas det på certifi-
kat.  

Säkring av substrat och avsättning av gasen är två 
stora ekonomiska förutsättningar för en ekonomisk 
hållbar biogasanläggning. 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
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Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

Kostavdelningen har fortsatt fokus på de klimatlöf-
ten som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda 
2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Målet för det klimatavtryck som den inköpta mäng-
den livsmedel avger är uppnått, men det krävs fort-
satt arbete då förståelsen för de åtgärder som vidta-
gits är lågt, främst inom skolans verksamhet. 

Visionen är 100 % nöjda matgäster! 

Att arbeta med matsvinnet kräver också ett utökat 
samarbete och dialog med de verksamheter som 
kostavdelningen servar med måltider. 

Kommunens val att delta i Världsnaturfondens akti-
vitet ” One planet city challenge” där temat för år 
2021 0ch 2022 är ”Mat inom planetens gränser”.  
Kostavdelningen tillsammans med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och miljöstrategen var tänkta att 
ha ett gemensamt projekt men detta fick tyvärr läg-
gas ned då samarbetspartner inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen saknades. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por.  

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner. 

 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Park/Gata 
Park/gata har upphandlat ett flertal ramavtal som är 
centrala för verksamheten, detta är på områden 
såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 
lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 
utveckling men framförallt entreprenader för vinter-
väghållning har stigit väsentligt.  

Utfallet kommer få en stor påverkan med ökande 
kostnader för både drift- och investering.  

Kost 
Under våren har kostavdelningen varit ute och utbil-
dat omsorgspersonalen inom särskilt boende i kom-
munen. Utbildningen har haft fokus på näringsbehov 
hos äldre. Avdelningen kommer att bistå särskilda 
boenden med specifikt näringsrika mellanmål för att 
upprätthålla en bra nutritionsnivå hos de boende. 

En kökschef och verksamhetens biträdande kostchef 
har valt att lämna verksamheten. Detta har föranlett 
en intern diskussion om hur verksamheten ska orga-
niseras för att bli mer effektiv men ändå kunna nå 
sina mål. 

Ny organisation gäller från den 1 september med en 
omfördelning av ansvarsområden och arbetsuppgif-
ter inom gruppen ledning och administration. 
I stället för de båda ledningsfunktionerna kommer 
avdelningen att rekrytera två kockar för att ytterli-
gare stärka den resurs som har funktionen av att er-
sätta ordinarie medarbetare som av den ena eller 
andra anledningen inte är i tjänst. 

Fastighet 
Nya ramupphandlingar har börjat gälla för hant-
verkstjänster samt konsulttjänster. Projekten fortsät-
ter enligt plan men slutpriser påverkas kopplat till 
händelseutvecklingen i omvärlden. 

Internhyror för 2023 är överlämnade till budgetbe-
redningen. 

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesikt-
ningar på kommunens skolor och förskolor. Detta 
har resulterat i ett omfattande arbete med att både 
iordningställa akuta fel men även att skapa en lång-
siktig underhållsplan för lekplatserna.  

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 
första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 
de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för. 
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Städ 
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar har 
utvärderats. Städansvaret är från och med 2023 inte 
städavdelningens uppdrag. Samverkan kommer ske 
genom underhållsbesiktning/städkvalitétskontroll 
och kunskapsförmedling. 

VA-avdelning 
Under våren upphandlades en konsult som ska 
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvatten-
plan. Kommunen har sökt och fått bidrag från läns-
styrelsen för genomförande av planen. Planen ska 
vara färdigt i oktober 2023.  

Arbete med informationssäkerhet och säkerhets-
skyddsanalys på avdelningen pågår. Riskanalys av-
seende elbortfall är under framtagande.  

En läckdrabbad matarledning till Kinnarp har delvis 
renoverats under våren. Ledningen låg i dåliga 
markförhållanden och rostangreppen var betydliga 
vilket innebar att 500 meter av ledningen byttes ut. 
Nya vattenmätarbrunnar med flödes- och tryckmät-
ning installerades, vilket underlättar övervakning av 
dricksvattennätet. 

Arbetet med pumpning av spillvatten från Kättil-
storp via Vartofta till Falköping är i slutfasen. Under 
våren byggdes en ny pumpstation mellan Vartofta 
och Kättilstorp som togs i drift i somras. Nu pumpas 
nästan all spillvatten från Kättilstorp via Vartofta till 
Falköping.  

På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt 
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för 
att spara på energi. Renovering av biologisk rening 
(linje med aktivslam) pågår. Detta kommer att bidra 
till både energieffektivisering och minskade elkost-
nader samt bättre reduktion av kväve i reningspro-
cessen. 

I somras blev utredningen om vägar till hållbara vat-
tentjänsten klar och det har landat i nya förändringar 
i lagen om allmänna vattentjänster. I lagen kommer 
att införas krav på kommuner på vattentjänstplaner. 
Kommunerna också får möjlighet, att under vissa 
förutsättningar, överlåta till fastighetsägare att ordna 
egna lösningar, även i samlad bebyggelse. Det ger 
kommuner flexibilitet när det gäller utredningar 
huruvida ett område ska ingå i verksamhetsområde 
för vattentjänster eller inte. Dessa lägre krav gäller 
dock bara nya beslut om verksamhetsområde, inte 
fastigheter som redan finns i befintligt verksamhets-
område. Där gäller samma hårda krav att alla ska an-
slutas till kommunalt VA. 

Krav på vattentjänstplan innebär att kommunen 
måste ta fram en plan senast 2023-12-31. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige och ska innehålla 
kommunens långsiktiga bedömning av behovet av 
nya verksamhetsområden. Enligt propositionen be-
höver planen sträcka sig över en period på 12 år.  

I den nya lagen finns även krav på kommunen att ta 
fram förslag på åtgärder som behöver vidtas för att 
VA anläggningen ska fungera vid en ökad belastning 
som uppkommer vid skyfall. VA anläggningen i 
propositionen är vidare begrepp än dagvattenanlägg-
ningar och det innebär att kommunen behöver se 
över vad som sker vid kraftig nederbörd och hur kan 
vattnet ledas bort ytledes till översvämningszoner 
istället för att leda allt till rörledningar. Detta behö-
ver hanteras i samhällsplaneringen.  

Biogas 
Avtalet med Göteborg Energi om leverans av rågas 
för uppgradering till fordonsgas har upphört från den 
10 januari och uppgraderingsanläggningen har över-
gått i kommunens ägo. Förändringen innebär att 
kommunen tecknat avtal med Fordonsgas Sverige 
om leverans av uppgraderad biogas. Ekonomiskt 
medför det högre ersättning för biogasen samt att 
hela produktionsstödet från Energimyndigheten be-
talas ut till verksamheten och slipper delas mellan 
rågasproduktion och ägare av uppgraderingen. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektör träffas 
ungefär varannan vecka. Arbetet i biogasgruppen be-
handlar frågor om anskaffande av substrat, effektivi-
sering av anläggningen och framtida avsättning för 
biogas.  

Under hösten arbete kommer att  fokusera på att 
lägga anbud på kommande upphandling om matav-
fall som AÅS genomför. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Det är människorna som skapar ett hållbart 
samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de över-
gripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: 

Park/Gata är delaktiga i projektet för ett tryggare 
Ranten samt arbetet med att utveckla Dotorpsområ-
det för ett bättre föreningsliv. Trafikstrategin har 
kommunicerats flera gånger med allmänheten under 
årets två första tertial och kommer att beslutas un-
der slutet av detta år. För stadskärneprojektet har 
det varit kommunikationsaktiviteter riktade både till 
allmänheten och riktade målgrupper.  

Kostavdelningen har i januari träffat representanter 
för Falköpings lokalförening av Rädda Barnen, en 
grupp som nu har fokus på skola/elevhälsa. Föru-
tom detta för kostavdelningen dialog med medbor-
garna via sociala medier.  

VA-avdelningen hade under april kommunens In-
stagram-konto i en vecka. Arbetet med att uppda-
tera hemsidan pågår där sidor med information om 
avlopp och dricksvatten har strukturerats upp för att 
underlätta navigeringen. Två nya informationssidor 
har skapats, en för fettavskiljare och en för oljeav-
skiljare. Kommunikationsavdelningen har hjälpt till 
att ta fram broschyrer för dessa som kan delas ut till 
berörda fastighetsägare och företagare.  

VA avdelningen har även skapat en ny informat-
ionstabell om provtagningar som görs på dricksvat-
ten med länkar till livsmedelshemsida för varje pa-
rameter. https://www.falkoping.se/bygga--bo/vat-
ten-och-avlopp/dricksvatten. 

Dessutom finns VA-avdelningen tillgänglig via sin 
kundtjänst som har öppet måndag-torsdag mellan 
kl. 7-16. 

Fastighetsavdelningen har framför allt en indirekt 
dialog med medborgarna via dialogen med verk-
samheterna, som hyr kommunens lokaler och som 
har den direkta kontakten med medborgarna. Via 
tidningsartiklar och radio har avdelningen informe-
rat lite gällande de åtgärder som planeras att ge-
nomföras på lekplatser kopplade till skolor och för-
skolor och varför de genomförs. 

 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lek-
platser har anlagts under första kvartalet 2022, däre-
mot har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa 
trygga och säkra lekplatser. Vid varje om- och ny-
byggnation har fastighetsavdelningen en dialog 
med verksamheten, som när barnen är små många 
gånger får företräda barnens intressen.  

Park/Gata har inte byggt eller planerat någon lek-
plats under årets två första tertial. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: 

Kostavdelningen föregår, genom skolmåltiderna, 
med gott exempel till folkhälsa genom att systema-
tiskt servera måltider som främjar en god och jäm-
lik hälsa. 

 

Utöver ovanstående delmål:  

Aktiviteter: 

Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett på-
gående arbete. Fastighetsavdelningen har haft dia-
log med barn- och utbildningsförvaltningen gäl-
lande högstadium centrum och vilka åtgärder som 
är lämpliga för att skapa social hållbarhet där. Ar-
bete med att genomföra dessa åtgärder pågår nu. 
Åtgärderna avser mindre ombyggnationer och un-
der hösten kommer nya moduler att placeras ut för 
att minska trångboddhet och öka möjlighet till med 
vuxen inblandning. 

 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. Förvaltningen har haft 
kommunikationsaktiviteter riktade både till allmän-
heten och till riktade målgrupper. Förvaltningenhar 
använt sig av Instagram och andra sociala medier 
samt förbättrat hemsidor.  

Målbedömning 

 

 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 
verka och leva på - en plats där medborgarna kän-
ner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvär-
den och attraktiva miljöer ökar Falköpings kom-
muns attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 
framkant och i ständig rörelse och samtidigt för-
stärka det som är unikt för Falköping. Kommunen 
vinner på att samverka, skapa nätverk och mötes-
platser för att åstadkomma detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har tagit fram en ny blomsterplan inför 
2022 och den har verkställts under denna sommar. 
Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt ge-
staltningsuttryck som kan varieras från år till år och 
den innebär ett nytt sätt att skapa en större attrakt-

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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ionskraft med attraktiva miljöer för invånare. Bloms-
terplanen har till uppdrag att skapa gestaltade mil-
jöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kommu-
nen. Under denna sommar har riktade insatser mot 
yttertätorterna gjorts med bland annat utsättning av 
blomsterträd. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.. 

 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata fortsätter arbetet med att ta fram en ny 
grönstrukturplan. En konsult har upphandlats som 
under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 
uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen som 
beräknas vara klar i slutet av året. 

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid. 

Aktiviteter: 

Vid projekteringar av nya byggnader är fastighets-
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna. 

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar fastig-
hetsförvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för 
det planerade underhållet med samma syfte. Förval-
tarna håller nu på med implementering av nytt verk-
samhetssystem som syftar till att på ett tydligare sätt 
visualisera underhållsskulden. 

Lokalgrupperna arbetar aktivt med att se vilka behov 
som verksamheterna har framöver på både kort och 
lång sikt i syfte med att få till en effektiv användning 
av våra lokaler. 

Städavdelningen fortsätter att delta i processer vid 
om- och nybyggnationer så att städrum och städcen-
traler byggs och utformas för att beakta lokalvårdar-
nas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av 

entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den fram-
tida städningen i lokalerna och dess kostnad. Städav-
delningen arbetar långsiktigt för en bra städning av 
lokalytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor 
etc. 

 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

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

Aktiviteter: 

Park/Gata har under första tertialen 2022 startat ett 
projekt för att skapa trygga gång och cykelvägar till 
Mössebergsskolan. Detta arbete är nu klart och följs 
nu upp med ytterligare projekt längsmed Danska 
vägen och en ombyggnation av Bestorprondellen 

 

Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att konver-
tera om kommunens byggnader vid varje projekt. 
Idag har fastighetsavdelningen konverterat över 90% 
av kommunens fastigheter till fossilfri uppvärmning. 
Endast nio fastigheter återstår att åtgärda. Under vå-
ren har avdelningen börjat titta på lösningar för Gud-
hemsskolan, Odensbergsskolan och Katarinagården. 
En lösning för Odensberg pågår, klart våren 2023. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: 

Förvaltningen tittar på en lösning med övergång till 
HVO-drivna fordon och investeringar i laddstolpar. 

Park/Gata har inte vidtagit några åtgärder under 
första tertialen 2022. Detta då arbetet innebär att 
många beslut måste fattas initialt då nödvändig in-
frastruktur saknas i form av till exempel laddstolpar. 
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Beslut om finansiering saknas för finansiera inköp 
av fordonen, anläggandet av laddstolpar samt even-
tuella merkostnader i driften. 

Fastighetsavdelningen påtalar att den största delen 
av avdelningens fordon går idag på bensin och die-
sel. En liten del går på biogas. Avdelningen arbetar 
för att konvertera fordonsflottan löpande i syfte att 
uppnå målet.  

VA-avdelningens fordonsflotta består av arbetsfor-
don som idag går på bensin eller diesel samt två per-
sonbilar som går på gas/bensin. 

Både fastighetsavdelningen och VA-avdelningen ef-
terfrågar och avvaktar bearbetning av konkreta krav 
vid upphandling och leasing av fordon i enlighet 
med kommunens klimatstrategi. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden ska 
sättas i fokus i skapandet av attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl funge-
rande boendemiljö ökar möjligheterna att klara 
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-
munen ta vara på samspelet mellan stad och land. 
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystem-
tjänster ska samspela med de olika tätorternas ser-
vice, handel och kommunikationsmöjligheter. Natu-
rens värden, den biologiska mångfalden och resur-
ser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara 
och utvecklas. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: 

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B, 
som påbörjades under 2021 av Park/Gata har under 
våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen. Det 
som återstår är asfaltläggning som kommer att ske 
under året. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 
flerbostadshus och en förskola. Majoriteten av tom-
terna är nu redo för försäljning. 

VA-avdelningen har fått LONA bidrag för att bygga 
nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska hantera 
dagvatten från Vartofta samhälle och är en del av 

projektet med reinvestering av VA-nät samt upprust-
ning av samhället inför förändrat klimat. 

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

Aktiviteter: 

Biogasanläggningen tar emot och behandlar matav-
fall från Falköping, Skara, Vara, Herrljunga och 
Vårgårda därutöver rötas matavfallsslurry från Göte-
borgsområdet. Utöver matavfall rötas flytgödsel 
samt fettavskiljarslam och restprodukter från sprit-
tillverkning. Biogödseln är godkänd som EU-ekolo-
giskt gödselmedel och avsätts till lantbruket. 

Biogödseln ska certifieras enligt SPCR120. I juni 
genomfördes en revision av certifieringsorganet 
RISE som mynnade ut i några få mindre avvikelser. 
Kvalitetsmanualen har blivit godkänd. Det som 
kvarstår är att verksamheten efterlever och imple-
menterar de fastställda rutiner som har tagits fram, 
vilket innebär ett kontinuerligt arbete i hela styrked-
jan, från KS till tjänstemän och driftpersonal inom 
Samhällsbyggnadsförvaltning/VA. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektören träf-
fas varannan vecka för att prata om framtiden av bi-
ogas, utreda möjligheter till avsättning av gas samt 
bevaka upphandlingen som Avfall & Återvinning i 
Skaraborg (AÅS) kommer att göra under hösten. 

 

Utöver ovanstående delmål 

Aktiviteter: 

Kostavdelningen arbetar aktivt med att minska de 
mängder av matavfall som vi levererar till biogasan-
läggningen, även om målet för själva anläggningen 
är att samla in mer. 

Motivering till målbedömning: 
Ny blomsterplan har tagits fram och börjat imple-
menteras. Arbetet med grönstrukturplanen fortskri-
der enligt plan. Ett nytt underhållsprogram för fas-
tigheter har införskaffats för att ytterligare stärka 
kvalitén på våra fastigheter över tid. När det gäller 
fossilfritt finns en hel del att göra framöver. Uppdra-
get är nytt och arbete har påbörjats för att klara mål-
sättningen. 

Målbedömning 
Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: 

Park/Gata har haft informationsmöten gällande 
upphandlingar inom asfalt, lastbilstransporter, vin-
terväghållning, markentreprenader och grus. Avtal 
har tecknats under andra tertialen. 

VA-avdelningen har genomfört upphandling av 
markarbeten i tillsammans med Park/Gata. Avdel-
ningen genomför dessutom upphandling av VA ar-
beten. Lokala dialogmöten genomfördes förra året 
inför denna upphandling. Även upphandling av be-
vakningstjänster på skyddsobjekt håller på att ge-
nomföras. 

Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal 
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverks-
tjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. In-
formationsmöten inför dessa upphandlingar hölls 
under 2021. Under hösten kommer upphandling 
runt elmateriel tillsammans med andra kommuner 
att initieras. 

Kostavdelningen har i samarbete med kommunens 
landsbygdsutvecklare och näringslivschef, arbetat 
aktivt för att kunna sluta avtal med lokala livsme-
delsföretagare, för att främja deras förutsättningar 
till utveckling. Under denna period har mejerivaror 
upphandlats och avtal tecknats med lokal leveran-
tör. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falkö-
pings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 
logistikutveckling, nyetableringar och stärker be-
fintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambit-
ionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under året startat ett projekt i form av 
utbyggnad av Sikagårdsgatan på Fåraberget för att 
skapa nya möjlighet till nya etableringar. Här ska 
det finnas tomter redo för försäljning under våren 
2023. Även projektet vid Bredängsgatan i Stenstorp 
med syfte att skapa infrastruktur för att kunna sälja 
nya industritomter är klart och möjliggör därmed 
för nya etableringar i Stenstorp. Vid Marjarp har en 
upphandling påbörjas av överlämningsbangård samt 
dryport-spår 5. 

VA-avdelningen har kontinuerliga reinvesteringar i 
Va-nätet. Under våren har dricksvattenledningen till 
Kinnarp renoverats, ca 500 m har bytts ut. Led-
ningen var läckdrabbad med många rostangrepp.  

Under våren har den nya pumpstationen i Vartofta-
Åsaka byggts som ska pumpa spillvatten mellan 
Kättilstorp och Vartofta. Detta är en del av projektet 
med att pumpa spillvatten från Kättilstorp via 
Vartofta till Falköping. Projektet beräknas vara 
klart under hösten 2022. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 
infrastruktur för att företagens etableringar ska 
kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög 
prioritet då förseningar annars kan bli kostsamma 
för berörda företag. 

Förvaltningen är aktiv för att inkludera lokala före-
tag i nya upphandlingar på olika vis. Lokala aktörer 
har blivit kontrakterade. 

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

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna kän-
netecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemö-
tande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förut-
sättningar för att utveckla och tillhandahålla ser-
vice och tjänster med hög kvalitet och bra bemö-
tande, som utgår från helheten och förenklar varda-
gen för medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de 
är med förvaltningen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har deltagit i en brukarundersök-
ning ”Kritik på teknik”, som genomförts av SKR, 
under första tertialen 2022. Resultatet kom precis 
före semestrarna och har ännu inte hunnit analyse-
rats. 

För ett par år sedan genomförde fastighetsavdel-
ningen en kundundersökning som avdelningen nu 
arbetar utifrån. Dialoger genomförs kontinuerligt på 
lokalgruppsmöten i syfte att fånga synpunkter och 
önskemål i ett tidigt skede. Lokalgruppsmötena är 
utan tvekan den största kontaktytan för att fånga 
upp åsikter och önskemål. 

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom kontakter, 
besök direkt på plats samt städråd. Under årets inle-
dande månader har städråd hållits på ett antal för-
skolor. Framåt planeras städråd på äldreboenden då 
det under pandemin inte varit aktuellt för besök på 
plats. 

Kostavdelningen arbetar för att utöka samarbetet 
med ”kund”-förvaltningarna som avdelningen ser-
var med mat/måltider. Avdelningen bidrar med sin 
kompetens i fortbildningssammanhang och strävar 
efter att skolmåltiden ska utnyttjas som ett pedago-
giskt verktyg. 

VA-avdelningen har en kundtjänst som är öppen 
fyra dagar i veckan och som är en personlig väg in 
för våra abonnenter och medborgare att ta kontakt 
med VA-avdelningen. Här fångas många syn-
punkter in som bearbetas på olika sätt inom avdel-
ningen. 

I somras uppmärksammandes VA avdelningen som 
bäst på tillgänglighet i en stor artikel i branschens 
största tidning Cirkulation. Tidningen gjorde en test 
med wallraffa metod (anonymt) bland 15 kommu-
ner. I undersökningen fanns bl.a. Malmö, Linkö-
ping, Sundsvall, Danderyd, Essunga mm. Tid-
ningen mailade kommunen med olika abonnentfrå-
gor, ringde upp kundtjänsten på VA och till slut le-
tade de på hemsidan efter uppgifter. 

Tidningen kom till slutsats att Falköping var bäst i 
test. Det tog bara 40 sekunder för tidningen att hitta 
rätt kontaktväg i organisationen, 26 minuter att få 
ett utförlig och bra svar på frågan via e-mail som 
uppenbarligen inte var ett inkopierat standardsvar, 
ingen väntetid i telefon när man ringde kundtjäns-
ten och inga problem att få namn och telefonnum-
mer på VA kunniga för tekniska frågor. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 
flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalifice-
rad personal till olika arbetsuppgifter samt att 
kunna behålla befintlig kompetent personal. 
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Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säker-
ställa att personer utbildas med de spets- och bredd-
kompetenser som behövs nu och framöver inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har som vanligt tagit emot ett relativt 
stort antal sommarpraktikanter. Förhoppningsvis 
skapar dessa praktikplatser intresse hos några av de 
unga att vidareutbilda sig inom något av förvalt-
ningens arbetsområden/professioner.  

Förvaltningen tar dessutom emot andra praktikanter 
både interna och externa. Aktuellt just nu är till ex-
empel att städavdelningen i samarbete med AME 
tillhandahåller fem platser för Connect 2.0 samt 
två ”extra tjänster”. Dessutom finns en återkom-
mande extern yrkesutbildning inom lokalvård där 3-
4 studenter gör sin praktik hos städavdelningen un-
der fyra veckor åt gången.  

Fastighetsavdelningen kommer under hösten att ha 
personer på yrkespraktik till blivande fastighetsskö-
tare via en yrkeshögskola.  

Kostavdelningen har under året tagit emot som-
marpraktikanter, lärlingar och studerande på kock-
utbildning  

Förvaltningen har i samarbete med KOF tagit fram 
en ny organisation i enlighet med arbetsmarknads-
strategin där de båda förvaltningarna gemensamt 
kommer att anställa en arbetsledare för att arbets-
leda cirka 20 personer i arbetsmarknadsåtgärder 
inom enklare ”gröna jobb” såsom röjning av leder, 
grönyteskötsel och ogräsbekämpning. 

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har genomgående dialog mellan 
närmsta chef och personal där man diskuterar olika 
möjligheter till kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling tas upp vid varje utvecklingssamtal och 
diskuteras även vid varje avdelnings APT. Kommu-
nens interna utbildningskalender innehåller ett bra 
utbud av utbildningsmöjligheter som dessutom 

                                                           
1 De så kallade Ö9-kommunerna är: Falköping, 
Skövde, Tibro, Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
Hjo, Tidaholm och Karlsborg. 

kompletteras med relevanta externa utbildningar ef-
ter behov.  

Till hösten planeras för grundutbildning lokalvård 
med möjlighet till PRYL -certifiering för berörda 
lokalvårdare. Under våren avslutades den digitala 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare som star-
tade hösten 2021. 

Fortbildning till alla medarbetare inom kostavdel-
ningen ställs till förfogande både genom inspiration 
internt inom avdelningen men också med hjälp av 
externa aktörer. 

VA-avdelningen har under våren haft ett antal pro-
cessmöten för att ge driftpersonalen på reningsver-
ken möjlighet att ställa frågor och lyfta problem 
kopplat till processen i anläggningarna. Driftcon-
troller och IT-ingenjör har vid varje tillfälle fördju-
pat sig i specifika processdelar för att ge driftperso-
nalen ökad kunskap och förståelse för processens 
komplexitet. Mötena är ett resultat av utbildningsin-
satser som gjorts för att utbilda och utveckla perso-
nal inom verksamheten, speciellt med tanke på att 
nya drifttekniker har nyanställts under året. 

Nya medarbetare på VA-avdelningen har gått intro-
duktionskurs för nyanställda. Under mars har VA-
avdelningen bjudit in HR-avdelningen för att hålla 
medarbetarutbildning till all personal. VA-chefen 
och driftchefen gick på intern arbetsmiljöutbildning 
med Ö91-kommunerna ( digitalt). Det är en del av 
arbetsmiljöarbetet på avdelningen. Personalen utbil-
das ständigt, genom olika kurser men även genom 
utvalda mindre studiebesök och samarbete med 
andra kommuner. 

I början av juni gjorde VA avdelningen resa till 
Stockholms Vatten där vi besökte Karl XII pump-
station samt Stockholms Vattens VA lager. Det var 
en givande och uppskattad resa. 

Under hösten har VA avdelningen bokat två efter-
middagar med HR avdelningen där vi ska med all 
personal prata värdegrunder, mål och kultur på ar-
betsplatsen. 

Fastighetsavdelningen ska under hösten genomföra 
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR) 
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Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillits-
baserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa 
tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för 
dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbets-
flöden. Eventuella problem hanteras när de dyker 
upp. Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Fyra avdelningar (Park/Gata-, kost-, städ- och VA-
avdelningen) har numera grupper för LOkal SAM-
verkan (LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika 
sammanhang, på APT-möten, LOSAM och både 
fysiska och psykiska skyddsronder.  

Fastighetsavdelningen arbetar med en tydlig struk-
tur som grundar sig i stort ansvar och förtroende för 
varandra. Avstämningar genomförs vid APT-möten 
och efter behov. 

Genom städavdelningens olika städråd skapas dia-
log med verksamheterna och det tillsammans med 
arbetet med det nära ledarskapet skapas förutsätt-
ningar som bidrar till en god arbetsmiljö. De olika 
städgruppernas kompetenser och intresse för olika 
arbetsuppgifter fångas upp av arbetsledarna och an-
vänds på bästa sätt för ökad trivsel och resultat.  

 

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

 

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

Aktiviteter: 

Park/Gata har under våren tagit fram ett nytt egen-
kontrollprogram för entreprenadarbeten i egen regi. 
Detta syftar till att de förhållningssätt som beskrivs 
i den ”Tekniska handboken” efterlevs och kan kon-
trolleras.  

Vid lokalgruppsmötena med olika verksamheter 
stämmer fastighetsavdelningen av vilka behov som 
finns. Avdelningen har även avsatta medel i syfte 
att kunna åtgärda de behov som finns i syfte att 

skapa ändamålsenliga lokaler. Det nya verksam-
hetssystemet ska visa på vilka behov som finns nu 
och vad som kommer framöver. 

För städavdelningen är klimat- och miljöarbete ett 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året, detta 
handlar om hur städavdelningen sorterar eget avfall 
(inte verksamheternas, det ansvarar de själva för). 
Avdelningen fokuserar även på arbetsmiljön kring 
handintensivt arbete för att minska risken för för-
slitningsskador och en arbetsgrupp kommer att 
delta i en riskbedömning. 

Ett arbete har påbörjats med att till verksamheterna 
mer tydliggöra vad de har för städnivåer och fre-
kvenser i sina olika lokaler. Arbetet ska resultera i 
att nya städavtal upprättas. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få för-
sämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommu-
nens fastigheter. Långsiktig hållbarhet nås med 
medarbetare som har utbildning och kunskap inom 
professionen.  

Kostavdelningen genomför systematisk uppföljning 
av de klimatavtryck avdelningen gör genom sin ser-
vering av måltider med olika komponenter. 

Under våren har VA-avdelningen utfört läck-
sökning på tryckluftssystemet vid reningsverket för 
att spara på energi. I planen ligger också renovering 
av bio-steget i reningsverket vilket är ett energibe-
sparingsprojekt då blåsmaskinen i processen är den 
som förbrukar mest energi.  

Under året har tagits fram riktlinjer för projektering 
av VA system. Riktlinjerna ska införlivas med be-
fintlig Material och arbetspolicy i en teknikhandbok 
för VA arbete. 

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska förvaltningens klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: 

Genomgående vid de upphandlingar som förvalt-
ningen gör tittar man på exempelvis materialval i 
syfte att minska klimatavtrycken. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av ke-
miska hälsorisker har resulterat i en förbättring både 
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avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även 
till en minskad miljöpåverkan. 

Kostavdelningen arbetar aktivt utifrån klimatstrate-
gin och de klimatlöften kommunen avgett inom ra-
men för Västra Götalandsregionen. 

Genom att använda relining av självfallsledningar 
minskas klimatavtryck vid renovering av VA-led-
ningar. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhet-
ernas kvalitet  

För att kunna dra fördel av hela kommunens kom-
petenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 
med andra avdelningar, förvaltningar och externa 
organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 
processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och efter 
medborgarnas behov. 

Förvaltningen bör vara del av den stora utveckl-
ingspotential som finns inom den digitalisering som 
sker i samhället. De digitala system och tekniska 
lösningar som nu utvecklas inom olika områden, 
ska verka för att verksamheterna blir mer effektiva, 
når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de 
processer som säkerställer välfärden. Digitali-
seringen anses som den enskilt största förändrings-
faktorn i vår tid, och den påverkar alla delar av 
vårt samhälle. Den viktigaste resursen är medarbe-
tarna, deras omställningsförmåga, kompetens och 
kunskap.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata drivs i stort sett allt arbete i processer 
som måste fungera. 

Fastighetsavdelningen arbetar enligt en tydlig pro-
cess kopplat till projekt (projektdirektiv, förstudie, 
projektering, genomförande, avslut/förvaltning). 
Under hösten inleds ett arbete med att identifiera 
och skapa de processer som finns och behövs.  

För befintliga byggnader pratar förvaltarna med 
verksamheten om verksamhetens behov och om 

sina underhållsplaner för att minska risken för 
felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrup-
perna. Detta arbete innebär även ett tydligare arbete 
med att i flerårsplanen få in behov från underhålls-
planerna och verksamheternas behov, en process 
som har förtydligats under året. 

Kostavdelningen arbetar konsekvent och systema-
tiskt för att utöka samarbetet med övriga förvalt-
ningar, för att öka möjligheterna att utnyttja den of-
fentliga måltiden till annat än som ”bara mat”. 

VA-avdelningen har påbörjat ett arbete med att 
strukturera upp styrningen av verksamheten så att 
styrningen följer de uppsatta verksamhetsmålen. 
Det är mycket data som VA-avdelningen måste 
sammanställa inför miljörapportering och verksam-
hetsredovisning samt som hjälp i verksamhetsstyr-
ning och övervakning. Det är viktigt att strukturera 
arbetet på så sätt att kvalitén säkerställs och att det 
finns data tillgänglig under hela året. Arbete med att 
ta fram en ny övervakningsstrategi pågår. Nya tek-
niker vad gäller övervakningen prövas i enlighet 
med strategin. 

Städavdelningen har ett flexibelt arbetssätt för att 
kunna möta upp mot ändrade förutsättningar och 
nya önskemål med ibland mycket kort varsel. 

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och 
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och 
mer kvalitetssäkrade. 

Aktiviteter: 

Park/Gatas verksamhet bygger till stora delar på en 
hög digitalisering. Det grundläggande uppdraget 
med ytor i driften är beskrivet i ett GIS-baserat la-
ger i kommunen egna kommunkarta. Utförandet 
planeras och kvalitetssäkras genom ett GPS-baserat 
system (Mobiwin) som är installerat i alla fordon 
som deltar i driften. För uppföljning av kostnader 
gällande personaltid och tid för arbetsfordon så re-
gistreras detta digitalt i ”Tidrapport” som är kopplat 
mot kommunens ekonomisystem. 

Fastighetsförvaltarna tittar närmre på hur man kan 
arbeta vidare med underhållsplaner och hur dessa 
kan förtydligas ytterligare i syfte att skapa en tydlig 
bild av underhållsbehovet av kommunens byggna-
der. Fastighetsavdelningen har därför beslutat om 
och införskaffat ett nytt verksamhetssystem för för-
valtarna, Planima.  
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Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler 
som har sådan utformning att det är möjligt med en 
installation.  

Under senaste 10 åren har VA-avdelningen jobbat 
intensivt med digitalisering. Valvet har utvecklats 
till ett system som används inte bara för att lagra 
data, utan även som plattform för arbetsorderflöde 
på arbetsorder. Avdelningen jobbar även i den nya 
drift- och underhållsystemet Maint Master+. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen har flera olika sätt att interagera med 
våra kunder, bland annat via enkäter, inarbetade 
mötesforum av olika slag och kundtjänst. I en 
undersökning (gjord av VA-branschens största tid-
ning Cirkulation) fastslogs att Falköping vara bäst i 
test. 

Förvaltningen erbjuder fortsatt många sommarprak-
tikplatser men även andra typer praktikplatser/lär-
lingsplatser för personer på olika utbildningsnivåer. 
Förvaltningen är delaktiga i ”Gröna jobb- pro-
jektet”. 

Förvaltningens personal erbjuds kontinuerligt 
många olika utbildningar, både internt och externt. 
Digitaliseringen har dessutom inneburit en möjlig-
het för fler utbildningar ur både tids- och kostnadsa-
spekt. 

Förvaltningen har en levande tillitsbaserad ledning 
och styrning. Förvaltningen arbetar för tydliga an-
svarsområden och många kontaktytor för dialog 
mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. 
Problem hanteras när de dyker upp. Detta har 
skapat trygga arbetssituationer och en minimal per-
sonalomsättning. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 
hittar även nya användningsområden för den. Detta 
till gagn både internt och för våra invånare i kom-
munen.  

 

Målbedömning 
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Återkoppling till tekniska nämnden 
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 
kommande tre åren som i stor utsträckning bestäm-
mer inriktning för alla förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande process-
schema är strukturen för det systematiska kvalitets-
arbetet. 

Tekniska nämnden får varje månad information och 
uppföljning av ekonomin per avdelning. Tre gånger 
om året, mars, maj och oktober, tar förvaltningen 

fram en månadsprognos, denna redovisas i nämnden 
och lämnas till kommunstyrelsen.  

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 
augusti avges med uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och 
investeringar. Rapporterna innehåller också en pro-
gnos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut 
med bedömning av årets måluppföljning och ett 
sammanställt ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 
specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 
upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

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

Varje beslut eller frågeställning som fattas i organi-
sationen behöver kommuniceras på ett eller annat vis 
för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frågor 
”färdas” i olika styrkedjor beroende på syfte och be-
skaffenhet. Det är därför viktigt att det finns bra pla-
neringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. och inte 
minst ett bra ledarskap för att bästa resultat ska upp-
nås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att varje 
medarbetare känner sig delaktig och bidrar till att 
göra något bra för kommunen och dess invånare. I 
en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och reflekt-
ioner i syfte att utveckla verksamheten. 

För en bra fungerande styrkedja är det av största vikt 
att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att ut-
värderingar och analyser kan göras, som bra be-
slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 
till förvaltningschef och förvaltningens lednings-
grupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt för-
valtningsekonom) och sedan vidare till varje avdel-
ning och dess personal. 
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Verksamhetsuppföljning 

 

Verksamhet, volym ooch kvalité samt 
förväntad utveckling 
 

Park/Gata 
Inga ytor för drift och underhåll har tillkommit un-
der första delåret 2022. Senare under 2022 förväntas 
nya gator på Fåraberget att tas i bruk och går över 
till drift och underhåll. 

Kost 
Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att möj-
liggöra för de barn som är inskrivna i förskolan som 
15-timmarsbarn att förlägga sina timmar så att de 
kan delta i måltider. Fördelningen av dessa barn 
mellan kommunens olika förskolor är inte jämn. 
Flera förskolor har fått ett stort antal ökade måltider 
medan andra har minskat i antal serverade luncher. 

Avdelningen har behövt utöka personaltiden på ett 
antal förskolor där antalet måltider stigit till en nivå 
som inte längre är hanterbar med den tidigare plane-
rade personaltiden. Det finns svårigheter att be-
manna på ett bra sätt då alla våra kök behöver stött-
ning under lunchtid och möjligheten att anställa på 
deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”. 

 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring tek-
niska system i fastigheter ökar vilket innebär att per-
sonalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 
klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 
fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket be-
hov verksamheten har kommande år och vilka fas-
tigheter som kan möta dessa behov. 

Städ 
Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes maski-
ner med robotiserad teknik för offentlig miljö/loka-
ler. I framtid leder detta till effektiviseringar av me-
toder och moment. Aktuella personalförändringar ti-
digarelägger detta och beräknas kunna påbörjas un-
der hösten. Satsningar på kompetens- och teknikut-
veckling kommer att ske inom de närmaste åren. 
Finns ett utökat behov av att kompletterar städavdel-
ningens golvvårdsmaskiner. I övrigt görs inköp av 
effektiva maskiner och redskap fortlöpande.  

VA-avdelning 
Under första åtta månader lagades åtta vattenläckor 
på dricksvattenledningar. 

Tillsynsmyndighet Miljö östra Skaraborg har under 
april utfört dricksvattenkontroll på Falköpings vat-
tenledningsnät, med inriktning på skötsel och under-
håll av reservoarer. Kontrollen var utan avvikelse. 

Under hösten kommer tillsyn på alla reningsverk och 
även periodisk besiktning av ledningsnät. 

Verksamheten arbetar med arbetsmiljö genom olika 
utbildningar och föreläsningar tillsammans med HR 
för att skapa tillitsbaserad styrning. 

Verksamhetskostnaderna har ökat vilket påverkar 
ekonomi.  

Biogas 
Intäkterna från uppgraderad biogas ser ut att öka 
men fortsatt låga behandlingsavgifter gör att sum-
man följer budget. Utgifterna ser ut att följa budget. 

Ökade mediakostnader och verksamhetskostnader 
påverkar ekonomin.  

 

 

KOSTAVDELNINGEN 
ANTAL PORTIONER 

2020 2021 2022 

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      118 055      114 601     

Februari  150 967      127 018      134 753     

Mars  163 692      161 202      189 015     

April  123 285      147 618      135 332     

Maj  132 406      150 753      167 704     

Juni  98 984      100 102      98 568     

Juli  14 621      23 232      17 307     

Augusti  99 948      105 161      96 308     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819      51 268     

Februari  49 720      47 073      45 738     

Mars  52 638      52 071      51 204     

April  50 788      49 506      50 845     

Maj  52 030      51 254      52 165     

Juni  50 540      49 564      49 894     

Juli  53 131      51 675      52 135     

Augusti  53 190      51 132      52 857     

Externa portioner

Januari  818      1 590      327     

Februari  623      1 884      322     

Mars  789      2 267      282     

April  695      1 563      210     

Maj  695      1 204      208     

Juni  744      1 382      176     

Juli - -  -     

Augusti  454      106      28     

Totalt antal portioner  1 364 310      1 348 231      1 361 247     



planeringsförutsättningar 
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 
personalplanering och förväntad 
utveckling 
 

Park/Gata 
Park/gata har fastanställt två kombitjänster tillsam-
mans med Kultur och fritidsförvaltningen. Avsikten 
är att tjänsterna kommer arbeta på Mösseberg under 
vintern (6 månader) och ersätta säsongsanställningar 
inom parkenheten under sommaren (6 månader).  

Det finns idag tre ej tillsatt tjänster inom enheten för 
anläggningsservice. 

Kost 
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare. 

Utifrån de interna diskussioner som pågått om att två 
tjänster inom administration och ledning lämnas va-
kanta efter sommaren, har avdelningen valt att låta 
dessa båda tjänster övergå till mer av operativ karak-
tär. Rekrytering av två tjänster till kock pågår för att 
stärka den resurs som står till förfogande när den or-
dinarie personalen av någon anledning inte är i 
tjänst. 

Avdelningen strävar efter att alla medarbetare ska ha 
en rimlig arbetsbelastning och att arbetsmiljön för 
alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå. 
Fortsätt måste också finnas en organisation som strä-
var efter en utveckling av verksamheten. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har inga personalförändringar 
i dagsläget. Investeringstakten är hög och fokus på 
fastighetsstrategiska frågor och klimat förväntas öka 
framöver. 

Nytt verksamhetssystem kommer implementeras un-
der hösten, det ska effektivisera och tydligare visua-
lisera underhållsbehovet av kommunens fastigheter. 
Detta medför att prioritering av arbetsuppgifter 
måste göras för att hitta en rimlig arbetsbelastning. 

I syfte att hitta en rimlig arbetsbelastning kommer vi 
nyttja LIA-praktikanter under hösten som läser till 
fastighetsförvaltare samt omfördela uppgifter inom 
avdelningen. 

Städ 
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Dimensionering och rekrytering av per-
sonal måste anpassas. Personal erbjuds utökad ar-
betstid upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster 
vid behov. Städningen av campingen fortsätter för 
fjärde året. Kan komma blir ändring till årsskiftet då 
kommunen söker en arrendator. Framförhållning i 
beslut som tas är viktigt.  

Aktuella pensionsavgångar har främst gällt personal 
som arbetat deltid. Det innebär att personalsamman-
sättningar setts över, heltider möjliggjorts och även 
arbetsplatsbyten har skett. Det möjliggör också att 
robotiserad teknik kan prövas tidigare är planerat. 

VA-avdelningen 
Inga förväntade förändringar i verksamheten. En 
person på reningsverket har slutat men process med 
att anställa en ny pågår.  

Biogas 
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsav-
gång har gjorts och medför utökad bemanning. 
Tjänsten är heltid och fördelad mellan biogas och 
avfall. 
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Frånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaro för samtliga anställda 
per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuk-
timmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom pa-
rentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-
augusti. Gröna siffror innebär förbättring, röda siff-
ror försämring och svarta ingen större skillnad mot 
samma period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,65 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-
augusti 2022 (45,91 % 2021) och 23,6 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (19,3 % 
2021). 

Pga. pandemin Covid -19 och särskilda sjukskriv-
ningsregler kan år 2021 och början av år 2022 vara 
speciella år i sjukfrånvarostatistiken  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – augusti 2022 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 7,4 % (6,2) 9,2 % (8,1) 4,7 % (3,4) 38,4 % (38,5) 10,3 % (6,2) 7,7 % (6,0) 6,7 % (6,4)

Ledning o adm 3,0% (0,0) 4,5% (0,0) 0,4% (0,0) 87,1% (0,0)

Kost 11,4% (10,2) 12,7% (11,5) 6,3% (5,7) 42,3% (47,0)

Fastighet 7,0% (3,7) 24,0% (2,8) 5,1% (3,8) 46,1% (33,6)

Park/Gata 5,3% (3,5) 3,7% (4,4) 5,7% (3,3) 20,0% (15,8)

Städ 5,8% (5,4) 6,3% (5,8) 2,4% (2,2) 24,6% (28,0)

VA avd och Biogas 3,9% (1,8) 10,2% (3,9) 1,8% (1,3) 74,9% (0,0)

Växel/reception 3,9% (3,9) 3,9% (3,9) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)



planeringsförutsättningar 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
 

Nämndens driftsram har under 2022 påverkats av 
två beslut om justering av ramar från kommunfull-
mäktige.  

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran 
gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna rikt-
linjer för hyressättning. En omfördelning av budget 
för internhyran mellan nämndernas ramar har före-
slagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige, 
KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar 
ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.  

Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års 
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kost-
nadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har 
nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att 
städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga 
nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut 
har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022. 
Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den 
raden. 

Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för 
ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst 
avser ökade volymer inom gator kopplat till mark- 
och exploateringsprojekt som färdigställs inom 
Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväx-
lar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrel-
sen, efter en översyn av reglementen avseende kol-
lektivtrafiken.  

Enligt beslut av kommunstyrelsen, KS§ 55/2022, 
har park/gata fått del av strategiska medel för att 
kunna genomföra en grönstrukturplan under året. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
 

Tekniska nämnden har i flerårsplan tilldelats medel 
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tä-
torter, 1 000 tkr. Detta uppdrag tillfaller park/gata 
och kommer primärt omsättas i de centrala delarna 
av de båda stationssamhällena Floby och Stenstorp 
men om budgetanslaget kvarstår över tid så kom-
mer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätor-
ter i kommunen. 

 

Förväntad utveckling samt  
ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
 

Övergripande är energipriset en utmaning för fas-
tighet, park/gata och VA-avdelningen, prisutveckl-
ingen på nätet och elpriset är en stor osäkerhet då 
det är en stor andel av nämndens kostnader. 

 

Städ 

Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas 
av detta kommer leda till högre priser på förbruk-
ningsvaror. En del varor kan även komma att bli 
bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till 
hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och en-
gångshandskar.  

 

Park/gata 

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 
de externa kostnaderna att öka under 2022 och de 
uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till 
exempel maskinintensiva entreprenader såsom vin-
terväghållning, inköp av el till gatubelysning eller  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Internhyres 
förändring 

Kostnadsnivå 
städ 

Kapital  Kollektivtrafik KS § 55 
BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

ParkGata -69 584      36     -420      1 580     -250     -68 638     

Kost -96 550     -390     -96 940     

Fastighet -14 895      3 805     -11 090     

Städ -1 998     -6     -2 004     

Övrigt -9 673      5      820     -8 848     

SUMMA BUDGET  -192 700      3 450      820     -420      1 580     -250     -187 520     
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asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i 
pris med ca 12% under 2022.  

 

Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-
tigheter. De är i behov av tak- och fasadunderhåll, 
fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, be-
lysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar 
m.m. De budgetmedel som finns i plan räcker inte 
till för kommande behov och för att minska befint-
lig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya 
kostnader och behov av nya anslag.  

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att in-
nebära stora investeringar framöver i exempelvis 
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat. 

 

Kostavdelningen 

Livsmedelsbudgeten räknades i årsskiftet upp med 
2 % . Den faktiska kostnadsökningen var högre än 
så i årsskiftet och från och med 1 april har priserna 
generellt ökat med ytterligare 4 %. 
Leverantörerna har meddelat ytterligare prisjuste-
ringar i samband med halvårsskiftet och ges möjlig-
het till ytterligare en i månadsskiftet september – 
oktober. 
På grund av förändringar i organisationen och om-
fördelningar av arbetsuppgifter har de förändrade 
priserna från 1 juli ännu inte kunnat stämmas av för 
att se hur det påverkar kostavdelningens ekonomi. 
 

Det är ändå tydligt att det goda ekonomiska resultat 
avdelningen gjorde under 2021 nu är förbrukat ge-
nom förhöjda livsmedelspriser och ett ökat antal 
serverade måltider. 
I och med leverantörernas möjlighet att ytterligare 
en gång under 2022 justera sina priser finns det en 
stor osäkerhet i 2022 års resultat. 
 

VA 

Under våren har priset på kemikalier ökat vilket re-
presenterar en ekonomisk risk i verksamheten. 
Vissa kemikalier ökade med 30%. Kostnader för el 
överskrider budget vid halvårsbokslutet. Dyrare 
material och tjänster bidrar också till osäkerheten. 
Detta speglas i ökade verksamhetskostnader mot 
budgeterad. Intäkter prognosticeras ligga lägre än 
budgeterad vilket gör ett underskott på 1,5 mnkr.  

Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över 
budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande 
taxeberäkningar. 

 

Biogas 

Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i 
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas, 
behandlingsavgifter för matavfall samt produktions-
stöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för 
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga 
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slut-
kund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte för-
handlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäk-
ter från behandlingsavgifter. 

Ökade mediakostnader påverkar utfallet, samt 
större personalkostnader än budgeterad. Underskot-
tet prognosticeras till 500 tkr.  
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 

Tekniska nämnden 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

 

Utfall  
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 
vilket är 64,6 % av budgeten. 

De interna intäkterna ligger något under budgeterat 
men detta samtidigt som personalkostnaderna mins-
kat.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – mars på grund 
av Covid-19. De externa intäkterna ligger något un-
der budgeterat. 

Personalkostnaderna har minskat på grund av sjuk-
dom och vakanser. Det som också påverkar är att bi-
dragsanställningarna som nämnden tidigare haft bör-
jar fasas ut och istället tillhöra kompetens- och ar-
betslivsnämnden. Detta innebär samtidigt att bidra-
gen för detta minskar. 

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-
ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 
augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 
hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning. 

Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på 
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.  

Prognos 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
 -10 603 tkr för nämnden. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på nämndens kostna-
der. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga be-
tydligt högre än budgeterat. Stora prisökningar på 
exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränsle-
priser kan konstateras.  

 

Åtgärder för att nå balans 
Med anledning av den stora inflationen som idag rå-
der då priset på bland annat el, drivmedel och livs-
medel stigit kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 
ha stora svårigheter att inhämta det prognostiserade 
underskottet på -10 603 tkr. Om inflationen inte 
hade uppstått så skulle förvaltningen legat på bud-
get. 

Uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
ansvara för matproduktion med hög kvalitet, att 
kommunens verksamhetslokaler håller en godtagbar 
standard gällande städ och teknisk service. Uppdra-
get innefattar även ansvar för infrastruktur för civil-
samhället med exempelvis gator och parker. 

På grund av ökade mediakostnader kommer inte fas-
tighetsavdelningen kunna hålla budget om media-
kostnaderna fortsätter vara på samma nivåer som 
första halvan av 2022. Se grafen över spotpriser sen-
ast 6 åren på sid 27. 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 966 3 035 4 383 6 575 5 813 -762

Statsbidrag 3 021 3 074 2 180 3 270 4 076 806

Övriga intäkter 11 109 11 815 11 458 17 187 16 834 -353

Interna intäkter 228 001 240 654 243 991 365 987 364 862 -1 125

Summa intäkter 245 096 258 577 262 013 393 019 391 585 -1 434

Kostnader

Personalkostnader -106 104 -106 941 -110 069 -165 103 -162 295 2 808

Verksamhetskostnader -119 770 -123 030 -127 154 -190 729 -199 374 -8 645

Kapitalkostnader -77 546 -81 805 -81 581 -122 372 -123 152 -780

Interna kostnader -63 915 -67 861 -68 224 -102 335 -104 887 -2 552

Summa kostnader -367 336 -379 637 -387 028 -580 539 -589 708 -9 169

NÄMNDENS RESULTAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Åtgärder: 

1. Fastighetsavdelningen har gått igenom kommu-
nens 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 om-
prioritering genomförts gällande reinvesteringar och 
planerat underhåll.  

4. Energioptimering av kommunens byggnader fort-
sätter genom injustering av system samt löpande in-
formera verksamheten om vad de själva kan göra för 
att minska energiförbrukningen. 

5. Kostavdelningen kan sänka kvalitetsnivån på ma-
ten om det krävs för att hålla budgeten.  

Kostavdelningen är en serviceorganisation och av-
delningen 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 avdel-
ningen 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 progno-
stiserade underskottet innebär i samtliga fall att kva-
litén på våra uppdrag sänks. Framförallt synliggörs 

det i parkskötseln som många gånger är förvaltning-
ens ansikte utåt mot allmänheten.  

Stora delar av budgeten för 2022 är redan intecknad. 
Största delen består av personalkostnader för tillsvi-
dareanställd personal men även redan tecknade avtal 
såsom vinterväghållning eller drift av gatubelysning. 
Övriga stora poster är t.ex. bidragsgivning av en-
skilda 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 va-
kanta tjänster som belastar driftbudget samt att av-
sluta säsongsanställningar en månad tidigare är pla-
nerat.  

9. Att park/gata är återhållsam med de externa kost-
naderna inom framförallt parkunderhållet. Detta in-
nebär att t.ex. utrustning för planerad trädvård inte 
kan hyras in, nedtagning av träd helt får bortpriorite-
ras eller att om/ nyplantering av rabatter får senare-
läggas. 

10. Städavdelningen samverkar med kommunens 
verksamheter för en god allmän hushållning och 
sparsamhet när det gäller förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, toalettpapper, avfallspåsar/städ-
säckar, handskar m.m. Det gäller främst hygienut-
rymmen där som regel de flesta produkter tillhanda-
hålls av städavdelningen. Målet är att på arbetsplat-
ser 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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Verksamhetsresultat - skattefinansierat 

 

 

Park/Gata 
Park/gata prognoserar ett underskott på -3 355 tkr 
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan 
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget 
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för 
el och bränsle. För gatubelysningen prognoseras ett 
underskott om -1 500 tkr i och med de kraftigt 
ökade elpriserna. Entreprenader såsom inköpt vin-
terväghållning prognoseras till ett underskott om 
 -1 000 tkr på grund av ökade bränslepriser. 
Park/gatas egna interna transportcentral, inom vilka 
alla fordon och kostnader för dessa i den egna verk-
samheten hanteras, prognoseras till ett underskott 
om -1 000 tkr bland annat på grund av ökade bräns-
lepriser. 

En mindre avvikelse, då omklassning av flygplatsen 
genomförts under första halvåret 2022. Kostnaden 
för detta har landat på cirka 300 tkr och är inte bud-
geterad.  

Övriga verksamheter följer budget med endast 
mindre avvikelser och där en återhållsamhet finns 
för att kunna parera vissa delar av underskottet. 

 

Kost 
Prognosen för kostavdelningen visar på en möjlig-
het att hålla budget för 2022. Detta trots de mycket 
förhöjda priserna på livsmedel och det förväntade 
ökande antal serverade måltider i förhållande till 
2021. 
Kostavdelningen gjorde ett stort överskott under 
2021 vilket gjort att det finns utrymme i budgeten 
under 2022. Osäkerheten är ändå stor då leverantö-
rerna har möjlighet att justera sina priser ännu en 
gång i samband med månadsskiftet september–  
oktober. 
 

Städ 
Städavdelningen visar en prognos inom given bud-
getram. Verksamheternas hittills kända behov av 
städning är det som motsvarar städavdelningens 
uppdrag. 

 

Övrig verksamhet / renhållning 
Verksamheten under rubriken övrigt följer budge-
ten. Den reserv som ligger budgeterad här progno-
stiseras att inte tas i anspråk och den återhållsamhet 
som ålagts nämnden gör att en prognos på  +1 784 
tkr kan lyftas fram. Detta kan dock bara möta en 
bråkdel av nämndens befarade underskott. 

Sluttäckning deponier 

Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper 
enligt plan. Hittills i år har 8 238 tkr tagits i anspråk 
av avsättningen. En prognos för resterande del av är 
att cirka fem miljoner till kommer att behövas. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
PER 2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden

Park/Gata -44 715 -45 090 -45 760 -68 638 -71 993 -3 355

Kost -59 786 -62 689 -64 627 -96 940 -96 940 0

Fastighet -12 751 -8 733 -7 394 -11 090 -20 122 -9 032

Städ -911 -337 -1 337 -2 004 -2 004 0

Övrigt -4 078 -4 210 -5 899 -8 848 -7 064 1 784

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT 

-122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Fastighet 
Prognos visar på ett underskott på - 9 032 tkr. Kost-
nadsökningar syns på material och fordonskostna-
der men den största avvikelsen på avdelningen be-
ror på kraftigt ökade mediakostnader: Bara media-
kostnaderna prognostiseras till ett underskott med   
-10 039 tkr.  Kommunen har rörligt elavtal och 
spotpriserna ligger på mycket högre nivåer jämfört 
mot tidigare år.  

Diagrammet nedan visar att spotpriserna mellan 
åren 2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på 
elen aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett 
värde under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 
öre/KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en 
nivå som är betydligt högre än tidigare år. 
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Vatten och avlopp  -  Verksamhetsresultat 

 

 

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456 tkr  
och verksamheten prognosticerar en underskott på  
-1 618 tkr 

Intäkter prognosticeras ligga lägre än budgeterat. 

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rå-
dande världsläget. Under våren har exempelvis pri-
set på kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade 
med 30%. Kostnader för el överskrider budget vid 

halvårsbokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar 
också till osäkerheten.  

Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och 
är högre än budgeterat. Detta på grund av att stora 
investeringsprojekt har aktiverats vilket påverkar 
kapitalkostnaderna. Under året kommer ytterligare 
projekt att slutföras och aktiveras. 

 

 

 

 

 

 

VA  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 40 567 41 131 41 371 62 057 61 110 -947

Statsbidrag 25 20 0 0 20 20

Övriga intäkter 78 156 64 80 160 80

Interna intäkter 3 226 3 571 3 220 4 830 5 331 501

Summa intäkter 43 896 44 879 44 655 66 967 66 621 -346

Kostnader

Personalkostnader -9 885 -9 743 -9 717 -14 576 -14 743 -167

Verksamhetskostnader -15 591 -18 063 -17 848 -26 756 -27 103 -347

Kapitalkostnader -13 674 -15 039 -14 363 -21 545 -22 597 -1 052

Interna kostnader -2 322 -2 490 -2 727 -4 090 -3 796 294

Summa kostnader -41 472 -45 335 -44 656 -66 967 -68 239 -1 272

VA RESULTAT 2 424 -456 0 0 -1 618 -1 618
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Biogas  -  Verksamhetsresultat 

 

 

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med -
500 tkr jämfört med budget. 

Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första halvåret dock med låga be-
handlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i 
drift under ett år och medfört minskad egen för-
brukning av gas till uppvärmning. Tillgången till 
baslast av rötbart matavfall för resten av året är säk-
rad genom avtal. Som komplement finns avtal om 
leverans av färdig matavfallsslurry för resten av 
2022. Tillgången av rötbart material för resten av 
året beräknas räcka för att kunna producera cirka 
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.  

Ansökan om produktionsstöd är inskickad men det 
har inte kommit något beslut än. I prognosen har vi 
räknat med ett produktionsstöd på 720 tkr.  

En ansvarig för biogasen har anställts under året 
och en överlappning av personal gör att budgeten 
för personalkostnader överskrids. 

Verksamhetens kostnader prognostiseras överskrida 
budget då mediakostnader och verksamhetskostna-
der ökar pga. kostnadsnivåökningar.  Oron i världs-
läget påverkar även här.  

  

BIOGAS  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 1 224 2 714 2 160 3 240 4 814 1 574

Statsbidrag 552 4 735 1 103 724 -379

Övriga intäkter 534 237 505 758 422 -336

Interna intäkter 0 60 0 0 88 88

Summa intäkter 2 310 3 015 3 401 5 101 6 048 947

Kostnader

Personalkostnader -712 -1 106 -615 -922 -1 707 -785

Verksamhetskostnader -2 494 -2 333 -1 523 -2 285 -3 451 -1 166

Kapitalkostnader -1 561 -2 234 -2 384 -3 576 -3 312 264

Interna kostnader -581 -526 -679 -1 018 -785 233

Summa kostnader -5 348 -6 200 -5 201 -7 801 -9 255 -1 454

BIOGAS RESULTAT -3 039 -3 185 -1 800 -2 700 -3 207 -507
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Investeringsrapport 

 

 

 

 

Investeringar är uppdelad i tre olika investeringsty-
per: 

 Nya investeringsprojekt 
 Re-/löpande investeringar  
 MEX investering  

Investeringar hos tekniska nämnden delas upp mel-
lan skattefinansierad och taxefinansierade verksam-
het. Park/gata utför även en betydande del av MEX-
investeringar där budgeten ligger under kommunsty-
relsen men delegeras i varje enskilt projekt till tek-
niska nämnden. 

  

SKATTEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Övrigt -50 669 -19 485 -50 669 -45 756 4 913

Summa Investeringar -62 000 -22 412 -62 000 -54 487 7 513

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 33) -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

Summa Investeringar -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

NÄMNDS INVESTERING 
SKATTEFINANSIERAT 

-80 782 -180 600 -154 487 26 113

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Övrigt -26 000 -7 406 -26 000 -22 328 3 672

Summa Investeringar -28 500 -7 567 -28 500 -23 928 4 572

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 37) -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

Summa Investeringar -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

NÄMNDS INVESTERING 
TAXEFINANSIERAT 

-11 966 -44 300 -36 204 8 096
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Skattefinansierade - investeringar 

- Re-/löpande investeringar skattefinansierat

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2022.  

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022 
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden 
inte kunde fastställas vilket som var mest ekono-
miskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling 
har nu kunnat färdigställas och nytt avtal är under-
tecknat med leverantör där priserna endast påverkats 
i mindre omfattningen men detta kan riskera att as-
faltsarbeten inte blir utförda inom planerad tid.  

Trafiksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 
genomförts som planerat under första delen av 2022 
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.  

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskin-
investeringsplanen bland annat har utbyte av red-
skapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare be-
ställda lastbilarna väntas det ännu på.  

Fastighet 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 
åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 
Allt från fasadarbeten till teknisk installation. 

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-
ning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-
valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 
underhåll. 

 

Maskiner och inventarier 

Städ 
Personalförändringar har medfört att arbetet med 
eventuellt införande av robotskurmaskin kan komma 
tidigare. Investeringsmedel för detta ryms inte inom 
årets budget för städavdelningen utan en negativ av-
vikelse kommer i så fall att rapporteras. 

Kost 
Inköp av värmeskåp har gjorts vilket gör att årets in-
vesteringsbudgeten har överskridits. Tidigare år har 

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Maskiner och inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Park/Gata -9 600 -2 258 -9 600 -7 000 2 600

Fastighet -1 100 -333 -1 100 -1 100 0

Städ -200 0 -200 -200 0

Kost -100 -275 -100 -275 -175

Övrigt -331 -61 -331 -156 175

Park/Gata -21 416 -9 325 -21 416 -16 360 5 056

Offentlig belysning -5 216 -1 392 -5 216 -2 600 2 616

Reinvestering broar -1 500 -59 -1 500 -60 1 440

Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -3 618 -4 600 -4 600 0

Asfaltsunderhåll -7 200 -3 250 -7 200 -7 200 0

Reinvesteringar Marjarp -500 -270 -500 -500 0

Reinvestering parker -1 200 -571 -1 200 -1 000 200

Reinvestering gatukropp -1 200 -165 -1 200 -400 800

Fastighet -29 253 -10 160 -29 253 -29 396 -143

Passage och larm -2 000 -883 -2 000 -2 000 0

Styr och reglerutrustning -300 -53 -300 -300 0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -926 -185 -926 -926 0

Reinvesteringar -22 121 -7 489 -22 121 -22 121 0

Lokalförändringar utanför ram -3 906 -1 550 -3 906 -4 049 -143

Re-/löpande investeringar -62 000     -22 412     -62 000     -54 487      7 513     
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inte investeringsbudgeten utnyttjats då möjligheterna 
till reparationer av inventarier i form av värmeskåp 
har funnits. 

Övrigt 
Under året har några få möbler köps in. Resterande 
medel får gå till att täcka underskottet för inventarier 
som köpts in på kostavdelningen och eventuellt 
kommande inköp på städavdelningen. 
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Fastighet skolor -446  100 -41 268 -16  427 -76 706 -519  400 -73  300

Platåskolan - Fastighet -388 700 0 -208 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -1 015 -1 450 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -37 700 -34 037 -1 440 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -6 216 -12 782 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 0 -547 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -140  700 -48 693 -33  781 -120 298 -143  700 -3  000

Frökindsgården, ombyggnad -25 700 -19 841 -17 423 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -34 000 -27 852 -16 094 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -1 000 -264 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrig t -43  150 -12 375 -6  272 -8 847 -58  250 -15  100

Stadshus konferensrum -6 000 -4 465 -587 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent -500 -500 0 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 800 -3 447 -5 390 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -29 600 -2 821 -200 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 142 -95 -203 -1 250 0

ParkGata -67  650 -13 069 -1 819 -18 996 -71 457 -3  807

Platåskolan - Gata -26 450 0 0 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -11 700 -2 327 -442 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -2 142 0 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -8 600 -1 377 -3 676 -25 000 0

Övrig t -3  200 -3 195 -71 -76 -3  200 0

Markanläggning återvinningscentral -3 200 -3 195 -71 -76 -3 200 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
SKATTEFINANISERAT 

-700 800 -118 600 -58 370 -224 923 -796 007 -95 207



 

34 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 

Fastighet- skolor 
Platåskolan – fastighet 
Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Dispensansökan om flytt av salamander har 
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 
kvartal 1 2022. 

Odensbergsskolan 
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 
kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet.  

 moduler/skola 
Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 
drift under första kvartalet 2022. 

 förskola och kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole-
byggnad och kök har utförts och entreprenör (total-
entreprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 
beräknas färdigställas under 2023. 

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan) 
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om att 
tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 
1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 
skolmiljön. 

 

Fastighet- vård- och omsorg 
Frökindsgården 
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 
pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Pro-
jektet beräknas färdigställas hösten 2022. 

Nytt korttidsboende 
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och be-
räknas färdigställas våren 2023. 

Ranliden 
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-
ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats.  

 

Fastighet övrigt 
Stadshuset 
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 
När beslut har tagits om budget kan projektering och 
byggnation påbörjas.  

 konferensrum 
Efter mer ingående projektering har det identifierats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar vå-
ningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder. 
Detta innebär att även kontoren måste renoveras. 
Beslut inväntas om fortsatt arbete. 

 ombyggnad kontor 
Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-
ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans. 

Stenstorps vårdcentral 
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-
räknas färdigställas december 2022. 

Ishallen 
Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-
ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas. 

Ekehagens forntidsby 
Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-
maren 2023. 

 

Park/gata 
Platåskolan - Gata 
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-
planen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbör-
jas under 2023 och beräknas färdigställas under 
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr  
(prisjusterat till 2022 års nivå). 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.  
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Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet för-
väntas hålla sig inom avsatt budget.  

Stadskärnan 
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling  
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 
Under första delen av 2022 har bygghandlingar ta-
gits fram för första etappen som ska omfatta entré-
platsen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats un-
der augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1.  

I projektet finns en budget avsatt om 25 mnkr och en 
etappindelning har beskrivits mer utförligt i projekt-
direktivet .  
 

Övrigt 
Markanläggning återvinningscentral 
Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår. I somras gjordes trafik-
mätning på Mossvägen samt undersökning av befint-
liga gasledningar. I höst kommer andra förutsätt-
ningar att utredas, såsom markförhållanden och ut-
formning av den nya ÅVC ytan.  

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 
och byggförberedelse är planerade under 2023. 
Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 
och 2025.  
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Taxefinansierade – investeringar 

- Re-/löpande investering taxefinansierat 

 

 

VA - re/löpande investeringar 

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan Fal-
köping och Slutarp/Kinnarp renoverades. Totalt 
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 
kunna mäta tryck och flöde genom inkommande led-
ning.  

Arbete med mindre investeringar i el, styr och ma-
skin pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsy-
stem i Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering 
av biologiska bassänger på Hulesjön  som en åtgärd 
för att energieffektivisera samt förbättra utsläppsvär-
den . 

Som en del i arbete med upprustning och förbere-
delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reserv-
vattentäkter. Under våren renoverades Flobys vat-
tentäkt Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i 
Åsarp. Samtidigt håller avdelningen på med en re-
serv- och nödvattenplan som  i första läget fokuserar 
på områden där tillgången till grundvattentäkter är 
begränsat, såsom Falköping och Stenstorp. 

 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget 
i Falköping pågår som en del av projektet med att 
göra i ordning torgytan. All kommunal VA byts 
ut/relinas vilket minskar risker för läckage på kom-
munala ledningar och grävningar i den nya torgyta i 
framtiden.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Anslutningar 1 500 -747 1 500 0 -1 500

Anslutningsavgifter 3 000 1 463 3 000 3 000 0

Nyanslutningar (serviser) -1 500 -2 210 -1 500 -3 000 -1 500

Åtgärder på ledningsnätet -22 500 -4 270 -22 500 -16 828 5 672

Reliningar -6 000 0 -6 000 -6 000 0

Reinvesteringar på ledningsnät -11 000 -2 730 -11 000 -6 000 5 000

Kinnarp inkommande vattenledning -1 000 -1 828 -1 000 -1 828 -828

Stora torget -500 0 -500 -1 000 -500

Vartofta dricksvattenhantering -3 000 288 -3 000 -2 000 1 000

Hollendergatan Platåskolan -1 000 0 -1 000 0 1 000

Åtgärder på anläggningar -5 000 -2 389 -5 000 -5 500 -500

Hulesjön - åtgärder -2 000 -1 498 -2 000 -3 000 -1 000

Reinvestering bygg/markarbete -1 000 -263 -1 000 -1 000 0

Reinvestering maskin/utrustning -1 000 -19 -1 000 -500 500

Reinvestering el/styr -1 000 -609 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Vattenmätare -1 000 -433 -1 000 -600 400

Reserv- och nödvatten -1 000 272 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -500 0 -500 0 500

Re-/löpande investeringar -28 500     -7 567     -28 500     -23 928      4 572     
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- Fleråriga investeringar - taxefinansierat 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 
Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 
Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten 
från Kättilstorp via Vartofta till Falköpings renings-
verk. Återstår mindre arbete under hösten. 

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-
ter 2022/2023.  

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 
är anslutna till kommunalt VA. 

 

VA - Danska vägen etapp 2 
Etapp två är planerat till hösten 2022.  

 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Vatten och av lopp -57  500 -15  800 -4  399 -37  176 -56  500 1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -5 026 -4 055 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -5 022 -94 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -1 757 -208 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -4 000 -3 995 -42 -47 -4 000 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
TAXEFINANISERAT (VA) 

-57 500 -15 800 -4 399 -37 176 -56 500 1 000



 

38 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
under år 2022 
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden under år 2022. 

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. 

 

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen 
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande 

investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).  
2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimat-

strategi vid ny- och ombyggnation gällande: 

 installation av laddplatser till tjänstefordon 

 installation av solpaneler 

 

Arbete med utredning 
Uppdrag 1.  
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska 
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022 
att arbeta med att genomlysa och värdera kom-
mande behov. Underlag ska tas fram för kommande 
presentation till nämnden och därefter vidare till 
kommunstyrelsen.  

Redovisning av respektive avdelning föreslås göras 
genom dokumentation samt muntliga föredrag i 
kommunstyrelsens budgetprocess. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram un-
derhållsplaner som ska vara enkla att tyda gällande 
vilka behov som finns. Under hösten kommer nuva-
rande underhållsplaner att läggas in i nytt verksam-
hetssystem och sammanställning kommer påbörjas i 
syfte att kunna genomföra en redovisning för nämn-
den under kvartal 1 2023. 

Park/gata har framtagna underhållsplaner genom 
verksamhetssystem gällande asfalt och belysning. 
För reinvesteringar gällande maskiner finns en 
framtagen maskininvesteringsplan som sträcker sig 
15 år framåt. För reinvesteringar i gatukropp måste 
denna planen oftast anpassas efter andra ledningsä-
gare såsom VA för att kunna genomföra åtgärder i 

samband med deras projekt. En genomlysning av 
samtliga re/löpande-investeringar ska göras och för-
väntas klar under 2023.  

VA-avdelningen har börjat att ta fram en förnyelse-
plan som kommer att spegla framtida behov för re-
investeringar i verksamheten. Reinvesteringar är 
nödvändiga för att bibehålla leveranssäkerhet och 
uppfylla krav enligt lagstiftningen. Förnyelseplane-
ring ska sträcka sig över långa perioder för att 
kunna prognostisera behov och styra taxeutveckl-
ing. 

Uppdrag 2.  
Installation av laddplatser till tjänstefordon pågår. 
Avdelningen tittar på vilken kapacitet som finns 
idag för att anlägga laddplatser samt vilka investe-
ringskostnader detta medför. 

En strategi för solenergi är under framtagande och 
för tillfället ute på remiss. Strategin har i syfte att 
förtydliga Falköping kommuns arbetssätt gällande 
solenergianläggningar på kommunala byggnader i 
syfte att bidra till de globala klimatmålen samt Fal-
köping kommuns klimatstrategi. 
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Kompletteringar i  
Verksamhetsrapporten per augusti  2022 – Tekniska nämnden 

 

Mål 1 – Sidan 8 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation och försöker vara lyhörda. Förvaltningen 

har haft kommunikationsaktiviteter riktade både till allmänheten och till riktade 

målgrupper. Förvaltningen har använt oss av instagram och andra sociala medier samt 

förbättrat hemsidor.  

Målbedömning: Mindre god, Godtagbar, God, Mycket god. 

 

Mål 2 – Sid 10 

Motivering till målbedömning: 

Ny blomsterplan har tagits fram och börjat implementeras. Arbetet med grönstrukturplanen 

fortskrider enligt plan. Ett nytt underhållsprogram för fastigheter har införskaffats för att 

ytterligare stärka kvalitén på våra fastigheter över tid. När det gäller fossilfritt finns en hel 

del att göra framöver. Uppdraget är nytt och arbete har påbörjats för att klara målsättningen. 

Målbedömning: Mindre god, Godtagbar, God, Mycket god. 

 

Mål 3 – Sidan 11 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande infrastruktur för att företagens 

etableringar ska kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög prioritet då förseningar 

annars kan bli kostsamma för berörda företag. 

Förvaltningen är aktiv för att inkludera lokala företag i nya upphandlingar på olika vis. 

Lokala aktörer har blivit kontrakterade. 

Målbedömning: Mindre god, Godtagbar, God, Mycket god. 

 

Mål 4 – Sidan 16 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen har flera olika sätt att interagera med våra kunder, bland annat via enkäter, 

inarbetade mötesforum av olika slag och kundtjänst. I en undersökning (gjord av VA-

branschens största tidning Cirkulation) fastslogs att Falköping var bäst i test. 

Förvaltningen erbjuder fortsatt många sommarpraktikplatser men även andra typer 

praktikplatser/lärlingsplatser för personer på olika utbildningsnivåer. Förvaltningen är 

delaktiga i ”Gröna jobb- projektet”. 

Förvaltningens personal erbjuds kontinuerligt många olika utbildningar, både internt och 

externt. Digitaliseringen har dessutom inneburit en möjlighet för fler utbildningar ur både 

tids- och kostnadsaspekt. 

Förvaltningen har en levande tillitsbaserad ledning och styrning. Förvaltningen arbetar för 

tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för dialog mellan yrkesgrupper för att skapa 

bra arbetsflöden. Problem hanteras när de dyker upp. Detta har skapat trygga 

arbetssituationer och en minimal personalomsättning. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och hittar även nya användningsområden 

för den. Detta till gagn både internt och för våra invånare i kommunen.  

Målbedömning: Mindre god, Godtagbar, God, Mycket god. 



 1 

 

Sid 30 – Uppdaterat tabell  

Rättat formler – nya siffror (röda) i kolumnen för prognosavvikelsen.  

 

TAXEFINANSIERAT

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT

BUDGET 

UTFALL

2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Övrigt -26 000 -7 406 -26 000 -22 328 3 672

Summa Investeringar -28 500 -7 567 -28 500 -23 928 4 572

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 37) -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

Summa Investeringar -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

NÄMNDS INVESTERING 

TAXEFINANSIERAT 
-11 966 -44 300 -36 204 8 096



 

Kansliavdelningen | Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Tina Gustavsson | Förvaltningsekonom |  | tina.gustavsson@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 
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 Tekniska nämnden 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

Sammanfattning  

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete efter åtta månader av år 2022. Den 

ekonomiska uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas 

också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  
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Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 

kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Utvärdering av själva måluppfyllelsen görs inte i denna rapport utan det är 

mer fokus på progressionen i arbetet. Förvaltningen fokuserar på det arbete 

som utförts under årets första åtta månader. Att visa på vilka arbeten som 

påbörjats och bedrivs för att på så sätt bidra till kommunens totala 

måluppfyllnad. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-

ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 

svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 

förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla 

verksamheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning 

av det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan 

till kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid 

eventuellt genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét 

på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att föreslå 

kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens bokslut.  

Bakgrund 

Förvaltningarna är ålagda att inkomma med en verksamhetsrapport per 

2022-08-31 i enlighet med utskickade instruktioner och mallar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete efter åtta månader av år 2022. 

Tekniska nämnden består av skattefinansierade avdelningar och en 

taxefinansierad VA-avdelning samt biogasen som är delvis skattefinansierad. 

Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och investeringar. Det 

redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. 
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Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2022 och plan för åren 

2023-2024 samt investeringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024. 

Nämndens driftsram för 2022 har räknats upp med en kostnadsnivåökning 

samt minskats med de besparingskrav (omställning) som lagts på nämnden. 

Budgetkompensation har för år 2022 tilldelats för skötsel av nya 

exploateringsytor och nämnden har tilldelats riktade medel för utsmyckning 

och gestaltning i  kommunens tätorter. 

 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  

 

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022.  De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar.  
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VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner kronor 

prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Utvärdering av själva måluppfyllelsen görs inte i denna rapport utan det är 

mer fokus på progressionen i arbetet. Förvaltningen fokuserar på det arbete 

som utförts under årets första åtta månader. Att visa på vilka arbeten som 

påbörjats och bedrivs för att på så sätt bidra till kommunens totala 

måluppfyllnad. 

Förvaltningens bedömning 

Prognosen efter andra tertialen visar på ett underskott för samhällsbyggnads-

förvaltningens skattefinansierade delar med -10,6 miljoner kronor. VA-

avdelningen prognostiserar ett underskott med -1,6 miljoner kronor och 

biogasen med ett underskott om -0,5 miljoner kronor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att med anledning av stora 

kostnadsnivåökningar på bland annat el och drivmedel med mera ser 

förvaltningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De 

åtgärder som förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom 

alla verksamheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med 

anledning av det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en 

handlingsplan till kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att 

bromsa kostnaderna. Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i 

verksamhetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet av åtgärderna, kommer 

det innebära sänkt kvalitét på avdelningarnas uppdrag.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten per 30 augusti 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningen prognostiserar ett underskott och lämnar förslag på åtgärder till 

tekniska nämnden. Vid genomförandet av åtgärderna, kommer det innebära 

sänkt kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför 

att föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens 

bokslut.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, Förvaltningsekonom 

Monica Busk, Controller 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 
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Nämndens ordförande: Vanja Wallenmyr 
  070-991 74 50 
  vanja.wallenmyr@falkoping.  
 
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren 
  0515 – 88 51 25 
  patrick.nohlgren@falkoping.se 
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2 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner 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 upp-
drag 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 uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga. 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 

Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

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

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndarbete, 
reception/växel och administration av borgerlig vig-
sel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall & åter-
vinning Skaraborg (A&ÅS). 

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-



inledning 
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drag enligt LAV, utför VA-avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar). 

Biogas 
Behandling av matavfall genom rötning för att pro-
ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-
ringsmedel som återförs i kretsloppet. 
 

Organisation 
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösam-
verkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs 
vatten. 

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

• Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-
den, avtal finns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 
Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-
berg AB samt några mindre firmor.  

• Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 
Marcbro AB.  

• Avtal med Falbygdens energi AB om drift 
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekono-
misk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
 

Park/Gata 
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på park/gatas verksam-
heter. Framförallt har bränslepriserna stigit kraftigt 
men även byggmaterial och halkbekämpningsflis. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider 
påverkats negativt. 

Kost 
Effekterna av pandemin i termer av ett svikande an-
tal serverade måltider ser ut att plana ut beroende på 
att barn och elever återvänder till förskola och skola.  
Antalet serverade portioner har ökat under 2022. 
Fram till och med augusti är ökningen ca 13 000 
portioner fler än under samma period under 2021.  

Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världslä-
get då livsmedelspriserna avsevärt stiger.  

Prishöjningar som kom i halvårsskiftet har vi ännu 
inte hunnit stämma av hur de påverkar ekonomin 
med ett oförändrat köpmönster. Sedan tidigare pro-
gnostiserar avdelningen för en prishöjning med 20% 
för livsmedel och den prognosen förefaller kunna 
stämma. 

Det finnas också en risk för att vissa livsmedel inte 
kommer att kunna levereras.  

Leverantörerna har  möjlighet att göra ytterligare en 
prishöjning i månadsskiftet september – oktober. 

Fastighet 

Material-, media- samt drivmedelspriser har ökat 
kraftigt under första kvartalet 2022 på grund av 
bland annat händelseutvecklingen i Ukraina.  

Under hösten kommer implementering av nytt sy-
stem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 
ett tydligt sätt visualisera underhållsskulden samt 
verktyg för underhållsplanering. 

VA-avdelning 
Kriget i Ukraina påverkar omvärlden och förändrar 
förutsättningarna även i Sverige. Länsstyrelsen har 
redan i december annonserat en möjlig brist på klo-
ridbaserade kemikalier som används vid vatten- och 
avloppsrening. Än råder det inte någon brist men 

priserna på alla kemikalier stiger och flera leverantö-
rer har annonserat om prishöjningar. Höjning på 
vissa kemikalier som t.ex. svavelsyra har ökat med 
cirka 30% under 2022. De ökande elpriser påverkar 
avdelningens kostnader negativt. 

Upprustning av det civila samhället för att bättre 
klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Av-
delningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäk-
ter samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 
stöd i kris. Planen ska vara färdigt i oktober 2023. 

Under våren har avdelningen tagit fram säkerhets-
skyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen är lagstad-
gad (enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585). 

Avdelningen har också påbörjat med uppdatering av 
risk- och sårbarhetsanalys. Den beräknas vara färdig 
vid årsskiftet 2022/2023. 

 

Biogas 
Konkurrensen om matavfall och andra rötbara sub-
strat är fortsatt hög vilket påverkar verksamhetens 
lönsamhet negativt Gödselpriserna har ökat med sti-
gande råvarupriser vilket medfört ökad efterfrågan 
på biogödsel. Arbete med att certifiera biogödsel en-
ligt SPCR 120 är färdigt och nu väntas det på certifi-
kat.  

Säkring av substrat och avsättning av gasen är två 
stora ekonomiska förutsättningar för en ekonomisk 
hållbar biogasanläggning. 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten.  
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Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

Kostavdelningen har fortsatt fokus på de klimatlöf-
ten som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda 
2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Målet för det klimatavtryck som den inköpta mäng-
den livsmedel avger är uppnått, men det krävs fort-
satt arbete då förståelsen för de åtgärder som vidta-
gits är lågt, främst inom skolans verksamhet. 

Visionen är 100 % nöjda matgäster! 

Att arbeta med matsvinnet kräver också ett utökat 
samarbete och dialog med de verksamheter som 
kostavdelningen servar med måltider. 

Kommunens val att delta i Världsnaturfondens akti-
vitet ” One planet city challenge” där temat för år 
2021 0ch 2022 är ”Mat inom planetens gränser”.  
Kostavdelningen tillsammans med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och miljöstrategen var tänkta att 
ha ett gemensamt projekt men detta fick tyvärr läg-
gas ned då samarbetspartner inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen saknades. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por.  

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner. 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Park/Gata 
Park/gata har upphandlat ett flertal ramavtal som är 
centrala för verksamheten, detta är på områden 
såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 
lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 
utveckling men framförallt entreprenader för vinter-
väghållning har stigit väsentligt.  

Utfallet kommer få en stor påverkan med ökande 
kostnader för både drift- och investering.  

Kost 
Under våren har kostavdelningen varit ute och utbil-
dat omsorgspersonalen inom särskilt boende i kom-
munen. Utbildningen har haft fokus på näringsbehov 
hos äldre. Avdelningen kommer att bistå särskilda 
boenden med specifikt näringsrika mellanmål för att 
upprätthålla en bra nutritionsnivå hos de boende. 

En kökschef och verksamhetens biträdande kostchef 
har valt att lämna verksamheten. Detta har föranlett 
en intern diskussion om hur verksamheten ska orga-
niseras för att bli mer effektiv men ändå kunna nå 
sina mål. 

Ny organisation gäller från den 1 september med en 
omfördelning av ansvarsområden och arbetsuppgif-
ter inom gruppen ledning och administration. 
I stället för de båda ledningsfunktionerna kommer 
avdelningen att rekrytera två kockar för att ytterli-
gare stärka den resurs som har funktionen av att er-
sätta ordinarie medarbetare som av den ena eller 
andra anledningen inte är i tjänst. 

Fastighet 
Nya ramupphandlingar har börjat gälla för hant-
verkstjänster samt konsulttjänster. Projekten fortsät-
ter enligt plan men slutpriser påverkas kopplat till 
händelseutvecklingen i omvärlden. 

Internhyror för 2023 är överlämnade till budgetbe-
redningen. 

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesikt-
ningar på kommunens skolor och förskolor. Detta 
har resulterat i ett omfattande arbete med att både 
iordningställa akuta fel men även att skapa en lång-
siktig underhållsplan för lekplatserna.  

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 
första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 
de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för. 
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Städ 
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar har 
utvärderats. Städansvaret är från och med 2023 inte 
städavdelningens uppdrag. Samverkan kommer ske 
genom underhållsbesiktning/städkvalitétskontroll 
och kunskapsförmedling. 

VA-avdelning 
Under våren upphandlades en konsult som ska 
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvatten-
plan. Kommunen har sökt och fått bidrag från läns-
styrelsen för genomförande av planen. Planen ska 
vara färdigt i oktober 2023.  

Arbete med informationssäkerhet och säkerhets-
skyddsanalys på avdelningen pågår. Riskanalys av-
seende elbortfall är under framtagande.  

En läckdrabbad matarledning till Kinnarp har delvis 
renoverats under våren. Ledningen låg i dåliga 
markförhållanden och rostangreppen var betydliga 
vilket innebar att 500 meter av ledningen byttes ut. 
Nya vattenmätarbrunnar med flödes- och tryckmät-
ning installerades, vilket underlättar övervakning av 
dricksvattennätet. 

Arbetet med pumpning av spillvatten från Kättil-
storp via Vartofta till Falköping är i slutfasen. Under 
våren byggdes en ny pumpstation mellan Vartofta 
och Kättilstorp som togs i drift i somras. Nu pumpas 
nästan all spillvatten från Kättilstorp via Vartofta till 
Falköping.  

På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt 
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för 
att spara på energi. Renovering av biologisk rening 
(linje med aktivslam) pågår. Detta kommer att bidra 
till både energieffektivisering och minskade elkost-
nader samt bättre reduktion av kväve i reningspro-
cessen. 

I somras blev utredningen om vägar till hållbara vat-
tentjänsten klar och det har landat i nya förändringar 
i lagen om allmänna vattentjänster. I lagen kommer 
att införas krav på kommuner på vattentjänstplaner. 
Kommunerna också får möjlighet, att under vissa 
förutsättningar, överlåta till fastighetsägare att ordna 
egna lösningar, även i samlad bebyggelse. Det ger 
kommuner flexibilitet när det gäller utredningar 
huruvida ett område ska ingå i verksamhetsområde 
för vattentjänster eller inte. Dessa lägre krav gäller 
dock bara nya beslut om verksamhetsområde, inte 
fastigheter som redan finns i befintligt verksamhets-
område. Där gäller samma hårda krav att alla ska an-
slutas till kommunalt VA. 

Krav på vattentjänstplan innebär att kommunen 
måste ta fram en plan senast 2023-12-31. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige och ska innehålla 
kommunens långsiktiga bedömning av behovet av 
nya verksamhetsområden. Enligt propositionen be-
höver planen sträcka sig över en period på 12 år.  

I den nya lagen finns även krav på kommunen att ta 
fram förslag på åtgärder som behöver vidtas för att 
VA anläggningen ska fungera vid en ökad belastning 
som uppkommer vid skyfall. VA anläggningen i 
propositionen är vidare begrepp än dagvattenanlägg-
ningar och det innebär att kommunen behöver se 
över vad som sker vid kraftig nederbörd och hur kan 
vattnet ledas bort ytledes till översvämningszoner 
istället för att leda allt till rörledningar. Detta behö-
ver hanteras i samhällsplaneringen.  

Biogas 
Avtalet med Göteborg Energi om leverans av rågas 
för uppgradering till fordonsgas har upphört från den 
10 januari och uppgraderingsanläggningen har över-
gått i kommunens ägo. Förändringen innebär att 
kommunen tecknat avtal med Fordonsgas Sverige 
om leverans av uppgraderad biogas. Ekonomiskt 
medför det högre ersättning för biogasen samt att 
hela produktionsstödet från Energimyndigheten be-
talas ut till verksamheten och slipper delas mellan 
rågasproduktion och ägare av uppgraderingen. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektör träffas 
ungefär varannan vecka. Arbetet i biogasgruppen be-
handlar frågor om anskaffande av substrat, effektivi-
sering av anläggningen och framtida avsättning för 
biogas.  

Under hösten arbete kommer att  fokusera på att 
lägga anbud på kommande upphandling om matav-
fall som AÅS genomför. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Det är människorna som skapar ett hållbart 

samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de över-
gripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: 

Park/Gata är delaktiga i projektet för ett tryggare 
Ranten samt arbetet med att utveckla Dotorpsområ-
det för ett bättre föreningsliv. Trafikstrategin har 
kommunicerats flera gånger med allmänheten under 
årets två första tertial och kommer att beslutas un-
der slutet av detta år. För stadskärneprojektet har 
det varit kommunikationsaktiviteter riktade både till 
allmänheten och riktade målgrupper.  

Kostavdelningen har i januari träffat representanter 
för Falköpings lokalförening av Rädda Barnen, en 
grupp som nu har fokus på skola/elevhälsa. Föru-
tom detta för kostavdelningen dialog med medbor-
garna via sociala medier.  

VA-avdelningen hade under april kommunens In-
stagram-konto i en vecka. Arbetet med att uppda-
tera hemsidan pågår där sidor med information om 
avlopp och dricksvatten har strukturerats upp för att 
underlätta navigeringen. Två nya informationssidor 
har skapats, en för fettavskiljare och en för oljeav-
skiljare. Kommunikationsavdelningen har hjälpt till 
att ta fram broschyrer för dessa som kan delas ut till 
berörda fastighetsägare och företagare.  

VA avdelningen har även skapat en ny informat-
ionstabell om provtagningar som görs på dricksvat-
ten med länkar till livsmedelshemsida för varje pa-
rameter. https://www.falkoping.se/bygga--bo/vat-
ten-och-avlopp/dricksvatten. 

Dessutom finns VA-avdelningen tillgänglig via sin 
kundtjänst som har öppet måndag-torsdag mellan kl 
7-16. 

Fastighetsavdelningen har framför allt en indirekt 
dialog med medborgarna via dialogen med verk-
samheterna, som hyr kommunens lokaler och som 
har den direkta kontakten med medborgarna. Via 
tidningsartiklar och radio har avdelningen informe-
rat lite gällande de åtgärder som planeras att ge-
nomföras på lekplatser kopplade till skolor och för-
skolor och varför de genomförs. 

 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lek-
platser har anlagts under första kvartalet 2022, däre-
mot har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa 
trygga och säkra lekplatser. Vid varje om- och ny-
byggnation har fastighetsavdelningen en dialog 
med verksamheten, som när barnen är små många 
gånger får företräda barnens intressen.  

Park/Gata har inte byggt eller planerat någon lek-
plats under årets två första tertial. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: 

Kostavdelningen föregår, genom skolmåltiderna, 
med gott exempel till folkhälsa genom att systema-
tiskt servera måltider som främjar en god och jäm-
lik hälsa. 

 

Utöver ovanstående delmål:  

Aktiviteter: 

Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett på-
gående arbete. Fastighetsavdelningen har haft dia-
log med barn- och utbildningsförvaltningen gäl-
lande högstadium centrum och vilka åtgärder som 
är lämpliga för att skapa social hållbarhet där. Ar-
bete med att genomföra dessa åtgärder pågår nu. 
Åtgärderna avser mindre ombyggnationer och un-
der hösten kommer nya moduler att placeras ut för 
att minska trångboddhet och öka möjlighet till med 
vuxen inblandning. 

 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 
verka och leva på - en plats där medborgarna kän-
ner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvär-
den och attraktiva miljöer ökar Falköpings kom-
muns attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 
framkant och i ständig rörelse och samtidigt för-
stärka det som är unikt för Falköping. Kommunen 
vinner på att samverka, skapa nätverk och mötes-
platser för att åstadkomma detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har tagit fram en ny blomsterplan inför 
2022 och den har verkställts under denna sommar. 

Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt ge-
staltningsuttryck som kan varieras från år till år och 
den innebär ett nytt sätt att skapa en större attrakt-
ionskraft med attraktiva miljöer för invånare. 
Blomsterplanen har till uppdrag att skapa gestaltade 
miljöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kom-
munen. Under denna sommar har riktade insatser 
mot yttertätorterna gjorts med bland annat utsätt-
ning av blomsterträd. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.. 

 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 
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Aktiviteter: 

För Park/Gata fortsätter arbetet med att ta fram en 
ny grönstrukturplan. En konsult har upphandlats 
som under sommaren genomfört en inventering av 
alla ytor som ingår i planen. En annan konsult har 
fått uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen 
som beräknas vara klar i slutet av året. 

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid. 

Aktiviteter: 

Vid projekteringar av nya byggnader är fastighets-
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna. 

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar fastig-
hetsförvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för 
det planerade underhållet med samma syfte. Förval-
tarna håller nu på med implementering av nytt verk-
samhetssystem som syftar till att på ett tydligare 
sätt visualisera underhållsskulden. 

Lokalgrupperna arbetar aktivt med att se vilka be-
hov som verksamheterna har framöver på både kort 
och lång sikt i syfte med att få till en effektiv an-
vändning av våra lokaler. 

Städavdelningen fortsätter att delta i processer vid 
om- och nybyggnationer så att städrum och städ-
centraler byggs och utformas för att beakta lokal-
vårdarnas arbetsmiljö. Även val av mattor, utform-
ning av entréer m.m. är att beakta, då det påverkar 
den framtida städningen i lokalerna och dess kost-
nad. Städavdelningen arbetar långsiktigt för en bra 
städning av lokalytor för att bibehålla bra livslängd 
på slitytor etc. 

 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta 
med hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska 
vara en fossilfri kommun år 2030. 

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

Aktiviteter: 

Park/Gata har under första tertialen 2022 startat ett 
projekt för att skapa trygga gång och cykelvägar till 
Mössebergsskolan. Detta arbete är nu klart och följs 
nu upp med ytterligare projekt längsmed Danska 
vägen och en ombyggnation av Bestorprondellen 

 

Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att kon-
vertera om kommunens byggnader vid varje pro-
jekt. Idag har fastighetsavdelningen konverterat 
över 90% av kommunens fastigheter till fossilfri 
uppvärmning. Endast nio fastigheter återstår att åt-
gärda. Under våren har avdelningen börjat titta på 
lösningar för Gudhemsskolan, Odensbergsskolan 
och Katarinagården. En lösning för Odensberg på-
går, klart våren 2023. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskin-
park ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: 

Förvaltningen tittar på en lösning med övergång till 
HVO-drivna fordon och investeringar i laddstolpar. 

Park/Gata har inte vidtagit några åtgärder under 
första tertialen 2022. Detta då arbetet innebär att 
många beslut måste fattas initialt då nödvändig in-
frastruktur saknas i form av till exempel laddstol-
par. Beslut om finansiering saknas för finansiera in-
köp av fordonen, anläggandet av laddstolpar samt 
eventuella merkostnader i driften. 

Fastighetsavdelningen påtalar att den största delen 
av avdelningens fordon går idag på bensin och die-
sel. En liten del går på biogas. Avdelningen arbetar 
för att konvertera fordonsflottan löpande i syfte att 
uppnå målet.  

VA-avdelningens fordonsflotta består av arbetsfor-
don som idag går på bensin eller diesel samt två 
personbilar som går på gas/bensin. 

Både fastighetsavdelningen och VA-avdelningen 
efterfrågar och avvaktar bearbetning av konkreta 
krav vid upphandling och leasing av fordon i enlig-
het med kommunens klimatstrategi. 
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Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 

bostäder  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden ska 
sättas i fokus i skapandet av attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl funge-
rande boendemiljö ökar möjligheterna att klara 
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-
munen ta vara på samspelet mellan stad och land. 
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystem-
tjänster ska samspela med de olika tätorternas ser-
vice, handel och kommunikationsmöjligheter. Natu-
rens värden, den biologiska mångfalden och resur-
ser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara 
och utvecklas. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: 

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B, 
som påbörjades under 2021 av Park/Gata har under 
våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen. 
Det som återstår är asfaltläggning som kommer att 
ske under året. Etappen innehåller ca 40 små-
hustomter, flerbostadshus och en förskola. Majori-
teten av tomterna är nu redo för försäljning. 

VA-avdelningen har fått LONA bidrag för att 
bygga nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska 
hantera dagvatten från Vartofta samhälle och är en 
del av projektet med reinvestering av VA-nät samt 
upprustning av samhället inför förändrat klimat. 

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

Aktiviteter: 

Biogasanläggningen tar emot och behandlar matav-
fall från Falköping, Skara, Vara, Herrljunga och 
Vårgårda därutöver rötas matavfallsslurry från Gö-
teborgsområdet. Utöver matavfall rötas flytgödsel 
samt fettavskiljarslam och restprodukter från sprit-
tillverkning. Biogödseln är godkänd som EU-ekolo-
giskt gödselmedel och avsätts till lantbruket. 

Biogödseln ska certifieras enligt SPCR120. I juni 
genomfördes en revision av certifieringsorganet 
RISE som mynnade ut i några få mindre avvikelser. 
Kvalitetsmanualen har blivit godkänd. Det som 
kvarstår är att verksamheten efterlever och imple-
menterar de fastställda rutiner som har tagits fram, 
vilket innebär ett kontinuerligt arbete i hela styrked-
jan, från KS till tjänstemän och driftpersonal inom 
Samhällsbyggnadsförvaltning/VA. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektören 
träffas varannan vecka för att prata om framtiden av 
biogas, utreda möjligheter till avsättning av gas 
samt bevaka upphandlingen som Avfall & Återvin-
ning i Skaraborg (AÅS) kommer att göra under 
hösten. 

 

Utöver ovanstående delmål 

Aktiviteter: 

Kostavdelningen arbetar aktivt med att minska de 
mängder av matavfall som vi levererar till biogas-
anläggningen, även om målet för själva anlägg-
ningen är att samla in mer. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: 

Park/Gata har haft informationsmöten gällande 
upphandlingar inom asfalt, lastbilstransporter, vin-
terväghållning, markentreprenader och grus. Avtal 
har tecknats under andra tertialen. 

VA-avdelningen har genomfört upphandling av 
markarbeten i tillsammans med Park/Gata. Avdel-
ningen genomför dessutom upphandling av VA ar-
beten. Lokala dialogmöten genomfördes förra året 
inför denna upphandling. Även upphandling av be-
vakningstjänster på skyddsobjekt håller på att ge-
nomföras. 

Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal 
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverks-
tjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. In-
formationsmöten inför dessa upphandlingar hölls 
under 2021. Under hösten kommer upphandling 
runt elmateriel tillsammans med andra kommuner 
att initieras. 

Kostavdelningen har i samarbete med kommunens 
landsbygdsutvecklare och näringslivschef, arbetat 
aktivt för att kunna sluta avtal med lokala livsme-
delsföretagare, för att främja deras förutsättningar 
till utveckling. Under denna period har mejerivaror 
upphandlats och avtal tecknats med lokal leveran-
tör. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falkö-
pings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 
logistikutveckling, nyetableringar och stärker be-
fintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambit-
ionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

 

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under året startat ett projekt i form av 
utbyggnad av Sikagårdsgatan på Fåraberget för att 
skapa nya möjlighet till nya etableringar. Här ska 
det finnas tomter redo för försäljning under våren 
2023. Även projektet vid Bredängsgatan i Stenstorp 
med syfte att skapa infrastruktur för att kunna sälja 
nya industritomter är klart och möjliggör därmed 
för nya etableringar i Stenstorp. Vid Marjarp har en 
upphandling påbörjas av överlämningsbangård samt 
dryport-spår 5. 

VA-avdelningen har kontinuerliga reinvesteringar i 
Va-nätet. Under våren har dricksvattenledningen till 
Kinnarp renoverats, ca 500 m har bytts ut. Led-
ningen var läckdrabbad med många rostangrepp.  

Under våren har den nya pumpstationen i Vartofta-
Åsaka byggts som ska pumpa spillvatten mellan 
Kättilstorp och Vartofta. Detta är en del av projektet 
med att pumpa spillvatten från Kättilstorp via 
Vartofta till Falköping. Projektet beräknas vara 
klart under hösten 2022. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna kän-
netecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemö-
tande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förut-
sättningar för att utveckla och tillhandahålla ser-
vice och tjänster med hög kvalitet och bra bemö-
tande, som utgår från helheten och förenklar varda-
gen för medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de 
är med förvaltningen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har deltagit i en brukarundersök-
ning ”Kritik på teknik”, som genomförts av SKR, 
under första tertialen 2022. Resultatet kom precis 
före semestrarna och har ännu inte hunnit analyse-
rats. 

För ett par år sedan genomförde fastighetsavdel-
ningen en kundundersökning som avdelningen nu 
arbetar utifrån. Dialoger genomförs kontinuerligt på 
lokalgruppsmöten i syfte att fånga synpunkter och 
önskemål i ett tidigt skede. Lokalgruppsmötena är 
utan tvekan den största kontaktytan för att fånga 
upp åsikter och önskemål. 

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom kontakter, 
besök direkt på plats samt städråd. Under årets inle-
dande månader har städråd hållits på ett antal för-
skolor. Framåt planeras städråd på äldreboenden då 
det under pandemin inte varit aktuellt för besök på 
plats. 

Kostavdelningen arbetar för att utöka samarbetet 
med ”kund”-förvaltningarna som avdelningen ser-
var med mat/måltider. Avdelningen bidrar med sin 
kompetens i fortbildningssammanhang och strävar 
efter att skolmåltiden ska utnyttjas som ett pedago-
giskt verktyg. 

VA-avdelningen har en kundtjänst som är öppen 
fyra dagar i veckan och som är en personlig väg in 
för våra abonnenter och medborgare att ta kontakt 
med VA-avdelningen. Här fångas många syn-
punkter in som bearbetas på olika sätt inom avdel-
ningen. 

I somras uppmärksammandes VA avdelningen som 
bäst på tillgänglighet i en stor artikel i branschens 
största tidning Cirkulation. Tidningen gjorde en test 
med wallraffa metod (anonymt) bland 15 kommu-
ner. I undersökningen fanns bl.a. Malmö, Linkö-
ping, Sundsvall, Danderyd, Essunga mm. Tid-
ningen mailade kommunen med olika abonnentfrå-
gor, ringde upp kundtjänsten på VA och till slut le-
tade de på hemsidan efter uppgifter. 

Tidningen kom till slutsats att Falköping var bäst i 
test. Det tog bara 40 sekunder för tidningen att hitta 
rätt kontaktväg i organisationen, 26 minuter att få 
ett utförlig och bra svar på frågan via e-mail som 
uppenbarligen inte var ett inkopierat standardsvar, 
ingen väntetid i telefon när man ringde kundtjäns-
ten och inga problem att få namn och telefonnum-
mer på VA kunniga för tekniska frågor. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 
flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalifice-
rad personal till olika arbetsuppgifter samt att 
kunna behålla befintlig kompetent personal. 
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Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säker-
ställa att personer utbildas med de spets- och bredd-
kompetenser som behövs nu och framöver inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har som vanligt tagit emot ett relativt 
stort antal sommarpraktikanter. Förhoppningsvis 
skapar dessa praktikplatser intresse hos några av de 
unga att vidareutbilda sig inom något av förvalt-
ningens arbetsområden/professioner.  

Förvaltningen tar dessutom emot andra praktikanter 
både interna och externa. Aktuellt just nu är till ex-
empel att städavdelningen i samarbete med AME 
tillhandahåller fem platser för Connect 2.0 samt 
två ”extra tjänster”. Dessutom finns en återkom-
mande extern yrkesutbildning inom lokalvård där 3-
4 studenter gör sin praktik hos städavdelningen un-
der fyra veckor åt gången.  

Fastighetsavdelningen kommer under hösten att ha 
personer på yrkespraktik till blivande fastighetsskö-
tare via en yrkeshögskola.  

Kostavdelningen har under året tagit emot som-
marpraktikanter, lärlingar och studerande på kock-
utbildning  

Förvaltningen har i samarbete med KOF tagit fram 
en ny organisation i enlighet med arbetsmarknads-
strategin där de båda förvaltningarna gemensamt 
kommer att anställa en arbetsledare för att arbets-
leda cirka 20 personer i arbetsmarknadsåtgärder 
inom enklare ”gröna jobb” såsom röjning av leder, 
grönyteskötsel och ogräsbekämpning. 

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har genomgående dialog mellan 
närmsta chef och personal där man diskuterar olika 
möjligheter till kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling tas upp vid varje utvecklingssamtal och 
diskuteras även vid varje avdelnings APT. Kommu-
nens interna utbildningskalender innehåller ett bra 
utbud av utbildningsmöjligheter som dessutom 

                                                           
1 De så kallade Ö9-kommunerna är: Falköping, 
Skövde, Tibro, Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
Hjo, Tidaholm och Karlsborg. 

kompletteras med relevanta externa utbildningar ef-
ter behov.  

Till hösten planeras för grundutbildning lokalvård 
med möjlighet till PRYL -certifiering för berörda 
lokalvårdare. Under våren avslutades den digitala 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare som star-
tade hösten 2021. 

Fortbildning till alla medarbetare inom kostavdel-
ningen ställs till förfogande både genom inspiration 
internt inom avdelningen men också med hjälp av 
externa aktörer. 

VA-avdelningen har under våren haft ett antal pro-
cessmöten för att ge driftpersonalen på reningsver-
ken möjlighet att ställa frågor och lyfta problem 
kopplat till processen i anläggningarna. Driftcon-
troller och IT-ingenjör har vid varje tillfälle fördju-
pat sig i specifika processdelar för att ge driftperso-
nalen ökad kunskap och förståelse för processens 
komplexitet. Mötena är ett resultat av utbildningsin-
satser som gjorts för att utbilda och utveckla perso-
nal inom verksamheten, speciellt med tanke på att 
nya drifttekniker har nyanställts under året. 

Nya medarbetare på VA-avdelningen har gått intro-
duktionskurs för nyanställda. Under mars har VA-
avdelningen bjudit in HR-avdelningen för att hålla 
medarbetarutbildning till all personal. VA-chefen 
och driftchefen gick på intern arbetsmiljöutbildning 
med Ö91-kommunerna ( digitalt). Det är en del av 
arbetsmiljöarbetet på avdelningen. Personalen utbil-
das ständigt, genom olika kurser men även genom 
utvalda mindre studiebesök och samarbete med 
andra kommuner. 

I början av juni gjorde VA avdelningen resa till 
Stockholms Vatten där vi besökte Karl XII pump-
station samt Stockholms Vattens VA lager. Det var 
en givande och uppskattad resa. 

Under hösten har VA avdelningen bokat två efter-
middagar med HR avdelningen där vi ska med all 
personal prata värdegrunder, mål och kultur på ar-
betsplatsen. 

Fastighetsavdelningen ska under hösten genomföra 
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR) 
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Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillits-
baserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa 
tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för 
dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbets-
flöden. Eventuella problem hanteras när de dyker 
upp. Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Fyra avdelningar (Park/Gata-, kost-, städ- och VA-
avdelningen) har numera grupper för LOkal SAM-
verkan (LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika 
sammanhang, på APT-möten, LOSAM och både 
fysiska och psykiska skyddsronder.  

Fastighetsavdelningen arbetar med en tydlig struk-
tur som grundar sig i stort ansvar och förtroende för 
varandra. Avstämningar genomförs vid APT-möten 
och efter behov. 

Genom städavdelningens olika städråd skapas dia-
log med verksamheterna och det tillsammans med 
arbetet med det nära ledarskapet skapas förutsätt-
ningar som bidrar till en god arbetsmiljö. De olika 
städgruppernas kompetenser och intresse för olika 
arbetsuppgifter fångas upp av arbetsledarna och an-
vänds på bästa sätt för ökad trivsel och resultat.  

 

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

 

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

Aktiviteter: 

Park/Gata har under våren tagit fram ett nytt egen-
kontrollprogram för entreprenadarbeten i egen regi. 
Detta syftar till att de förhållningssätt som beskrivs 
i den ”Tekniska handboken” efterlevs och kan kon-
trolleras.  

Vid lokalgruppsmötena med olika verksamheter 
stämmer fastighetsavdelningen av vilka behov som 
finns. Avdelningen har även avsatta medel i syfte 
att kunna åtgärda de behov som finns i syfte att 

skapa ändamålsenliga lokaler. Det nya verksam-
hetssystemet ska visa på vilka behov som finns nu 
och vad som kommer framöver. 

För städavdelningen är klimat- och miljöarbete ett 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året, detta 
handlar om hur städavdelningen sorterar eget avfall 
(inte verksamheternas, det ansvarar de själva för). 
Avdelningen fokuserar även på arbetsmiljön kring 
handintensivt arbete för att minska risken för för-
slitningsskador och en arbetsgrupp kommer att 
delta i en riskbedömning. 

Ett arbete har påbörjats med att till verksamheterna 
mer tydliggöra vad de har för städnivåer och fre-
kvenser i sina olika lokaler. Arbetet ska resultera i 
att nya städavtal upprättas. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få för-
sämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommu-
nens fastigheter. Långsiktig hållbarhet nås med 
medarbetare som har utbildning och kunskap inom 
professionen.  

Kostavdelningen genomför systematisk uppföljning 
av de klimatavtryck avdelningen gör genom sin ser-
vering av måltider med olika komponenter. 

Under våren har VA-avdelningen utfört läck-
sökning på tryckluftssystemet vid reningsverket för 
att spara på energi. I planen ligger också renovering 
av bio-steget i reningsverket vilket är ett energibe-
sparingsprojekt då blåsmaskinen i processen är den 
som förbrukar mest energi.  

Under året har tagits fram riktlinjer för projektering 
av VA system. Riktlinjerna ska införlivas med be-
fintlig Material och arbetspolicy i en teknikhandbok 
för VA arbete. 

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska förvaltningens klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: 

Genomgående vid de upphandlingar som förvalt-
ningen gör tittar man på exempelvis materialval i 
syfte att minska klimatavtrycken. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av ke-
miska hälsorisker har resulterat i en förbättring både 
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avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även 
till en minskad miljöpåverkan. 

Kostavdelningen arbetar aktivt utifrån klimatstrate-
gin och de klimatlöften kommunen avgett inom ra-
men för Västra Götalandsregionen. 

Genom att använda relining av självfallsledningar 
minskas klimatavtryck vid renovering av VA-led-
ningar. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhet-
ernas kvalitet  

För att kunna dra fördel av hela kommunens kom-
petenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 
med andra avdelningar, förvaltningar och externa 
organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 
processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och efter 
medborgarnas behov. 

Förvaltningen bör vara del av den stora utveckl-
ingspotential som finns inom den digitalisering som 
sker i samhället. De digitala system och tekniska 
lösningar som nu utvecklas inom olika områden, 
ska verka för att verksamheterna blir mer effektiva, 
når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de 
processer som säkerställer välfärden. Digitali-
seringen anses som den enskilt största förändrings-
faktorn i vår tid, och den påverkar alla delar av 
vårt samhälle. Den viktigaste resursen är medarbe-
tarna, deras omställningsförmåga, kompetens och 
kunskap.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata drivs i stort sett allt arbete i processer 
som måste fungera. 

Fastighetsavdelningen arbetar enligt en tydlig pro-
cess kopplat till projekt (projektdirektiv, förstudie, 
projektering, genomförande, avslut/förvaltning). 
Under hösten inleds ett arbete med att identifiera 
och skapa de processer som finns och behövs.  

För befintliga byggnader pratar förvaltarna med 
verksamheten om verksamhetens behov och om 

sina underhållsplaner för att minska risken för 
felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrup-
perna. Detta arbete innebär även ett tydligare arbete 
med att i flerårsplanen få in behov från underhålls-
planerna och verksamheternas behov, en process 
som har förtydligats under året. 

Kostavdelningen arbetar konsekvent och systema-
tiskt för att utöka samarbetet med övriga förvalt-
ningar, för att öka möjligheterna att utnyttja den of-
fentliga måltiden till annat än som ”bara mat”. 

VA-avdelningen har påbörjat ett arbete med att 
strukturera upp styrningen av verksamheten så att 
styrningen följer de uppsatta verksamhetsmålen. 
Det är mycket data som VA-avdelningen måste 
sammanställa inför miljörapportering och verksam-
hetsredovisning samt som hjälp i verksamhetsstyr-
ning och övervakning. Det är viktigt att strukturera 
arbetet på så sätt att kvalitén säkerställs och att det 
finns data tillgänglig under hela året. Arbete med att 
ta fram en ny övervakningsstrategi pågår. Nya tek-
niker vad gäller övervakningen prövas i enlighet 
med strategin. 

Städavdelningen har ett flexibelt arbetssätt för att 
kunna möta upp mot ändrade förutsättningar och 
nya önskemål med ibland mycket kort varsel. 

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och 
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och 
mer kvalitetssäkrade. 

Aktiviteter: 

Park/Gatas verksamhet bygger till stora delar på en 
hög digitalisering. Det grundläggande uppdraget 
med ytor i driften är beskrivet i ett GIS-baserat la-
ger i kommunen egna kommunkarta. Utförandet 
planeras och kvalitetssäkras genom ett GPS-baserat 
system (Mobiwin) som är installerat i alla fordon 
som deltar i driften. För uppföljning av kostnader 
gällande personaltid och tid för arbetsfordon så re-
gistreras detta digitalt i ”Tidrapport” som är kopplat 
mot kommunens ekonomisystem. 

Fastighetsförvaltarna tittar närmre på hur man kan 
arbeta vidare med underhållsplaner och hur dessa 
kan förtydligas ytterligare i syfte att skapa en tydlig 
bild av underhållsbehovet av kommunens byggna-
der. Fastighetsavdelningen har därför beslutat om 
och införskaffat ett nytt verksamhetssystem för för-
valtarna, Planima.  
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Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler 
som har sådan utformning att det är möjligt med en 
installation.  

Under senaste 10 åren har VA-avdelningen jobbat 
intensivt med digitalisering. Valvet har utvecklats 
till ett system som används inte bara för att lagra 
data, utan även som plattform för arbetsorderflöde 
på arbetsorder. Avdelningen jobbar även i den nya 
drift- och underhållsystemet Maint Master+. 
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Återkoppling till tekniska nämnden 
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 
kommande tre åren som i stor utsträckning bestäm-
mer inriktning för alla förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande process-
schema är strukturen för det systematiska kvalitets-
arbetet. 

Tekniska nämnden får varje månad information och 
uppföljning av ekonomin per avdelning. Tre gånger 
om året, mars, maj och oktober, tar förvaltningen 

fram en månadsprognos, denna redovisas i nämnden 
och lämnas till kommunstyrelsen.  

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 
augusti avges med uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och 
investeringar. Rapporterna innehåller också en pro-
gnos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut 
med bedömning av årets måluppföljning och ett 
sammanställt ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 
specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 
upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

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

Varje beslut eller frågeställning som fattas i organi-
sationen behöver kommuniceras på ett eller annat vis 
för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frågor 
”färdas” i olika styrkedjor beroende på syfte och be-
skaffenhet. Det är därför viktigt att det finns bra pla-
neringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. och inte 
minst ett bra ledarskap för att bästa resultat ska upp-
nås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att varje 
medarbetare känner sig delaktig och bidrar till att 
göra något bra för kommunen och dess invånare. I 
en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och reflekt-
ioner i syfte att utveckla verksamheten. 

För en bra fungerande styrkedja är det av största vikt 
att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att ut-
värderingar och analyser kan göras, som bra be-
slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 
till förvaltningschef och förvaltningens lednings-
grupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt för-
valtningsekonom) och sedan vidare till varje avdel-
ning och dess personal. 
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Verksamhetsuppföljning 

 

Verksamhet, volym ooch kvalité samt 

förväntad utveckling 
 

Park/Gata 
Inga ytor för drift och underhåll har tillkommit un-
der första delåret 2022. Senare under 2022 förväntas 
nya gator på Fåraberget att tas i bruk och går över 
till drift och underhåll. 

Kost 
Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att möj-
liggöra för de barn som är inskrivna i förskolan som 
15-timmarsbarn att förlägga sina timmar så att de 
kan delta i måltider. Fördelningen av dessa barn 
mellan kommunens olika förskolor är inte jämn. 
Flera förskolor har fått ett stort antal ökade måltider 
medan andra har minskat i antal serverade luncher. 

Avdelningen har behövt utöka personaltiden på ett 
antal förskolor där antalet måltider stigit till en nivå 
som inte längre är hanterbar med den tidigare plane-
rade personaltiden. Det finns svårigheter att be-
manna på ett bra sätt då alla våra kök behöver stött-
ning under lunchtid och möjligheten att anställa på 
deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”. 

 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring tek-
niska system i fastigheter ökar vilket innebär att per-
sonalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 
klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 
fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket be-
hov verksamheten har kommande år och vilka fas-
tigheter som kan möta dessa behov. 

Städ 
Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes maski-
ner med robotiserad teknik för offentlig miljö/loka-
ler. I framtid leder detta till effektiviseringar av me-
toder och moment. Aktuella personalförändringar ti-
digarelägger detta och beräknas kunna påbörjas un-
der hösten. Satsningar på kompetens- och teknikut-
veckling kommer att ske inom de närmaste åren. 
Finns ett utökat behov av att kompletterar städavdel-
ningens golvvårdsmaskiner. I övrigt görs inköp av 
effektiva maskiner och redskap fortlöpande.  

VA-avdelning 
Under första åtta månader lagades åtta vattenläckor 
på dricksvattenledningar. 

Tillsynsmyndighet Miljö östra Skaraborg har under 
april utfört dricksvattenkontroll på Falköpings vat-
tenledningsnät, med inriktning på skötsel och under-
håll av reservoarer. Kontrollen var utan avvikelse. 

Under hösten kommer tillsyn på alla reningsverk och 
även periodisk besiktning av ledningsnät. 

Verksamheten arbetar med arbetsmiljö genom olika 
utbildningar och föreläsningar tillsammans med HR 
för att skapa tillitsbaserad styrning. 

Verksamhetskostnaderna har ökat vilket påverkar 
ekonomi.  

Biogas 
Intäkterna från uppgraderad biogas ser ut att öka 
men fortsatt låga behandlingsavgifter gör att sum-
man följer budget. Utgifterna ser ut att följa budget. 

Ökade mediakostnader och verksamhetskostnader 
påverkar ekonomin.  

 

 

KOSTAVDELNINGEN 
ANTAL PORTIONER 

2020 2021 2022 

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      118 055      114 601     

Februari  150 967      127 018      134 753     

Mars  163 692      161 202      189 015     

April  123 285      147 618      135 332     

Maj  132 406      150 753      167 704     

Juni  98 984      100 102      98 568     

Juli  14 621      23 232      17 307     

Augusti  99 948      105 161      96 308     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819      51 268     

Februari  49 720      47 073      45 738     

Mars  52 638      52 071      51 204     

April  50 788      49 506      50 845     

Maj  52 030      51 254      52 165     

Juni  50 540      49 564      49 894     

Juli  53 131      51 675      52 135     

Augusti  53 190      51 132      52 857     

Externa portioner

Januari  818      1 590      327     

Februari  623      1 884      322     

Mars  789      2 267      282     

April  695      1 563      210     

Maj  695      1 204      208     

Juni  744      1 382      176     

Juli - -  -     

Augusti  454      106      28     

Totalt antal portioner  1 364 310      1 348 231      1 361 247     
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 
personalplanering och förväntad 
utveckling 
 

Park/Gata 
Park/gata har fastanställt två kombitjänster tillsam-
mans med Kultur och fritidsförvaltningen. Avsikten 
är att tjänsterna kommer arbeta på Mösseberg under 
vintern (6 månader) och ersätta säsongsanställningar 
inom parkenheten under sommaren (6 månader).  

Det finns idag tre ej tillsatt tjänster inom enheten för 
anläggningsservice. 

Kost 
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare. 

Utifrån de interna diskussioner som pågått om att två 
tjänster inom administration och ledning lämnas va-
kanta efter sommaren, har avdelningen valt att låta 
dessa båda tjänster övergå till mer av operativ karak-
tär. Rekrytering av två tjänster till kock pågår för att 
stärka den resurs som står till förfogande när den or-
dinarie personalen av någon anledning inte är i 
tjänst. 

Avdelningen strävar efter att alla medarbetare ska ha 
en rimlig arbetsbelastning och att arbetsmiljön för 
alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå. 
Fortsätt måste också finnas en organisation som strä-
var efter en utveckling av verksamheten. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har inga personalförändringar 
i dagsläget. Investeringstakten är hög och fokus på 
fastighetsstrategiska frågor och klimat förväntas öka 
framöver. 

Nytt verksamhetssystem kommer implementeras un-
der hösten, det ska effektivisera och tydligare visua-
lisera underhållsbehovet av kommunens fastigheter. 
Detta medför att prioritering av arbetsuppgifter 
måste göras för att hitta en rimlig arbetsbelastning. 

I syfte att hitta en rimlig arbetsbelastning kommer vi 
nyttja LIA-praktikanter under hösten som läser till 
fastighetsförvaltare samt omfördela uppgifter inom 
avdelningen. 

Städ 
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Dimensionering och rekrytering av per-
sonal måste anpassas. Personal erbjuds utökad ar-
betstid upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster 
vid behov. Städningen av campingen fortsätter för 
fjärde året. Kan komma blir ändring till årsskiftet då 
kommunen söker en arrendator. Framförhållning i 
beslut som tas är viktigt.  

Aktuella pensionsavgångar har främst gällt personal 
som arbetat deltid. Det innebär att personalsamman-
sättningar setts över, heltider möjliggjorts och även 
arbetsplatsbyten har skett. Det möjliggör också att 
robotiserad teknik kan prövas tidigare är planerat. 

VA-avdelningen 
Inga förväntade förändringar i verksamheten. En 
person på reningsverket har slutat men process med 
att anställa en ny pågår.  

Biogas 
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsav-
gång har gjorts och medför utökad bemanning. 
Tjänsten är heltid och fördelad mellan biogas och 
avfall. 
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Frånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaro för samtliga anställda 
per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuk-
timmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom pa-
rentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-
augusti. Gröna siffror innebär förbättring, röda siff-
ror försämring och svarta ingen större skillnad mot 
samma period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,65 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-
augusti 2022 (45,91 % 2021) och 23,6 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (19,3 % 
2021). 

Pga. pandemin Covid -19 och särskilda sjukskriv-
ningsregler kan år 2021 och början av år 2022 vara 
speciella år i sjukfrånvarostatistiken  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – augusti 2022 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 7,4 % (6,2) 9,2 % (8,1) 4,7 % (3,4) 38,4 % (38,5) 10,3 % (6,2) 7,7 % (6,0) 6,7 % (6,4)

Ledning o adm 3,0% (0,0) 4,5% (0,0) 0,4% (0,0) 87,1% (0,0)

Kost 11,4% (10,2) 12,7% (11,5) 6,3% (5,7) 42,3% (47,0)

Fastighet 7,0% (3,7) 24,0% (2,8) 5,1% (3,8) 46,1% (33,6)

Park/Gata 5,3% (3,5) 3,7% (4,4) 5,7% (3,3) 20,0% (15,8)

Städ 5,8% (5,4) 6,3% (5,8) 2,4% (2,2) 24,6% (28,0)

VA avd och Biogas 3,9% (1,8) 10,2% (3,9) 1,8% (1,3) 74,9% (0,0)

Växel/reception 3,9% (3,9) 3,9% (3,9) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
 

Nämndens driftsram har under 2022 påverkats av 
två beslut om justering av ramar från kommunfull-
mäktige.  

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran 
gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna rikt-
linjer för hyressättning. En omfördelning av budget 
för internhyran mellan nämndernas ramar har före-
slagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige, 
KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar 
ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.  

Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års 
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kost-
nadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har 
nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att 
städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga 
nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut 
har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022. 
Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den 
raden. 

Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för 
ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst 
avser ökade volymer inom gator kopplat till mark- 
och exploateringsprojekt som färdigställs inom 
Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväx-
lar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrel-
sen, efter en översyn av reglementen avseende kol-
lektivtrafiken.  

Enligt beslut av kommunstyrelsen, KS§ 55/2022, 
har park/gata fått del av strategiska medel för att 
kunna genomföra en grönstrukturplan under året. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
 

Tekniska nämnden har i flerårsplan tilldelats medel 
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tä-
torter, 1 000 tkr. Detta uppdrag tillfaller park/gata 
och kommer primärt omsättas i de centrala delarna 
av de båda stationssamhällena Floby och Stenstorp 
men om budgetanslaget kvarstår över tid så kom-
mer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätor-
ter i kommunen. 

 

Förväntad utveckling samt  
ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
 

Övergripande är energipriset en utmaning för fas-
tighet, park/gata och VA-avdelningen, prisutveckl-
ingen på nätet och elpriset är en stor osäkerhet då 
det är en stor andel av nämndens kostnader. 

 

Städ 

Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas 
av detta kommer leda till högre priser på förbruk-
ningsvaror. En del varor kan även komma att bli 
bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till 
hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och en-
gångshandskar.  

 

Park/gata 

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 
de externa kostnaderna att öka under 2022 och de 
uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till 
exempel maskinintensiva entreprenader såsom vin-
terväghållning, inköp av el till gatubelysning eller  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Internhyres 
förändring 

Kostnadsnivå 
städ 

Kapital  Kollektivtrafik KS § 55 
BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

ParkGata -69 584      36     -420      1 580     -250     -68 638     

Kost -96 550     -390     -96 940     

Fastighet -14 895      3 805     -11 090     

Städ -1 998     -6     -2 004     

Övrigt -9 673      5      820     -8 848     

SUMMA BUDGET  -192 700      3 450      820     -420      1 580     -250     -187 520     
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asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i 
pris med ca 12% under 2022.  

 

Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-
tigheter. De är i behov av tak- och fasadunderhåll, 
fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, be-
lysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar 
m.m. De budgetmedel som finns i plan räcker inte 
till för kommande behov och för att minska befint-
lig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya 
kostnader och behov av nya anslag.  

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att in-
nebära stora investeringar framöver i exempelvis 
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat. 

 

Kostavdelningen 

Livsmedelsbudgeten räknades i årsskiftet upp med 
2 % . Den faktiska kostnadsökningen var högre än 
så i årsskiftet och från och med 1 april har priserna 
generellt ökat med ytterligare 4 %. 
Leverantörerna har meddelat ytterligare prisjuste-
ringar i samband med halvårsskiftet och ges möjlig-
het till ytterligare en i månadsskiftet september – 
oktober. 
På grund av förändringar i organisationen och om-
fördelningar av arbetsuppgifter har de förändrade 
priserna från 1 juli ännu inte kunnat stämmas av för 
att se hur det påverkar kostavdelningens ekonomi. 
 

Det är ändå tydligt att det goda ekonomiska resultat 
avdelningen gjorde under 2021 nu är förbrukat ge-
nom förhöjda livsmedelspriser och ett ökat antal 
serverade måltider. 
I och med leverantörernas möjlighet att ytterligare 
en gång under 2022 justera sina priser finns det en 
stor osäkerhet i 2022 års resultat. 
 

VA 

Under våren har priset på kemikalier ökat vilket re-
presenterar en ekonomisk risk i verksamheten. 
Vissa kemikalier ökade med 30%. Kostnader för el 
överskrider budget vid halvårsbokslutet. Dyrare 
material och tjänster bidrar också till osäkerheten. 
Detta speglas i ökade verksamhetskostnader mot 
budgeterad. Intäkter prognosticeras ligga lägre än 
budgeterad vilket gör ett underskott på 1,5 mnkr.  

Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över 
budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande 
taxeberäkningar. 

 

Biogas 

Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i 
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas, 
behandlingsavgifter för matavfall samt produktions-
stöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för 
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga 
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slut-
kund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte för-
handlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäk-
ter från behandlingsavgifter. 

Ökade mediakostnader påverkar utfallet, samt 
större personalkostnader än budgeterad. Underskot-
tet prognosticeras till 500 tkr.  
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 

Tekniska nämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

 

Utfall  
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 
vilket är 64,6 % av budgeten. 

De interna intäkterna ligger något under budgeterat 
men detta samtidigt som personalkostnaderna mins-
kat.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – mars på grund 
av Covid-19. De externa intäkterna ligger något un-
der budgeterat. 

Personalkostnaderna har minskat på grund av sjuk-
dom och vakanser. Det som också påverkar är att bi-
dragsanställningarna som nämnden tidigare haft bör-
jar fasas ut och istället tillhöra kompetens- och ar-
betslivsnämnden. Detta innebär samtidigt att bidra-
gen för detta minskar. 

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-
ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 
augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 
hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning. 

Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på 
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.  

Prognos 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
 -10 603 tkr för nämnden. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på nämndens kostna-
der. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga be-
tydligt högre än budgeterat. Stora prisökningar på 
exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränsle-
priser kan konstateras.  

 

Åtgärder för att nå balans 
Med anledning av den stora inflationen som idag rå-
der då priset på bland annat el, drivmedel och livs-
medel stigit kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 
ha stora svårigheter att inhämta det prognostiserade 
underskottet på -10 603 tkr. Om inflationen inte 
hade uppstått så skulle förvaltningen legat på bud-
get. 

Uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
ansvara för matproduktion med hög kvalitet, att 
kommunens verksamhetslokaler håller en godtagbar 
standard gällande städ och teknisk service. Uppdra-
get innefattar även ansvar för infrastruktur för civil-
samhället med exempelvis gator och parker. 

På grund av ökade mediakostnader kommer inte fas-
tighetsavdelningen kunna hålla budget om media-
kostnaderna fortsätter vara på samma nivåer som 
första halvan av 2022. Se grafen över spotpriser sen-
ast 6 åren på sid 27. 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 966 3 035 4 383 6 575 5 813 -762

Statsbidrag 3 021 3 074 2 180 3 270 4 076 806

Övriga intäkter 11 109 11 815 11 458 17 187 16 834 -353

Interna intäkter 228 001 240 654 243 991 365 987 364 862 -1 125

Summa intäkter 245 096 258 577 262 013 393 019 391 585 -1 434

Kostnader

Personalkostnader -106 104 -106 941 -110 069 -165 103 -162 295 2 808

Verksamhetskostnader -119 770 -123 030 -127 154 -190 729 -199 374 -8 645

Kapitalkostnader -77 546 -81 805 -81 581 -122 372 -123 152 -780

Interna kostnader -63 915 -67 861 -68 224 -102 335 -104 887 -2 552

Summa kostnader -367 336 -379 637 -387 028 -580 539 -589 708 -9 169

NÄMNDENS RESULTAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Åtgärder: 

1. Fastighetsavdelningen har gått igenom kommu-
nens 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 om-
prioritering genomförts gällande reinvesteringar och 
planerat underhåll.  

4. Energioptimering av kommunens byggnader fort-
sätter genom injustering av system samt löpande in-
formera verksamheten om vad de själva kan göra för 
att minska energiförbrukningen. 

5. Kostavdelningen kan sänka kvalitetsnivån på ma-
ten om det krävs för att hålla budgeten.  

Kostavdelningen är en serviceorganisation och av-
delningen 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 avdel-
ningen 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 progno-
stiserade underskottet innebär i samtliga fall att kva-
litén på våra uppdrag sänks. Framförallt synliggörs 

det i parkskötseln som många gånger är förvaltning-
ens ansikte utåt mot allmänheten.  

Stora delar av budgeten för 2022 är redan intecknad. 
Största delen består av personalkostnader för tillsvi-
dareanställd personal men även redan tecknade avtal 
såsom vinterväghållning eller drift av gatubelysning. 
Övriga stora poster är t.ex. bidragsgivning av en-
skilda 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 va-
kanta tjänster som belastar driftbudget samt att av-
sluta säsongsanställningar en månad tidigare är pla-
nerat.  

9. Att park/gata är återhållsam med de externa kost-
naderna inom framförallt parkunderhållet. Detta in-
nebär att t.ex. utrustning för planerad trädvård inte 
kan hyras in, nedtagning av träd helt får bortpriorite-
ras eller att om/ nyplantering av rabatter får senare-
läggas. 

10. Städavdelningen samverkar med kommunens 
verksamheter för en god allmän hushållning och 
sparsamhet när det gäller förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, toalettpapper,avfallspåsar/städ-
säckar, handskar m.m. Det gäller främst hygienut-
rymmen där som regel de flesta produkter tillhanda-
hålls av städavdelningen. Målet är att på arbetsplat-
ser 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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Verksamhetsresultat - skattefinansierat 

 

 

Park/Gata 
Park/gata prognoserar ett underskott på -3 355 tkr 
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan 
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget 
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för 
el och bränsle. För gatubelysningen prognoseras ett 
underskott om -1 500 tkr i och med de kraftigt 
ökade elpriserna. Entreprenader såsom inköpt vin-
terväghållning prognoseras till ett underskott om 
 -1 000 tkr på grund av ökade bränslepriser. 
Park/gatas egna interna transportcentral, inom vilka 
alla fordon och kostnader för dessa i den egna verk-
samheten hanteras, prognoseras till ett underskott 
om -1 000 tkr bland annat på grund av ökade bräns-
lepriser. 

En mindre avvikelse, då omklassning av flygplatsen 
genomförts under första halvåret 2022. Kostnaden 
för detta har landat på cirka 300 tkr och är inte bud-
geterad.  

Övriga verksamheter följer budget med endast 
mindre avvikelser och där en återhållsamhet finns 
för att kunna parera vissa delar av underskottet. 

 

Kost 
Prognosen för kostavdelningen visar på en möjlig-
het att hålla budget för 2022. Detta trots de mycket 
förhöjda priserna på livsmedel och det förväntade 
ökande antal serverade måltider i förhållande till 
2021. 
Kostavdelningen gjorde ett stort överskott under 
2021 vilket gjort att det finns utrymme i budgeten 
under 2022. Osäkerheten är ändå stor då leverantö-
rerna har möjlighet att justera sina priser ännu en 
gång i samband med månadsskiftet september–  
oktober. 
 

Städ 
Städavdelningen visar en prognos inom given bud-
getram. Verksamheternas hittills kända behov av 
städning är det som motsvarar städavdelningens 
uppdrag. 

 

Övrig verksamhet / renhållning 
Verksamheten under rubriken övrigt följer budge-
ten. Den reserv som ligger budgeterad här progno-
stiseras att inte tas i anspråk och den återhållsamhet 
som ålagts nämnden gör att en prognos på  +1 784 
tkr kan lyftas fram. Detta kan dock bara möta en 
bråkdel av nämndens befarade underskott. 

Sluttäckning deponier 

Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper 
enligt plan. Hittills i år har 8 238 tkr tagits i anspråk 
av avsättningen. En prognos för resterande del av är 
att cirka fem miljoner till kommer att behövas. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
PER 2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden

Park/Gata -44 715 -45 090 -45 760 -68 638 -71 993 -3 355

Kost -59 786 -62 689 -64 627 -96 940 -96 940 0

Fastighet -12 751 -8 733 -7 394 -11 090 -20 122 -9 032

Städ -911 -337 -1 337 -2 004 -2 004 0

Övrigt -4 078 -4 210 -5 899 -8 848 -7 064 1 784

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Fastighet 
Prognos visar på ett underskott på - 9 032 tkr. Kost-
nadsökningar syns på material och fordonskostna-
der men den största avvikelsen på avdelningen be-
ror på kraftigt ökade mediakostnader: Bara media-
kostnaderna prognostiseras till ett underskott med   
-10 039 tkr.  Kommunen har rörligt elavtal och 
spotpriserna ligger på mycket högre nivåer jämfört 
mot tidigare år.  

Diagrammet nedan visar att spotpriserna mellan 
åren 2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på 
elen aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett 
värde under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 
öre/KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en 
nivå som är betydligt högre än tidigare år. 
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Vatten och avlopp  -  Verksamhetsresultat 

 

 

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456 tkr  
och verksamheten prognosticerar en underskott på  
-1 618 tkr 

Intäkter prognosticeras ligga lägre än budgeterat. 

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rå-
dande världsläget. Under våren har exempelvis pri-
set på kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade 
med 30%. Kostnader för el överskrider budget vid 

halvårsbokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar 
också till osäkerheten.  

Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och 
är högre än budgeterat. Detta på grund av att stora 
investeringsprojekt har aktiverats vilket påverkar 
kapitalkostnaderna. Under året kommer ytterligare 
projekt att slutföras och aktiveras. 

 

 

 

 

 

 

VA  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 40 567 41 131 41 371 62 057 61 110 -947

Statsbidrag 25 20 0 0 20 20

Övriga intäkter 78 156 64 80 160 80

Interna intäkter 3 226 3 571 3 220 4 830 5 331 501

Summa intäkter 43 896 44 879 44 655 66 967 66 621 -346

Kostnader

Personalkostnader -9 885 -9 743 -9 717 -14 576 -14 743 -167

Verksamhetskostnader -15 591 -18 063 -17 848 -26 756 -27 103 -347

Kapitalkostnader -13 674 -15 039 -14 363 -21 545 -22 597 -1 052

Interna kostnader -2 322 -2 490 -2 727 -4 090 -3 796 294

Summa kostnader -41 472 -45 335 -44 656 -66 967 -68 239 -1 272

VA RESULTAT 2 424 -456 0 0 -1 618 -1 618
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Biogas  -  Verksamhetsresultat 

 

 

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med -
500 tkr jämfört med budget. 

Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första halvåret dock med låga be-
handlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i 
drift under ett år och medfört minskad egen för-
brukning av gas till uppvärmning. Tillgången till 
baslast av rötbart matavfall för resten av året är säk-
rad genom avtal. Som komplement finns avtal om 
leverans av färdig matavfallsslurry för resten av 
2022. Tillgången av rötbart material för resten av 
året beräknas räcka för att kunna producera cirka 
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.  

Ansökan om produktionsstöd är inskickad men det 
har inte kommit något beslut än. I prognosen har vi 
räknat med ett produktionsstöd på 720 tkr.  

En ansvarig för biogasen har anställts under året 
och en överlappning av personal gör att budgeten 
för personalkostnader överskrids. 

Verksamhetens kostnader prognostiseras överskrida 
budget då mediakostnader och verksamhetskostna-
der ökar pga. kostnadsnivåökningar.  Oron i världs-
läget påverkar även här.  

  

BIOGAS  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 1 224 2 714 2 160 3 240 4 814 1 574

Statsbidrag 552 4 735 1 103 724 -379

Övriga intäkter 534 237 505 758 422 -336

Interna intäkter 0 60 0 0 88 88

Summa intäkter 2 310 3 015 3 401 5 101 6 048 947

Kostnader

Personalkostnader -712 -1 106 -615 -922 -1 707 -785

Verksamhetskostnader -2 494 -2 333 -1 523 -2 285 -3 451 -1 166

Kapitalkostnader -1 561 -2 234 -2 384 -3 576 -3 312 264

Interna kostnader -581 -526 -679 -1 018 -785 233

Summa kostnader -5 348 -6 200 -5 201 -7 801 -9 255 -1 454

BIOGAS RESULTAT -3 039 -3 185 -1 800 -2 700 -3 207 -507
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Investeringsrapport 

 

 

 

 

Investeringar är uppdelad i tre olika investeringsty-
per: 

• Nya investeringsprojekt 
• Re-/löpande investeringar  
• MEX investering  

Investeringar hos tekniska nämnden delas upp mel-
lan skattefinansierad och taxefinansierade verksam-
het. Park/gata utför även en betydande del av MEX-
investeringar där budgeten ligger under kommunsty-
relsen men delegeras i varje enskilt projekt till tek-
niska nämnden. 

  

SKATTEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Övrigt -50 669 -19 485 -50 669 -45 756 4 913

Summa Investeringar -62 000 -22 412 -62 000 -54 487 7 513

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 33) -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

Summa Investeringar -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

NÄMNDS INVESTERING 
SKATTEFINANSIERAT 

-80 782 -180 600 -154 487 26 113

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -1 600 -161 -2 500 -1 600 0

Övrigt -22 328 -7 406 -26 000 -22 328 0

Summa Investeringar -23 928 -7 567 -28 500 -23 928 0

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 37) -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

Summa Investeringar -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

NÄMNDS INVESTERING 
TAXEFINANSIERAT -11 966 -44 300 -36 204 3 524
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Skattefinansierade - investeringar 

- Re-/löpande investeringar skattefinansierat

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2022.  

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022 
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden 
inte kunde fastställas vilket som var mest ekono-
miskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling 
har nu kunnat färdigställas och nytt avtal är under-
tecknat med leverantör där priserna endast påverkats 
i mindre omfattningen men detta kan riskera att as-
faltsarbeten inte blir utförda inom planerad tid.  

Trafiksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 
genomförts som planerat under första delen av 2022 
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.  

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskin-
investeringsplanen bland annat har utbyte av red-
skapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare be-
ställda lastbilarna väntas det ännu på.  

Fastighet 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 
åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 
Allt från fasadarbeten till teknisk installation. 

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-
ning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-
valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 
underhåll. 

 

Maskiner och inventarier 

Städ 
Personalförändringar har medfört att arbetet med 
eventuellt införande av robotskurmaskin kan komma 
tidigare. Investeringsmedel för detta ryms inte inom 
årets budget för städavdelningen utan en negativ av-
vikelse kommer i så fall att rapporteras. 

Kost 
Inköp av värmeskåp har gjorts vilket gör att årets in-
vesteringsbudgeten har överskridits. Tidigare år har 

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Maskiner och inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Park/Gata -9 600 -2 258 -9 600 -7 000 2 600

Fastighet -1 100 -333 -1 100 -1 100 0

Städ -200 0 -200 -200 0

Kost -100 -275 -100 -275 -175

Övrigt -331 -61 -331 -156 175

Park/Gata -21 416 -9 325 -21 416 -16 360 5 056

Offentlig belysning -5 216 -1 392 -5 216 -2 600 2 616

Reinvestering broar -1 500 -59 -1 500 -60 1 440

Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -3 618 -4 600 -4 600 0

Asfaltsunderhåll -7 200 -3 250 -7 200 -7 200 0

Reinvesteringar Marjarp -500 -270 -500 -500 0

Reinvestering parker -1 200 -571 -1 200 -1 000 200

Reinvestering gatukropp -1 200 -165 -1 200 -400 800

Fastighet -29 253 -10 160 -29 253 -29 396 -143

Passage och larm -2 000 -883 -2 000 -2 000 0

Styr och reglerutrustning -300 -53 -300 -300 0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -926 -185 -926 -926 0

Reinvesteringar -22 121 -7 489 -22 121 -22 121 0

Lokalförändringar utanför ram -3 906 -1 550 -3 906 -4 049 -143

Re-/löpande investeringar -62 000     -22 412     -62 000     -54 487      7 513     
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inte investeringsbudgeten utnyttjats då möjligheterna 
till reparationer av inventarier i form av värmeskåp 
har funnits. 

Övrigt 
Under året har några få möbler köps in. Resterande 
medel får gå till att täcka underskottet för inventarier 
som köpts in på kostavdelningen och eventuellt 
kommande inköp på städavdelningen. 
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Fastighet skolorFastighet skolorFastighet skolorFastighet skolor -446  100-446  100-446  100-446  100 -41 268-41 268-41 268-41 268 -16  427-16  427-16  427-16  427 -76 706-76 706-76 706-76 706 -519  400-519  400-519  400-519  400 -73  300-73  300-73  300-73  300

Platåskolan - Fastighet -388 700 0 -208 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -1 015 -1 450 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -37 700 -34 037 -1 440 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -6 216 -12 782 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 0 -547 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorgFastighet vård och omsorgFastighet vård och omsorgFastighet vård och omsorg -140  700-140  700-140  700-140  700 -48 693-48 693-48 693-48 693 -33  781-33  781-33  781-33  781 -120 298-120 298-120 298-120 298 -143  700-143  700-143  700-143  700 -3  000-3  000-3  000-3  000

Frökindsgården, ombyggnad -25 700 -19 841 -17 423 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -34 000 -27 852 -16 094 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -1 000 -264 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrig tFastighet Övrig tFastighet Övrig tFastighet Övrig t -43  150-43  150-43  150-43  150 -12 375-12 375-12 375-12 375 -6  272-6  272-6  272-6  272 -8  847-8  847-8  847-8  847 -58  250-58  250-58  250-58  250 -15  100-15  100-15  100-15  100

Stadshus konferensrum -6 000 -4 465 -587 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent -500 -500 0 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 800 -3 447 -5 390 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -29 600 -2 821 -200 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 142 -95 -203 -1 250 0

ParkGataParkGataParkGataParkGata -67  650-67  650-67  650-67  650 -13 069-13 069-13 069-13 069 -1 819-1 819-1 819-1 819 -18 996-18 996-18 996-18 996 -71 457-71 457-71 457-71 457 -3  807-3  807-3  807-3  807

Platåskolan - Gata -26 450 0 0 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -11 700 -2 327 -442 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -2 142 0 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -8 600 -1 377 -3 676 -25 000 0

Övrig tÖvrig tÖvrig tÖvrig t -3  200-3  200-3  200-3  200 -3  195-3  195-3  195-3  195 -71-71-71-71 -76-76-76-76 -3  200-3  200-3  200-3  200 0000

Markanläggning återvinningscentral -3 200 -3 195 -71 -76 -3 200 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
SKATTEFINANISERAT 

-700 800 -118 600 -58 370 -224 923 -796 007 -95 207
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Fastighet- skolor 
Platåskolan – fastighet 
Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Dispensansökan om flytt av salamander har 
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 
kvartal 1 2022. 

Odensbergsskolan 
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 
kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet.  

• moduler/skola 
Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 
drift under första kvartalet 2022. 

• förskola och kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole-
byggnad och kök har utförts och entreprenör (total-
entreprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 
beräknas färdigställas under 2023. 

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan) 
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om att 
tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 
1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 
skolmiljön. 

 

Fastighet- vård- och omsorg 
Frökindsgården 
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 
pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Pro-
jektet beräknas färdigställas hösten 2022. 

Nytt korttidsboende 
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och be-
räknas färdigställas våren 2023. 

Ranliden 
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-
ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats.  

 

Fastighet övrigt 
Stadshuset 
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 
När beslut har tagits om budget kan projektering och 
byggnation påbörjas.  

• konferensrum 
Efter mer ingående projektering har det identifierats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar vå-
ningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder. 
Detta innebär att även kontoren måste renoveras. 
Beslut inväntas om fortsatt arbete. 

• ombyggnad kontor 
Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-
ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans. 

Stenstorps vårdcentral 
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-
räknas färdigställas december 2022. 

Ishallen 
Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-
ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas. 

Ekehagens forntidsby 
Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-
maren 2023. 

 

Park/gata 
Platåskolan - Gata 
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-
planen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbör-
jas under 2023 och beräknas färdigställas under 
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr  
(prisjusterat till 2022 års nivå). 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.  
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Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet för-
väntas hålla sig inom avsatt budget.  

Stadskärnan 
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling  
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 
Under första delen av 2022 har bygghandlingar ta-
gits fram för första etappen som ska omfatta entré-
platsen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats un-
der augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1.  

I projektet finns en budget avsatt om 25 mnkr och en 
etappindelning har beskrivits mer utförligt i projekt-
direktivet .  
 

Övrigt 
Markanläggning återvinningscentral 
Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår. I somras gjordes trafik-
mätning på Mossvägen samt undersökning av befint-
liga gasledningar. I höst kommer andra förutsätt-
ningar att utredas, såsom markförhållanden och ut-
formning av den nya ÅVC ytan.  

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 
och byggförberedelse är planerade under 2023. 
Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 
och 2025.  
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Taxefinansierade – investeringar 

- Re-/löpande investering taxefinansierat 

 

 

VA - re/löpande investeringar 

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan Fal-
köping och Slutarp/Kinnarp renoverades. Totalt 
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 
kunna mäta tryck och flöde genom inkommande led-
ning.  

Arbete med mindre investeringar i el, styr och ma-
skin pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsy-
stem i Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering 
av biologiska bassänger på Hulesjön  som en åtgärd 
för att energieffektivisera samt förbättra utsläppsvär-
den . 

Som en del i arbete med upprustning och förbere-
delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reserv-
vattentäkter. Under våren renoverades Flobys vat-
tentäkt Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i 
Åsarp. Samtidigt håller avdelningen på med en re-
serv- och nödvattenplan som  i första läget fokuserar 
på områden där tillgången till grundvattentäkter är 
begränsat, såsom Falköping och Stenstorp. 

 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget 
i Falköping pågår som en del av projektet med att 
göra i ordning torgytan. All kommunal VA byts 
ut/relinas vilket minskar risker för läckage på kom-
munala ledningar och grävningar i den nya torgyta i 
framtiden.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Anslutningar 1 500 -747 1 500 0 -1 500

Anslutningsavgifter 3 000 1 463 3 000 3 000 0

Nyanslutningar (serviser) -1 500 -2 210 -1 500 -3 000 -1 500

Åtgärder på ledningsnätet -22 500 -4 270 -22 500 -16 828 5 672

Reliningar -6 000 0 -6 000 -6 000 0

Reinvesteringar på ledningsnät -11 000 -2 730 -11 000 -6 000 5 000

Kinnarp inkommande vattenledning -1 000 -1 828 -1 000 -1 828 -828

Stora torget -500 0 -500 -1 000 -500

Vartofta dricksvattenhantering -3 000 288 -3 000 -2 000 1 000

Hollendergatan Platåskolan -1 000 0 -1 000 0 1 000

Åtgärder på anläggningar -5 000 -2 389 -5 000 -5 500 -500

Hulesjön - åtgärder -2 000 -1 498 -2 000 -3 000 -1 000

Reinvestering bygg/markarbete -1 000 -263 -1 000 -1 000 0

Reinvestering maskin/utrustning -1 000 -19 -1 000 -500 500

Reinvestering el/styr -1 000 -609 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Vattenmätare -1 000 -433 -1 000 -600 400

Reserv- och nödvatten -1 000 272 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -500 0 -500 0 500

Re-/löpande investeringar -28 500     -7 567     -28 500     -23 928      4 572     
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- Fleråriga investeringar - taxefinansierat 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 
Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 
Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten 
från Kättilstorp via Vartofta till Falköpings renings-
verk. Återstår mindre arbete under hösten. 

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-
ter 2022/2023.  

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 
är anslutna till kommunalt VA. 

 

VA - Danska vägen etapp 2 
Etapp två är planerat till hösten 2022.  

 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Vatten och avloppVatten och avloppVatten och avloppVatten och avlopp -57 500-57 500-57 500-57 500 -15  800-15  800-15  800-15  800 -4  399-4  399-4  399-4  399 -37  176-37  176-37  176-37  176 -56  500-56  500-56  500-56  500 1 0001 0001 0001 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -5 026 -4 055 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -5 022 -94 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -1 757 -208 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -4 000 -3 995 -42 -47 -4 000 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
TAXEFINANISERAT (VA) 

-57 500 -15 800 -4 399 -37 176 -56 500 1 000
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
under år 2022 
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden under år 2022. 

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. 

 

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen 
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande 

investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).  
2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimat-

strategi vid ny- och ombyggnation gällande: 
• installation av laddplatser till tjänstefordon 
• installation av solpaneler 

 

Arbete med utredning 
Uppdrag 1.  
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska 
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022 
att arbeta med att genomlysa och värdera kom-
mande behov. Underlag ska tas fram för kommande 
presentation till nämnden och därefter vidare till 
kommunstyrelsen.  

Redovisning av respektive avdelning föreslås göras 
genom dokumentation samt muntliga föredrag i 
kommunstyrelsens budgetprocess. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram un-
derhållsplaner som ska vara enkla att tyda gällande 
vilka behov som finns. Under hösten kommer nuva-
rande underhållsplaner att läggas in i nytt verksam-
hetssystem och sammanställning kommer påbörjas i 
syfte att kunna genomföra en redovisning för nämn-
den under kvartal 1 2023. 

Park/gata har framtagna underhållsplaner genom 
verksamhetssystem gällande asfalt och belysning. 
För reinvesteringar gällande maskiner finns en 
framtagen maskininvesteringsplan som sträcker sig 
15 år framåt. För reinvesteringar i gatukropp måste 
denna planen oftast anpassas efter andra ledningsä-
gare såsom VA för att kunna genomföra åtgärder i 

samband med deras projekt. En genomlysning av 
samtliga re/löpande-investeringar ska göras och för-
väntas klar under 2023.  

VA-avdelningen har börjat att ta fram en förnyelse-
plan som kommer att spegla framtida behov för re-
investeringar i verksamheten. Reinvesteringar är 
nödvändiga för att bibehålla leveranssäkerhet och 
uppfylla krav enligt lagstiftningen. Förnyelseplane-
ring ska sträcka sig över långa perioder för att 
kunna prognostisera behov och styra taxeutveckl-
ing. 

Uppdrag 2.  
Installation av laddplatser till tjänstefordon pågår. 
Avdelningen tittar på vilken kapacitet som finns 
idag för att anlägga laddplatser samt vilka investe-
ringskostnader detta medför. 

En strategi för solenergi är under framtagande och 
för tillfället ute på remiss. Strategin har i syfte att 
förtydliga Falköping kommuns arbetssätt gällande 
solenergianläggningar på kommunala byggnader i 
syfte att bidra till de globala klimatmålen samt Fal-
köping kommuns klimatstrategi. 
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§ 52 Dnr 2022/00263 

Information Gröna jobb 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Bitr. förvaltningschef informerar om hur den nya organisationen för Gröna 

jobb kommer se ut, finansieringen av uppdraget samt ett urval av vilka 

grunduppgifter som åläggs uppdraget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 
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 Tekniska nämnden 

Information Gröna jobb 

Tekniska nämndens förslag till beslut. 

1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Bitr. förvaltningschef informerar om hur den nya organisationen för Gröna 

jobb kommer se ut, finansieringen av uppdraget samt ett urval av vilka 

grunduppgifter som åläggs uppdraget.       

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-13 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Bitr. förvaltningschef 
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 3 oktober 
2022. 

Delegation 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när 

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

 

Delegation avseende allmänna ärenden (§ 3) 

Beslut Delegat  

Vidhåller sin inställning av svaromål på 

ansökan om överprövning enligt LOU, 

Järnvägsbyggnation, spår 5 på Marjarp 

Diarienummer: 2022/218 Förvaltningschef 

 

 

Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Kock Tåstorp Kökschef 

Kock Vartofta Ranten Kökschef 

Kock Centrum Floby Kökschef 
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Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Inhyrd lokal 

Odengatan 24C 

Diarienummer: 2022/247 

Uthyrd, inhyrd lokal 

Hotell Forum Stenstorp 

Diarienummer: 2022/245 

Inhyrd bosta, inhyrd fastighet 

Högalidsgatan 22 B, Stenstorp 

Parkgatan 1 C, Floby  

Diarienummer: 2022/246, 2022/278 

Fastighetschef 

 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

15 st beviljade –  1 avslag 

Diarienummer: 

2022/198, 2022/223, 2022/224, 2022/225 

2022/226, 2022/227, 2022/228, 2022/234 

2022/235, 2022/236, 2022/242, 2022/249 

2022/250, 2022/251, 2022/252, 2022/253 

Handläggare 

TA-planer 

21 st granskade – 21 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Yttrande dispenstransport 

Dispenstransport TRV 2022/82717 om 

tillåten vikt, bredd och längd på 

Virkesvägen 

Dispenstransport TRV 2022/87649 om 

tillåten vikt och bredd på Odengatan-

Dotorpsgatan-Trädgårdsgatan 

Trafikingenjör 
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Beslut Delegat  

Lokala trafikföreskrifter 

Förbud fordon 

Södermannagatan 

Göteborgsvägen 

Södermannagatan, upphävs 

Östertullsgatan 

Storgatan och Östertullsgatan 

Berzeliigatan 

Förbud motorfordon 

Dotorpsgatan och Storgatan 

Förbud att parkera 
Trinnöjegatan 
Ällagatan 
Nordfalegatan 
Olof Andersgatan 
Petter Tyttnings väg, Hästbacken 
Nils Ericsonsgatan, resecentrum 
Nils Ericsonsgatan, resecentrum 
Bergsliden 
Dalagatan 
Nils Ericsonsgatan, resecentrum 
Hwassgatan 
Slötagatan 
Kapellsgatan 
Annedalsgatan 
Karlebygatan 
Högarensgatan 

Trafikingenjör 

 

Delegation avseende undertecknande av handlingar m.m.  (§ 11) 

Beslut Delegat  

Undertecknat avtal om samförläggning 

med Vallebyggdens El. 

Diarienummer: 2017/377 

Avdelningchef 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 3 oktober 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktige § 86/2022 Ändring av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

2 Granskning detaljplan för fastigheten Hattmurklan 1 m.fl. i Falköpings 

kommun. 

Samtliga granskningshandlingar finns på Detaljplaner – pågående arbete 

| Falköpings kommun (falkoping.se) 

3 Granskning detaljplan för fastigheten Körsbäret 1 m.fl. i Falköpings 

kommun. 

Samtliga granskningshandlingar finns på Detaljplaner – pågående arbete 

| Falköpings kommun (falkoping.se) 

 

https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
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§ 53 Dnr 2022/00012 

Övriga frågor 2022 

Under punkten fanns inget att behandla 
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