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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: måndag den 23 maj 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) 
Jacob Kahrs (M) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Daniel Sigfridsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Christer Carlsson (SD) 
 

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

Presskonferens 
Hålls direkt efter sammanträdes slut, cirka 16:45 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 – 13:40 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 
Monica Busk, controller 
Kerstin Johnsson, kostchef 
 

2.  Information angående underhåll kommunala lekplatser på skolor och förskolor 
Dnr 2022/00153   
Tid: 13:40 – 13:50 
Föredragande: 
Johan Olsson, förvaltare 

3.  Statusrapporter pågående projekt 2022 
Dnr 2022/00041   
Tid: 13:50 – 14:35 
Föredragande: 
Stefan Danielsson, projektledare 
Richard Lööv, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Adela Kapetanvic, Va-chef 
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 
Rikard Andersson, gatuingenjör 
 

4.  Information om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr 2022/00166   
Tid: 14:35 – 14:45 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
 

5.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 14:45 – 14:50 
 
Paus 14:50 – 15:05  
 

6.  Beslut om kommunal parkeringsövervakning. 
Dnr 2022/00120   
Tid: 15:05 – 15:15 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
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Ärenden 

7.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  
Dnr 2022/00080   
Tid: 15:15 – 15:25 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
 

8.  Besvarande av remiss från kommunledningsförvaltningen gällande Trafikstrategi 
Dnr 2022/00103   
Tid: 15:25 – 15:35 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
 

9.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om Policy för möten och resor 
Dnr 2022/00078   
Tid: 15:35 – 15:50 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
 

10.  Komplettering av delegationsbestämmelser för tekniska nämnden 
Dnr 2022/00150   
Tid: 15:50 – 16:00 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
 

11.  Verksamhetsrapport per 30 april 2022 
Dnr 2022/00148   
Tid: 16:00 – 16:15 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Monica Busk, controller 
 

12.  Granskning av tekniska nämndens hantering av personuppgifter i samband med 
överföring till tredje land 
Dnr 2022/00149   
Tid: 16:15 – 16:20 
Föredragande: 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

13.  Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00151   
Tid: 16:20 – 16:30 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
 

14.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 16:30 – 16:35 
 

15.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 16:35 – 16:40 
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Ärenden 

16.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 16:40 – 16:45 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 

§ 25 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om systematisk arbetsmiljörapport samt Covid-

19 situation på förvaltningen. 

Controllern informerar om en komplettering till uppföljningen av Intern-

kontrollplan 2021. 

Fastighetschef informerar om mediakostnader.   

  



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-05-09 

TN 2022/00007  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

1. Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Underlag 

Förvaltningschef informerar om systematisk arbetsmiljörapport samt Covid-

19 situation på förvaltningen. 

Controllern informerar om en komplettering till uppföljningen av 

Internkontrollplan 2021. 

Fastighetschef informerar om mediakostnader.  

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 

§ 26 Dnr 2022/00153  

Information angående underhåll kommunala lekplatser 
på skolor och förskolor 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltare Johan Olsson informerar om underhåll av kommunala lekplatser 

på skolor och förskolor samt åtgärdsplan kring dessa.  

Hösten 2021 utförde fastighetsavdelningen en säkerhetsbesiktning av 

lekplatser på kommunens förskolor och skolor.  

Resultatet av besiktningen visade på ett flertal underkända lekplatser.  

Just nu pågår arbetet med att åtgärda och/eller ta bort underkänd lek-

utrustning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-11      

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-05-09 

TN 2022/00153  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information angående underhåll kommunala lekplatser 
på skolor och förskolor 

Information 

Förvaltare Johan Olsson informerar om underhåll av kommunala lekplatser 

på skolor och förskolor samt åtgärdsplan kring dessa.  

Hösten 2021 utförde fastighetsavdelningen en säkerhetsbesiktning av 

lekplatser på kommunens förskolor och skolor.  

Resultatet av besiktningen visade på ett flertal underkända lekplatser.  

Just nu pågår arbetet med att åtgärda och/eller ta bort underkänd lek-

utrustning. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-11  

 

 

Johan Olsson 

Förvaltare fastighetsavdelningen 



 

Fastighetsavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Cecilia Nordh   Lokalstrateg      cecilia.nordh@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-05-04 

TN 2022/00041  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Statusrapporter pågående projekt 
samhällsbyggnadsförvaltningen T1, 2022 

Information 

Stefan Danielsson, Richard Lööv, Krister Lundberg, Adela Kapetanovic, 

Tomas Berg och Rikard Andersson på samhällsbyggnadsförvaltningen 

informerar om följande pågående byggnadsprojekt: 

 

 Platåskolan 

 Stenstorps vårdcentral 

 Mössebergsskolans ventilation 

 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 

 Frökindsgården 

 Stadshuset 

 Odensbergs förskola och kök 

 Odenrinken 

 Ombyggnad avloppsledningsnät Kättilstorp 

 Överlämningsbangård 

 Marjarp Dryport Spår 5 

 Fåraberget etapp 2B bostadsområde 

 Sikagårdsgatan norra gata och rondell  

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-05-17 

TN 2022/00166  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Information 

Under det gångna året 2021 har det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågått. 
Ett stort fokus har varit på Covid-19, för att minimera smittspridning. 
Handlingsplaner är upprättade i förvaltningen och tidigare under det gångna året 
också redovisat för tekniska nämnden.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 
Falköpings kommun. 
Ytterst ansvarig för förvaltningens arbetsmiljö är huvudmannen. För att detta 
praktiskt ska vara genomförbart, fördelas arbetet ut till den aktuella verksamhetens 
chef. Den chef blir därmed arbetsansvarig för sin avdelning/enhet.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet görs med hjälp av årshjulet, planering av 
årscykel och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Även om chefen är ytterst ansvarig har varje medarbetare ett eget ansvar för sin 
arbetsmiljö och för att medverka till att den är god, påpeka fel och brister med mera. 
Detta kan ske vid planerade träffar såsom arbetsplatsträffar, samverkansmöte samt 
vid uppkomna situationer. 
Ytterligare är också ett kontinuerligt arbete med elsäkerhetsarbetet som sker över 
tid. 

      

Underlag 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



Delrapport - urval
Ange förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete för 2021

Antal respondenter: 7
Antal svar: 7

Svarsfrekvens: 100,00 %

Ange förvaltning   
Ange förvaltning Antal svar
Socialförvaltningen 0 (0,0%)
Barn-och utbildningsförvaltningen 0 (0,0%)
Samhällsbyggnadsförvaltningen 7 (100,0%)
Kultur- och fritidsförvaltningen 0 (0,0%)
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 0 (0,0%)
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 0 (0,0%)
Kommunledningsförvaltningen 0 (0,0%)
Summa 7 (100,0%)



På vilken nivå (förvaltning/område/enhet besvaras enkäten)?   
På vilken nivå (förvaltning/område/enhet besvaras 
enkäten)?

Antal 
svar

FÖSAM (förvaltningsövergripande samverkansgrupp)
2 

(28,6%)

LOSAM (enhet/avdelnings samverkansgrupp)
4 

(57,1%)
Chef tillsammans med skyddsombud (i de fall det inte finns
någon samverkansgrupp)

1 
(14,3%)

Summa
7 

(100,0%)

Namn på chef som fyller i enkäten?   
Namn på chef som fyller i enkäten?
Patrick Nohlgren
Kerstin Johnsson
Johan Singstrand
Adela Kapetanovic
Jan Aurén
Kjell Björk
Solveig Pettersson Städchef/Städavdelningen



Delområde SAM  - Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och 
rutiner   
Arbetsmiljöpolicyn och övriga styrdokument inom arbetsmiljö och hälsa är kända i 
verksamheten   
Arbetsmiljöpolicyn och övriga styrdokument inom 
arbetsmiljö och hälsa är kända i verksamheten

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

2 
(28,6%)

Summa
7 

(100,0%)

Det hälsofrämjande arbetet är en naturlig del i verksamheten   
Det hälsofrämjande arbetet är en naturlig del i 
verksamheten

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 1 (14,3%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 4 (57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 2 (28,6%)

Summa
7 

(100,0%)



Medarbetare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i SAM   
Medarbetare och skyddsombud ges möjlighet att 
medverka i SAM

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
1 

(14,3%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

6 
(85,7%)

Summa
7 

(100,0%)

Arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupper genomförs regelbundet och är aktiva forum
för arbetsmiljöfrågor   
Arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupper 
genomförs regelbundet och är aktiva forum för 
arbetsmiljöfrågor

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
3 

(42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)



Årliga utvecklingssamtal genomförs och arbetsmiljöaspekter ingår i dessa   
Årliga utvecklingssamtal genomförs och 
arbetsmiljöaspekter ingår i dessa

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

5 
(71,4%)

Summa
7 

(100,0%)

Samordning av arbetsmiljöansvaret sker på gemensamma arbetsställen   
Samordning av arbetsmiljöansvaret sker på 
gemensamma arbetsställen

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
1 

(14,3%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)



Verksamhetens rutiner för SAM följs upp årligen   

Verksamhetens rutiner för SAM följs upp årligen
Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 4 (57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 3 (42,9%)

Summa
7 

(100,0%)

Sakkunnig hjälp anlitas vid behov   

Sakkunnig hjälp anlitas vid behov
Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 0 (0,0%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

7 
(100,0%)

Summa
7 

(100,0%)



Nya medarbetare introduceras i arbetet och informeras om eventuella risker i verksamheten 
samt hur SAM fungerar   
Nya medarbetare introduceras i arbetet och informeras 
om eventuella risker i verksamheten samt hur SAM 
fungerar

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
1 

(14,3%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
3 

(42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

3 
(42,9%)

Summa
7 

(100,0%)

Förs över till handlingsplan:
Punkter från kolumn 2 
Hur kan vi motivera medarbetare att ta rollen som hälsoinspiratör? 
Kan kökschefen ta rollen? Det kanske inte är den bästa vägen till framgång!? 
Samordning av arbetsmiljöansvaret finns mellan kökscheferna. 
Vi arbetar nu för ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam plan för introduktion av tillsvidareanställda. 
Riskanalys med rutiner på risker i verksamheter ska göras efter skyddsrondan. 
Tar detta vidare till Losam
Underlag till utvecklingssamtal har utvecklats och det är ett nytt program inför 2022 (Novi). Mer punkter som berör arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöaspekter blir än mer tydliggörande. 
Information om lokalt samverkansavtal som ersätter FAS05 har gjorts 2021. Arbetet fortsätter med att än mer delge hur SAM fungera. 
Året har präglats av pandemi (covid-19). 



Delområde SAM  - Uppgiftsfördelning och kunskaper   
Delegation/fördelning av arbetsmiljöuppgifter för chefer och för vissa yrkesgrupper är 
skriftligt dokumenterade   
Delegation/fördelning av arbetsmiljöuppgifter för chefer 
och för vissa yrkesgrupper är skriftligt dokumenterade

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
1 

(14,3%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

6 
(85,7%)

Summa
7 

(100,0%)

De som tilldelats uppgifter i SAM har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskap och 
kompetens   
De som tilldelats uppgifter i SAM har tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskap och kompetens

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
3 

(42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)



Ersättare för utförande av arbetsmiljöuppgifter finns vid frånvaro   
Ersättare för utförande av arbetsmiljöuppgifter finns vid 
frånvaro

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 1 (14,3%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 3 (42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 3 (42,9%)

Summa
7 

(100,0%)

Medarbetarna har tillräckliga kunskaper om ev risker i arbetsmiljön och hur de ska kunna 
utföra arbetet säkert    
Medarbetarna har tillräckliga kunskaper om ev risker i 
arbetsmiljön och hur de ska kunna utföra arbetet säkert 

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
4 

(57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

3 
(42,9%)

Summa
7 

(100,0%)



Det finns skriftliga instruktioner för arbeten med allvarliga risker   
Det finns skriftliga instruktioner för arbeten med 
allvarliga risker

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 4 (57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 3 (42,9%)

Summa
7 

(100,0%)

Förs över till handlingsplan:
OK
Ordna en eller två ersättare. Ska göras under 2022
Arbete med instruktioner för arbete med allvarliga risker kommer att genomföras.
Ersättare för arbetsmiljöuppgifter. Ska tas fram en förteckning som justeras i LOSAM. Tas med info till APT om ersättare. Även arbetsledare i 
beredskap går in under sommaren etc. 
Det finns skriftliga instruktioner, känner alla till den? Tas med till APT att gå igenom kännedom om inventering av risker. 
Pandemin fortsatt påverka. Utbildning/repetition för AO/SO + chefer flyttats fram. Att återuppta när det finns erbjudande på HR. 
Medarbetare har yrkesutbildning, arbetsinstruktioner finns - ett ständigt pågående arbete med att tydliggöra risker.

Delområde SAM  - Riskbedömning, åtgärder uppföljning   
Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms regelbundet avseende fysisk arbetsmiljö   
Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms 
regelbundet avseende fysisk arbetsmiljö

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

2 
(28,6%)

Summa
7 

(100,0%)



Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms regelbundet avseende organisatorisk och 
social arbetsmiljö   
Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms 
regelbundet avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
7 

(100,0%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 0 (0,0%)

Summa
7 

(100,0%)

Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms regelbundet avseende digital arbetsmiljö   
Arbetsförhållanden undersöks och riskbedöms 
regelbundet avseende digital arbetsmiljö

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt
2 

(28,6%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
4 

(57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

1 
(14,3%)

Summa
7 

(100,0%)



Riskbedömning och handlingsplaner tas fram för åtgärder som inte genomförs omedelbart
Riskbedömning och handlingsplaner tas fram för 
åtgärder som inte genomförs omedelbart

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
2 

(28,6%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

3 
(42,9%)

Summa
7 

(100,0%)

I handlingsplanen framgår om åtgärderna fått avsedd effekt (följa upp)   
I handlingsplanen framgår om åtgärderna fått avsedd 
effekt (följa upp)

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
2 

(28,6%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
3 

(42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

2 
(28,6%)

Summa
7 

(100,0%)



Riskbedömning görs inför planerade förändringar i verksamheten    
Riskbedömning görs inför planerade förändringar i 
verksamheten 

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

5 
(71,4%)

Summa
7 

(100,0%)

Sammanställning över arbetsskador och tillbud som inträffat i arbetet görs regelbundet   
Sammanställning över arbetsskador och tillbud som 
inträffat i arbetet görs regelbundet

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt
1 

(14,3%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)



En årlig uppföljning av SAM görs i samverkansgruppen och dokumenteras   
En årlig uppföljning av SAM görs i samverkansgruppen 
och dokumenteras

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
3 

(42,9%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)

Förs över till handlingsplan:
Punkter från kolumn 1 och 2 
Digital arbetsmiljö införs i årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Riskbedömning och handlingsplaner kopplat till detta behöver genomföras mer konsekvent. 
Uppföljning behöver också göras mer konsekvent. 
Sammanställning och redovisning av arbetsskador och tillbud behöver redovisas regelbundet.
Svar i enkäten avser arbetsmiljö under 2021. VA avdelningen har startat LOSAM och tagit upp arbetsmiljöarbete med planeringen under 2022 
och 2023.
Se punkter ovan Losam gruppen
Pandemin (covid-19) har påverkat. Många arbetsplatser haft besöksförbud. 
Medarbetare har yrkesutbildning, arbetsinstruktioner finns, arbetsmiljöarbete på plats/lokaler och social miljö/samarbete är ett ständigt 
pågående arbete. Arbeta än mer på att tydliggöra risker. 



Delområde SAM  - Rutiner och arbetssätt   
Medarbetarna känner till rutiner för hur diskriminering, kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier hanteras   
Medarbetarna känner till rutiner för hur diskriminering, 
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier hanteras

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
1 

(14,3%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

1 
(14,3%)

Summa
7 

(100,0%)

Medarbetarna har kunskaper för att minimera risker för hot och våld samt vet hur de ska 
agera i olika krissituationer   
Medarbetarna har kunskaper för att minimera risker för 
hot och våld samt vet hur de ska agera i olika 
krissituationer

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt
1 

(14,3%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

1 
(14,3%)

Summa
7 

(100,0%)



Ett tillräckligt antal medarbetare har kunskaper i Första hjälpen och HLR utifrån de risker det 
behövs beredskap för   
Ett tillräckligt antal medarbetare har kunskaper i Första 
hjälpen och HLR utifrån de risker det behövs beredskap 
för

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

2 
(28,6%)

Summa
7 

(100,0%)

Hälsosamtal och rehabiliteringssamtal genomförs med medarbetare i riskzon för ohälsa, med
upprepad sjukfrånvaro respektive längre sjukfrånvaro i syfte att utreda om rehabiliterande 
åtgärder behövs   
Hälsosamtal och rehabiliteringssamtal genomförs med 
medarbetare i riskzon för ohälsa, med upprepad 
sjukfrånvaro respektive längre sjukfrånvaro i syfte att 
utreda om rehabiliterande åtgärder behövs

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
1 

(14,3%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

6 
(85,7%)

Summa
7 

(100,0%)



Tillbud och arbetsskador (såväl psykosociala som fysiska) rapporteras, utreds och åtgärder 
genomförs för att minimera risken för att de upprepas   
Tillbud och arbetsskador (såväl psykosociala som 
fysiska) rapporteras, utreds och åtgärder genomförs för 
att minimera risken för att de upprepas

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
1 

(14,3%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)

Brandskyddsronder och utrymningsövningar genomförs   

Brandskyddsronder och utrymningsövningar genomförs
Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 1 (14,3%)
Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar 4 (57,1%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat 2 (28,6%)

Summa
7 

(100,0%)



Den kommunövergripande värdegrunden hålls levande inom verksamheten   
Den kommunövergripande värdegrunden hålls levande 
inom verksamheten

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)

Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten
1 

(14,3%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
2 

(28,6%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

4 
(57,1%)

Summa
7 

(100,0%)

Checklistor, handlingsplaner m m som finns i Medarbetarportalen samt Verktygslådan 
används som stöd i SAM    
Checklistor, handlingsplaner m m som finns i 
Medarbetarportalen samt Verktygslådan används som 
stöd i SAM 

Antal 
svar

Saknas/Fungerar dåligt/Ej känt 0 (0,0%)
Finns/Görs, men efterlevs inte i verksamheten 0 (0,0%)

Känt, används/genomförs och fungerar till stora delar
5 

(71,4%)
Fungerar och används/genomförs aktivt, uppdateras, ger 
resultat

2 
(28,6%)

Summa
7 

(100,0%)

Förs över till handlingsplan:
Kolumn 1 och 2 
Hot och våld: Finns det någon rutin på FalNet? 
Kris: Finns uppdaterade uppgifter i respektive kök? 
Ska tas med på APT för att gå igenom risker som finns i verksamheten, och ta lärdom av händelser.
Systemet för att anmäla tillbud är omständigt. Psykosociala tillbud kanske glöms bort att de kan anmälas likvärdigt. Losam grupp
Chef/ansvarig för verksamhet som bedrivs i de lokaler som avses, har samordningsansvar för samtliga medarbetare när det gäller 
brandskyddsronder/utrymningsövningar. Att arbeta med uppdatering, gå igenom och säkerställa. 
Pandemin (covid-19) har påverkat. Uppmaning som gällt är att stanna hemma vid minsta symptom, läkarintyg har inte krävts under vissa 
perioder e.t.c. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det som gällt/följts. 
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§ 27 Dnr 2022/00120  

Beslut om kommunal parkeringsövervakning. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om fastställande om kommunal 

parkeringsövervakning . 

2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun 

med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare. 

3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet 

prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga 

felparkeringar övervakas i mån av resurser. 

4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning börjar gälla den 1 oktober då 

länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.       

Sammanfattning 

Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att 

det ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på 

samråd hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att 

gälla i samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet 

ansvarar kommunen för parkeringsövervakning inom hela Falköpings 

kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering 

som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand och 

tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar övervakas i 

mån av resurser.   

Bakgrund 

I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom 

lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan 

kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att 

kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska 

omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska över-

vakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkerings-

övervakningen.  

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 § 

och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska 

kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den 

allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser 

(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits 

förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkerings-

övervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §). 

Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de 

parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen  

har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har 

rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register 
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över kommunens beslut,  har myndigheten meddelat kommunerna att den 

önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs 

det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal 

parkeringsövervakning.  

Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) 

om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal 

parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga 

övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkerings-

övervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är 

gällande. 

Kommunen kommer att ansvara för parkeringsövervakning inom hela 

Falköpings kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att 

felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand 

och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar 

övervakas i mån av resurser. När beslutet börjar gälla upphör tidigare beslut 

att gälla. 

Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna  

beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings 

kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig 

prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar 

rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en 

heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart 

kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande 

av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras 

inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med 

det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför ingen kostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsfövaltningen, 2022-05-10 

Polismyndighetens yttrande      
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 Tekniska nämnden 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om fastställande om kommunal 

parkeringsövervakning . 

2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun 

med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare. 

3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad 

trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra 

hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. 

4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning börjar gälla den 1 oktober 

då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.        

Sammanfattning  

Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att det 

ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på samråd 

hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att gälla i 

samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet ansvarar 

kommunen för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med 

som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär 

försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i 

andra hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.   

Bakgrund 

I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom 

lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan 

kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att 

kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska 

omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska över-

vakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkerings-

övervakningen.  

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 § 

och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska 
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kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den 

allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser 

(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits 

förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkerings-

övervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §). 

Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de 

parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen  

har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har 

rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register 

över kommunens beslut,  har myndigheten meddelat kommunerna att den 

önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs 

det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal 

parkeringsövervakning.  

Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) 

om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal 

parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga 

övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkerings-

övervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är 

gällande. 

Kommunen kommer att ansvara för parkeringsövervakning inom hela 

Falköpings kommun med som minst en heltidstjänst. Inriktningen är att 

felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand 

och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar 

övervakas i mån av resurser. När beslutet börjar gälla upphör tidigare beslut 

att gälla. 

Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna  

beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings 

kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig 

prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar 

rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en 

heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart 

kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande 

av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras 

inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med 

det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning. 

Finansiering 

Beslutet medför ingen kostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Polismyndighetens yttrande      

Beslutet ska skickas till 

Gatuchef 
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Therese Broman 

Trafikingenjör 
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§ 28 Dnr 2022/00080  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ändring 
av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till ändringar av 

lokala ordningsföreskrifter.          

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.     

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef har varit delaktig i 

arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför kunnat bevaka 

förvaltningens frågor under hela processen.  

Finansiering 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10 

Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokal 

ordningsföreskrifter 

Bilaga - Förbudsområde alkoholförtäring Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter     

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

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

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ändring 
av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till ändringar av 

lokala ordningsföreskrifter.           

Sammanfattning  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.     

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef har varit delaktig i 

arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför kunnat bevaka 

förvaltningens frågor under hela processen.  
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Finansiering 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokal 

ordningsföreskrifter 

Bilaga - Förbudsområde alkoholförtäring Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Gatuchef 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

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

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på 

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

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

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar 

eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

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

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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§ 29 Dnr 2022/00103  

Besvarande av remiss från 
kommunledningsförvaltningen gällande Trafikstrategi 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Trafikstrategi.       

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.     

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel. 

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef samt trafikingenjör har 

varit delaktig i arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför 
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kunnat bevaka förvaltningens frågor under hela processen. Trafikstrategin 

innebär en ökad ambitionsnivå med flera nya arbetsuppgifter för 

förvaltningen som kan innebära med handläggning men pekar samtidigt ut 

en tydligare riktlinje för förvaltningens trafikanknytna uppdrag.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10 

Trafikstrategi för Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut om remiss angående 

Trafikstrategi      
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 Tekniska nämnden 

Besvarande av remiss från 
kommunledningsförvaltningen gällande Trafikstrategi 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Trafikstrategi.        

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.     

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 
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medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel. 

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef samt trafikingenjör har 

varit delaktig i arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför 

kunnat bevaka förvaltningens frågor under hela processen. Trafikstrategin 

innebär en ökad ambitionsnivå med flera nya arbetsuppgifter för 

förvaltningen som kan innebära med handläggning men pekar samtidigt ut 

en tydligare riktlinje för förvaltningens trafikanknytna uppdrag.  

  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10 

Trafikstrategi för Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut om remiss angående 

Trafikstrategi       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. 

För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och 

avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering 

och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens 

vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en 

förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och 

balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i 

framtagandet av dokumentet. 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag 

för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med 

bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. 

En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda 

regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det 

goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt 

transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och 

trafiksäkert vardagsresande.” 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra 

trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med 

exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är 

kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem 

som inte har tillgång till bil. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika 

trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  
- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik 

eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

garantera ett väl kommunicerat vägnät. 
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter. 

Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad 

varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om 

genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att 

belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny 

bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den 

mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja 

den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling 

runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt 

trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil 

erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att 

undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida 

utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har 

inflyttning eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter 

ska föregå med gott exempel 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp 

laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt 

engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  

Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov 

infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den 

kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila 

bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar, 

arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till 

exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera 

kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den 

kommunala verksamheten. I upphandlingar av varor och tjänster som kräver 

omfattande transportarbete ska successivt strängare klimatkrav ställas på 

transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara 

fossilfria 2030.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den 

kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa. 

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot 

användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller 

hyresgäster. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i 

gaturummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive 

gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och 

kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag 

behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till 

bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana 

utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den 

inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i 

mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre 

tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att 

kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och 

cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga 

vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det 

acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna 

elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till mark-

åtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan 

betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller 

vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och 

cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala 

infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas 

eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.  
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Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut 

utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till 

kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av 

Trafikverket respektive kommunen. 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och 

busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och 

cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och 

lägre hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på 

strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som 

Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och 

Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till 

fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga, 

ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och 

cykelförbindelser och cykelparkeringar. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även 

utifrån den växande tätorten 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt 

ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet 

uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Trygga allmänna platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där 

kommunen har rådighet över marken 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra 

sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För 

att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas 

genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på 

trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god 

belysning 

 

Kommunen vill uppnå: 

Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så 

att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska 

risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från 

cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan 

plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller 

bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas. 

Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda 

cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken 

har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.  
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och 

övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra 

belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på 

gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i 

direkt anslutning till en upplyst gata.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika 

viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och 

cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 komplettera befintlig skyltning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får 

god belysning. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala 

shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som 

integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god 
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett 

mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad 

hastighetsövervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighets-begränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och 

koncentrationsförmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och 

anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 
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Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där 

trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre 

uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till 

infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga 

infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av 

påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det 

kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter 

kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning 

av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan), 

utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för 

vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot 

lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till 

nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 

inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 



 21 

Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av 

”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser 

(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings-

, informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 

 

 

 

 

 

 

  



 23 

Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera 

samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att 

främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på 

planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande 

metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda 

mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan 

också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra 

språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även 

ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och 

förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till 

olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga 

rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva 

vistelsemiljöer erbjudas 

 

Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta 

gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid 

behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 

tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en 

parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att 
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att 

vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och 

främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån 

för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och 

cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar 

kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma 

bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan 

användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och 

möblering eller tillfälliga arrangemang. 

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare, 

samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för 

att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större 
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arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska 

kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under 

hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen. 

Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen. 

Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, 

bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. 

Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns 

i parkeringspolicyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av 

cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering 

eller rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  
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Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 

ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin. 

Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De 

två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll 

lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna 

”kommunen arbetar med” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar 

samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt 

perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar 

alla invånares välmående och jämlikhet . 

Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, 

civilsamhälle och akademi.  
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 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Trafikstrategi 

Delegationsbeslut 

Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1 

juni 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.     

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs. 
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 Tekniska nämnden 

Policy för möten och resor 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag på policy för 

möten och resor men med synpunkter enligt nedan.          

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har utifrån uppdrag i flerårsplanen tagit fram förslag till 

policy som omfattar möten och resor. Samtliga nämnder har fått möjlighet 

att inkomma med synpunkter på förslaget.       

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit 

fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Tekniska nämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig frågande till texten att man ska använda sig av 

fossilfria bilar. Vad menas i detta sammanhang med fossilfritt? Biogas? I den 

av kommunen antagna klimatstrategin gäller tidplan 2030 för fossilfria bilar.  

För att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta så måste alla förvaltningens 

fordon bytas ut, vilket kommer leda till ökade driftkostnader då ökad 

leasingkostnad belastar driften för respektive verksamhet. Finansiering för 

infrastruktur för ladd stolpar på befintliga kommunägda fastigheter samt vid 

framtida projektinvesteringar saknas. Ökade investeringar i våra fastigheter 

kommer belasta respektive verksamhets internhyra.  

Vad är tanken med tjänsteresor med cykel? Ska det vara en central cykelpool 

för hela kommunen eller ska varje förvaltning tillhandahålla egna cyklar och 

ansvara för cykelservice? 

De rutiner som nämns i policyn bör uppdateras.  

Inom vissa avdelningar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 

krävs att privat bil används och då kan inte de krav som finns i policyn 

ställas.  



 

  2(2) 

 

 

Då det inte finns tillräckligt med ladd stolpar i Falköping, så är stycket om 

parkering av privatägd elbil svår att genomföra. 

Är det relevant att föra statistik över förvaltningarnas tjänsteresor? Idag finns 

inget kommungemensamt sätt att få in de uppgifter som krävs för att 

redovisa statistik över tjänsteresor. Detta kommer också leda till ökat 

administrativt arbete. 

Finansiering 

Utmaningen är stor då kommunen har många arbetsplatser och policyn ska 

gälla alla arbetsplatser och medarbetare.  

Finansiering saknas för att kunna införa policyn i verksamheten och för de 

ökade driftskostnader som uppkommer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-03-25 

Delegationsbeslut om remiss av policy för möten och resor 

Utkast till policy för möten och resor       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Patrick Nohlgren 

Förvaltningschef 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i 

denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:  

- Rutiner för tjänsteresor 

- Rutiner för fordon 

- Rutiner för leasingbilar 

- Rutiner för distansarbete 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara 

fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i 

tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  
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Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 

Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 
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Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag 

och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och 

trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från 
arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Parkering av privatägd bil  

Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil 

på arbetstid.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa 

en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats 

utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets 

redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för 

ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga 

uppföljningen av klimatstrategin.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

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

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-20 

KS 2022/00155  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Policy för möten och resor 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 18 maj 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

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

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022. 

Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 

§ 30 Dnr 2022/00078  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Policy för möten och resor 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet, för att tillfälle ska ges 

till en bredare politisk beredning. Bland annat bör nedanstående 

kommentarer beaktas.     

Yrkande 

Johanna Svensson (S) yrkar återremiss till kommunledningsförvaltningen. 

Förslag till policy är i dagsläget otydligt med många frågetecken, det saknas 

en konsekvens- och riskanalys och även ekonomiska konsekvenser kring det 

framtagna förslaget saknas. Det är viktigt att policyn bereds i en bredare 

politisk förankring.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har utifrån uppdrag i flerårsplanen tagit fram förslag till 

policy som omfattar möten och resor. Samtliga nämnder har fått möjlighet 

att inkomma med synpunkter på förslaget.       

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit 

fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Tekniska nämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig frågande till texten att man ska använda sig av 

fossilfria bilar. Vad menas i detta sammanhang med fossilfritt? Biogas? I den 

av kommunen antagna klimatstrategin gäller tidplan 2030 för fossilfria bilar.  

För att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta så måste alla förvaltningens 

fordon bytas ut, vilket kommer leda till ökade driftkostnader då ökad 

leasingkostnad belastar driften för respektive verksamhet. Finansiering för 

infrastruktur för ladd stolpar på befintliga kommunägda fastigheter samt vid 

framtida projektinvesteringar saknas. Ökade investeringar i våra fastigheter 

kommer belasta respektive verksamhets internhyra.  

Vad är tanken med tjänsteresor med cykel? Ska det vara en central cykelpool 

för hela kommunen eller ska varje förvaltning tillhandahålla egna cyklar och 

ansvara för cykelservice? 

De rutiner som nämns i policyn bör uppdateras.  

Inom vissa avdelningar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 

krävs att privat bil används och då kan inte de krav som finns i policyn 

ställas.  



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Då det inte finns tillräckligt med ladd stolpar i Falköping, så är stycket om 

parkering av privatägd elbil svår att genomföra. 

Är det relevant att föra statistik över förvaltningarnas tjänsteresor? Idag finns 

inget kommungemensamt sätt att få in de uppgifter som krävs för att redo-

visa statistik över tjänsteresor. Detta kommer också leda till ökat 

administrativt arbete. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Utmaningen är stor då kommunen har många arbetsplatser och policyn ska 

gälla alla arbetsplatser och medarbetare.  

Finansiering saknas för att kunna införa policyn i verksamheten och för de 

ökade driftskostnader som uppkommer.        

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

respektive Johanna Svensson (S) yrkande om återremiss och finner att 

tekniska nämndens arbetstutskott beslutar enligt Johanna Svenssons (S) 

yrkande. 

Beslutsgång 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-03-25 

Delegationsbeslut om remiss av policy för möten och resor 

Utkast till policy för möten och resor     

  

            

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 

§ 31 Dnr 2022/00150  

Komplettering av delegationsbestämmelser för 
tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta komplettering av tekniska nämndens 

delegationsbestämmelser. 

2 Kompletteringen gäller från och med 7 juni 2022, och ersätter 

delegationsbestämmelserna antagna av tekniska nämnden den 1 november 

2021 § 109.        

Sammanfattning 

En komplettering har gjorts av delegationsbestämmelserna för tekniska 

nämnden under rubriken delegation av allmänna ärenden 3.2, utfärda 

fullmakt för att kvittera ut/ta emot rekommenderade brev och paket.        

Bakgrund 

Kompletteringen av delegationsbestämmelserna beror på att PostNord ändrat 

sina rutiner.  

Delegationsbestämmelserna har därför kompletterats med en punkt under 

rubriken allmänna ärenden att utfärda fullmakt för att kvittera ut/ta emot 

rekommenderade brev och paket 3.2. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta 

kompletteringen av delegationsbestämmelserna för tekniska nämnden och att 

de gäller från och med 7 juni 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-06 

Delegationsbestämmelser för tekniska nämnden      

             

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

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

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-05-06 

TN 2022/00150  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Komplettering av delegationsbestämmelser för 
tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta komplettering av tekniska nämndens 

delegationsbestämmelser. 

2 Kompletteringen gäller från och med 7 juni 2022, och ersätter 

delegationsbestämmelserna antagna av tekniska nämnden den 1 november 

2021 § 109.         

Sammanfattning  

En komplettering har gjorts av delegationsbestämmelserna för tekniska 

nämnden under rubriken delegation av allmänna ärenden 3.2, utfärda 

fullmakt för att kvittera ut/ta emot rekommenderade brev och paket.        

Bakgrund 

Kompletteringen av delegationsbestämmelserna beror på att PostNord ändrat 

sina rutiner.  

Delegationsbestämmelserna har därför kompletterats med en punkt under 

rubriken allmänna ärenden att utfärda fullmakt för att kvittera ut/ta emot 

rekommenderade brev och paket 3.2. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta 

kompletteringen av delegationsbestämmelserna för tekniska nämnden och att 

de gäller från och med 7 juni 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-06 

Delegationsbestämmelser för tekniska nämnden      

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp 

Anna-Karin Linder kommunkansliet 

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

 

 

 
 

Delegationsbestämmelser för 
tekniska nämnden 
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Inledning 

Dessa delegationsbestämmelser gäller för tekniska nämnden och dess för-

valtning, samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som leder förvaltningen är 

förvaltningschefen. Avdelningschefer inom förvaltningen är fastighetschef, 

gatuchef, kostchef, städchef och VA-chef. Enhetschefer inom förvaltningen 

är driftchef på fastighetsavdelningen, driftchef på VA-avdelningen, köks-

chefer, arbetsledare på städavdelningen, arbetsledare på park/gata, 

biträdande kostchef, biträdande gatuchef samt projekterings-chef på VA-

avdelningen.  

Med delegation enligt 6 kap. 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. Ett beslut som en delegat fattar med 

stöd av dessa delegationsbestämmelser 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. 

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. 

Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens 

mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta 

beslut som står i strid med dessa begränsningar. 

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i enlig-

het med gällande lagar, förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för 

kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser. 

Den delegerade beslutsrätten är därtill begränsad till tekniska nämndens 

verksamhetsområde och gäller bara inom respektive budgetramar. Frågor 

som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska alltid under-

ställas tekniska nämnden. 

Om angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det tekniska nämndens skyldighet att fatta beslutet. Om det är fara i 

dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice ordförande som 

ersättare, rätt att fatta beslutet på nämndens vägnar.  

Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där 

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. 

Anmälan av delegationsbeslut  

Ett delegationsbeslut ska anmälas till tekniska nämnden vid dess näst-

kommande sammanträde. Anmälan ska ske genom upprättandet av ett 
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delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska skickas till nämnd-

sekreteraren för att anmälas på nästkommande sammanträde med tekniska 

nämnden. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av en förteckning. 

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

§ 1 

Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § 

kommunallagen 

Ordförandebeslut  

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, 

eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nämnd 

ordning, att besluta på tekniska nämndens vägnar i ärenden, som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

anmälas till nästa sammanträde. 

Vidaredelegation  

Förvaltningschef får med tillämpning av 7 kap. 5 § kommunallagen vidare-

delegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska 

anmälas skriftligen till tekniska nämnden.  

§ 2 

Inledande bestämmelser 

2.1  Där bestämmelserna anvisar vilka delegater som får beslutsrätt. Först i 

dennes frånvaro går beslutsrätten över till övriga delegater i angiven 

ordning. 

2.2  Där bestämmelserna anger att tekniska nämndens ordförande är 

delegat får vid dennes förfall förste vice ordföranden inträda som 

delegat. Om förste vice ordföranden också har förfall får andre vice 

ordföranden inträda som delegat. 

2.3  Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för 

av tekniska nämnden antagen budget eller kostnadskalkyl för visst 

projekt. 

2.4  Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras tekniska 

nämndens beslutanderätt för de ärenden som framgår av avsnitten 3–

13 nedan. 
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§ 3 

Delegation av allmänna ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

3.1 Utfärda fullmakt att föra nämndens 

talan inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättningar av 

olika slag.  

1. Ordförande 

2. Förvaltningschef 

 

3.2 Utfärda fullmakt för att kvittera ut/ta 

emot rekommenderade brev och paket. 

1. Växel/receptionschef 

2. Förvaltningsekonom 

3. Nämndsekreterare 

 

3.3 Besluta att inte lämna ut allmän 

handling enligt offentlighets- och 

sekretesslagen samt att utlämna sådan 

handling mot förbehåll. 

Förvaltningschef 

 

 

3.4 Besluta om yttrande till domstol 

avseende över-klagade beslut med 

undantag för laglighetsprövning enligt 

13 kap. 8 § kommunallagen 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2. Förvaltningschef 

 

3.5 Ompröva beslut enligt 27 § 

förvaltningslagen 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2. Förvaltningschef 

 

3.6 Pröva om förvaltningsbesvär har 

inkommit i rätt tid samt fatta beslut om 

avvisning om besvären inkommit för 

sent 

1. Den som fattat 

beslutet 

2. Förvaltningschef 

 

3.7 Avge yttranden till miljönämnden, 

byggnadsnämnden, trafikverket, polis-

myndigheten eller lantmäterimyndighet 

som bedöms vara av underordnad 

betydelse för nämnden 

Avdelningschef/ 

ansvarig handläggare 

 

3.8 Besluta om uthyrning eller lån av 

reservkraft 

Förvaltningschef  

3.9 Besluta om ingående av person-

uppgiftsbiträdesavtal 

Avdelningschef  

3.10 Besluta om sammanträdesarvode för 

annan aktivitet än sammanträde för 

tekniska nämndens förtroendevalda 

Ordförande  
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3.11 Anta dokumenthanteringsplan Förvaltningschef  

 

§ 4  

Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Ärende Delegat Anmärkning 

4.1 Inrätta respektive pröva återbesättande 

av befattning som 

- avdelningschef samt personal inom 

förvaltningen som saknar 

avdelningschef 

- annan befattningshavare 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

Avdelningschef 

 

4.2 Anställa 

- avdelningschefer samt personal 

på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

som saknar avdelningschef 

- personal direkt underställda 

avdelningschefen 

- personal underställda 

enhetschef 

 

Förvaltningschef 

 

 

 

Avdelningschef 

 

Enhetschef 

 

4.3 Besluta om lönesättning enligt av 

personalutskottet angivna direktiv 

avseende 

- avdelningschefer samt personal 

som saknar avdelningschef 

- övrig personal 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Avdelningschef/ 

enhetschef 

 

4.4 Utfärda varsel Förvaltningschef  

4.5 Besluta om förkortad uppsägningstid 

för 

- avdelningschefer  

- annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

4.6 Besluta om uppsägning p.g.a. 

arbetsbrist 

- avdelningschef 

- annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

4.7 Besluta om avskedande samt 

uppsägning som har sin grund i 

personliga förhållanden 
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- avdelningschef 

- annan personal 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

4.8 Besluta om avstängning från 

tjänstgöring 

- avdelningschef 
- annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

4.9 Besluta om disciplinär åtgärd (varning) 

- avdelningschef 

- annan personal 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

4.10 Besluta tjänstledighet 

- avdelningschef 

- annan personal 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

4.11 Vara förhandlingspart vid förhandling 

enligt 11-14 och 38 §§ lagen om 

medbestämmande med facklig 

organisation som företräder 

- avdelningschefer  

- övrig personal 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer/ 

enhetschefer 

 

4.12 Entlediga personal på 

samhällsbyggnadsförvaltningen utom 

förvaltningschefen 

Förvaltningschef  

 

§ 5 

Delegation avseende arbetsmiljö 

 Ärende Delegat Anmärkning 

5.1 Delegation av arbetsmiljöfrågor enligt 

Arbetsmiljölagen och gällande 

föreskrifter 

Förvaltningschef  

5.2 Delegation av arbetsmiljöuppgifter Förvaltningschef/ 

Avdelningschef 

 

 

§ 6 

Delegation avseende ekonomiska frågor 

 Ärende Delegat Anmärkning 

6.1 Utse beslutsattestanter Förvaltningschef Utanordnare borttaget 
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6.2 Besluta om inköp av material, 

inventarier, maskiner, fordon, varor 

och tjänster inom vederbörande 

verksamhetsområde och inom ramen 

för gällande budget, men utanför 

gällande ramavtal eller separat avtal, 

till ett belopp uppgående till 

direktupphandlingsgränsen1 

Behörig befattningshavares inköp av 

material, inventarier, maskiner, 

fordon, varor och tjänster inom 

vederbörandes verksamhetsområde, 

inom ramen för gällande budget och i 

enlighet med giltigt ramavtal eller 

separat avtal betraktas som 

verkställighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningschef/ 

enhetschef/ansvarig 

handläggare 

 

6.3 Besluta om tilldelning i upphandlingar 

för den egna nämnden/förvaltningen 

Förvaltningschef  

6.4 Besluta om försäljning av utrangerat 

material 

Avdelningschef  

6.5 Beslut om bokföringsmässiga av- eller 

nedskrivningar av fordran 

- över 5 000 kronor 

- under 5 000 kronor 

 

 

Avdelningschef 

Handläggare 

 

6.6 Besluta om att ansöka om bidrag, 

exempelvis statsbidrag eller EU-

bidrag, till tekniska nämndens 

verksamhet 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

6.7 Sluta avtal med externa kunder samt 

förlänga/ning av avtal och ändra/ing 

av sådana avtal 

- högst 450 000 kronor per beslut 

- högst 700 000 kronor per beslut 

- högst 900 000 kronor per beslut 

 

 

 

Avdelningschef/ 

enhetschef 

Förvaltningschef 

Arbetsutskott 

 

 

 

 

Ev  ändra summor till 

text, Adela 

6.8 Sluta avtal med interna kunder samt 

förlänga/ning av avtal och ändra/ing 

av sådana avtal 
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- högst 450 000 kronor per 

beslut 

- högst 700 000 kronor per 

beslut 

- högst 900 000 kronor per 

beslut 

Avdelningschef/ 

enhetschef 

Förvaltningschef 

 

Arbetsutskott 

Ev  ändra summor till 

text, Adela  

6.9 Besluta om att sammanträdesarvode 

för annan aktivitet än sammanträde för 

tekniska nämndens förtroendevalda 

Ordförande  

 

§ 7 

Delegation avseende fastighetsförvaltning 

 Ärende Delegat Anmärkning 

7.1 Hyresförhandling, Beslut om 

förändrad hyresnivå 

Fastighetschef  

7.2 In- och uthyrning av bostäder  

- inhyrning av bostäder  

- uthyrning av bostäder 

 

Fastighetschef 

Fastighetschef/ 

förvaltare/ 

handläggare 

 

 

Ska det stå så eller ska det 

vara 1. 2. 3. ? 

7.3 In- och uthyrning av lokaler  

- inhyrning av lokaler. Hyrestid upp 

till 10 år 

- uthyrning av lokaler. Hyrestid upp 

till 10 år 

- uthyrning av lokal. Hyrestid upp till 

3 år eller hyresnivå per år som 

understiger 200.000 kronor 

 

Fastighetschef 

 

Fastighetschef 

 

Förvaltare 

 

7.4 Beslut om lokalförändringar såsom 

investeringar och 

verksamhetsanpassningar i 

kommunägda lokaler.   

Fastighetschef  

7.5 Beslut om varningsbrev, uppsägning 

av hyresavtal, avhysning av fordon 

Fastighetschef/ 

förvaltare 
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§ 8 

Delegation avseende markförvaltning 

 Ärende Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om tillfällig upplåtelse av 

offentliga platser. Övriga ärenden 

enligt allmänna lokala 

ordningsföreskrifter och ordningslagen 

1. Ansvarig handläggare 

2. Trafikingenjör 

3. Gatuchef 

 

8.2 Beslut om upplåtelse och nyttjande av 

allmän plats som inte regleras i 

allmänna lokala ordningsföreskrifter 

2012:17 och ordningslagen 

Gatuchef  

8.3 Beslut om grävtillstånd för 

framdragning av ledningar i gator och 

på allmänna platser 

1. Gatuingenjör 

2. Gatuchef 

 

 

§ 9  

Delegation avseende bidragsgivning 

 Ärende Delegat Anmärkning 

9.1 Beslut om bidragsgivning för enskilda 

vägar 

Gatuchef  

9.2 Beslut om bidragsgivning till 

belysningsföreningar, gårdsbelysning 

Gatuchef  

 

§ 10 

Delegation avseende trafikfrågor 

 Ärende Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om tidsbegränsad föreskrift 1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

 

10.2 Beslut om särskilda föreskrifter vid 

vägarbete och liknande arbete 

1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 
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10.3 Rätt att medge undantag från lokal 

trafikföreskrift 

1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

 

10.4 Beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

1. Ansvarig handläggare 

2. Trafikingenjör 

3. Gatuchef 

 

10.5 Beslut om flyttning av fordon 1. Trafikövervakare 

2. Trafikingenjör 

3. Gatuchef 

 

10.6 Beslut om att tillåta 

Trafikordningsplan (Ta-plan) 

1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

 

10.7 Beslut om revidering av befintliga 

lokala trafikföreskrifter som inte 

medför ändring i sak 

1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

 

10.8 Beslut om vägvisning på kommunal 

gata 

1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

 

10.9 Besluta om lokala trakikföreskrifter 1. Trafikingenjör 

2. Gatuchef 

Fredrik kollar upp ev. 

delegationsförbud 

 

§ 11 

Undertecknande av handlingar m.m. 

 Ärende Delegat Anmärkning 

11.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutas av tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutas av tekniska nämndens 

arbetsutskott 

Ordförande eller vid 

förfall för denne i tur och 

ordning av förste vice 

ordförande respektive 

andre vice ordförande 

och kontrasigneras av 

förvaltningschefen 

Utskottets ordförande, 

eller vid förfall för denne 

av utskottets vice 

ordförande respektive 

andre vice ordförande 

och kontrasigneras av 

förvaltningschefen 
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11.2 Avtal, andra handlingar och skrivelser 

i övrigt som anställd i kommunen har 

beslutat om på delegation av tekniska 

nämnden 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

Ansvarig handläggare 

 

11.3 Undertecknande av samtliga ramavtal Förvaltningschef  

 

§ 12 

Delegationsbestämmelser för GDPR 

 Ärende Delegat  Anmärkning 

12.1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra 

att tillmötesgå begäran om begäran 

är uppenbart ogrundade eller 

orimliga enligt art. 12.5 GDPR 

Ansvarig handläggare Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän förvaltnings-

domstol enligt 7 kap. 

2 § lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

12.2 Beslut om utlämnade av 

registerutdrag samt beslut att avvisa 

begäran om registerutdrag enligt art. 

15 GDPR 

Ansvarig handläggare Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

12.3 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 
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Ange 

besvärshänvisning. 

12.4 Beslut om den registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

12.5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling enligt 

art. 18 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

12.6 Beslut om underrättelse till tredje 

man om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
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§ 32 Dnr 2022/00148  

Verksamhetsrapport per 30 april 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 2022.       

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 30 

april 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning med ett utfall 

för perioden och en prognos för år 2022.   

Måltexterna påvisar vilka arbeten som påbörjats och bedrivs inom 

förvaltningen för att på så sätt bidra till kommunens totala måluppfyllnad. 

Någon direkt analys och bedömning av måluppfyllelsegrad görs inte så här 

tidigt på året. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten.  

Bakgrund 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för nämnden avseende 

ekonomi och målarbete efter fyra månader av år 2022. Nämnden består av 

skattefinansierade avdelningar och en taxefinansierad VA-avdelning, samt 

biogasen som är en blandning av skatte- och taxefinansierad verksamhet, då 

taxorna inte räcker till för att finansiera verksamheten. 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 flerårsplan 

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

2024. 

Nämndens driftsram har räknats upp med en kostnadsnivåökning samt 

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

Budgetkompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor och 

nämnden har tilldelats riktade medel för utsmyckning och gestaltning i  

kommunens tätorter.  

VA-avdelningen finansieras via taxor. Biogasen har tilldelats en ram på 2,7 

miljoner kronor. 

Delårsresultatet för januari till april är - 62,1 miljoner kronor vilket är 33,1 

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

avdelningen redovisar ett delårsresultat på + 0,9 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på – 1,1 miljoner kronor. 

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till april har 36,3 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period förbrukat 7,9 miljoner 

kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infra-

strukturen viktig samt olika miljöers utformning. Arbete med att verkställa 

den nya blomsterplanen pågår och framtagandet av en grönstrukturplan 

fortsätter. Förvaltningen arbetar vidare med att identifiera vilka åtgärder som 

behövs för att bli fossilfria. Infrastrukturen för Fåraberget etapp 2B är i stort 

sett klart och förvandlingen av stadskärnan är i startgroparna.  

Förvaltningens bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infra-

struktur för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja 

lokal matproduktion. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserade styrning arbetar förvaltningen exempelvis 

med att säkerställa att förvaltningens kunder är nöjda med de arbeten/tjänster 

som utförts. Arbete görs också med att implementera ny teknik på olika vis i 

verksamheterna, sam/t med att försöka minska förvaltningens klimatavtryck, 

till exempel genom att byta ut farliga kemikalier mot miljövänliga alternativ. 

Dessutom arbetar förvaltningen för att ge möjligheter till sommarjobb och 

olika typer av praktikplatser. Stort fokus finns också på att säkerställa den 

egna personalens kompetenser och trivsel på arbetsplatsen. Ett ständigt 

arbete fortgår kontinuerligt med att utveckla verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

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 - 7,9 miljoner kronor. Under-

skottet beror främst på ökade kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna 

prognostiseras till - 8,2 miljoner kronor. 

För återställning av deponin har 1,7 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till april.  

VA-avdelningen prognostiserar att hålla nollbudgeten.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,3 miljoner kronor främst 

beroende på högre personalkostnader än budgeterat.  

De budgeterade 60,5 miljoner kronor för re- och löpande investeringar 

beräknas att förbrukas under 2022. VA-avdelningens reinvesteringsbudget 

på 28,5 miljoner kronor beräknas också förbrukas. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en 

prognos för hela projektet över tid. Förvaltningen prognostiserar med att 

under år 2022 förbruka 98,1 miljoner för de fleråriga skattefinansierade 

investeringarna och att 14,8 miljoner kronor förbrukas år 2022 för VA-

avdelningens fleråriga investeringar.  

I denna uppföljning fokuserar förvaltningen på det arbete som utförts under 

årets första fyra månader. Ingen utvärdering av själva måluppfyllelsen görs 

utan det är mer fokus på progressionen i arbetet. Att visa på vilka arbeten 

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

måluppfyllnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten per 30 april 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Prognosen för den skattefinansierade verksamheten hos nämnden visar ett 

stort underskott. Underskottet beror främst på kostnadsnivåökningar. Till 

stor del kan avdelningarna parera detta inom förvaltningen men eventuell 

avvikelse riskerar att belasta kommunens resultat.   

VA-verksamheten finansieras via taxor. 

Biogasen befarar ett underskott vilket inte är finansierat riskerar  att belasta 

kommunens resultat.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-13 

Verksamhetsrapport per 30 april 2022      
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 Tekniska nämnden 

Verksamhetsrapport per 30 april 2022 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 

2022.        

Sammanfattning  

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 30 

april 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning med ett utfall 

för perioden och en prognos för år 2022.   

Måltexterna påvisar vilka arbeten som påbörjats och bedrivs inom 

förvaltningen för att på så sätt bidra till kommunens totala måluppfyllnad. 

Någon direkt analys och bedömning av måluppfyllelsegrad görs inte så här 

tidigt på året. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten.  

Bakgrund 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för nämnden avseende 

ekonomi och målarbete efter fyra månader av år 2022. Nämnden består av 

skattefinansierade avdelningar och en taxefinansierad VA-avdelning, samt 

biogasen som är en blandning av skatte- och taxefinansierad verksamhet, då 

taxorna inte räcker till för att finansiera verksamheten. 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 flerårsplan 

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

2024. 

 

Nämndens driftsram har räknats upp med en kostnadsnivåökning samt 

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

Budgetkompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor och 



 

  2(3) 

 

 

nämnden har tilldelats riktade medel för utsmyckning och gestaltning i  

kommunens tätorter.  

 

VA-avdelningen finansieras via taxor. Biogasen har tilldelats en ram på 2,7 

miljoner kronor. 

Delårsresultatet för januari till april är - 62,1 miljoner kronor vilket är 33,1 

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

avdelningen redovisar ett delårsresultat på + 0,9 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på – 1,1 miljoner kronor. 

Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till april har 36,3 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period förbrukat 7,9 miljoner 

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

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infra-

strukturen viktig samt olika miljöers utformning. Arbete med att verkställa 

den nya blomsterplanen pågår och framtagandet av en grönstrukturplan 

fortsätter. Förvaltningen arbetar vidare med att identifiera vilka åtgärder som 

behövs för att bli fossilfria. Infrastrukturen för Fåraberget etapp 2B är i stort 

sett klart och förvandlingen av stadskärnan är i startgroparna.  

Förvaltningens bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infra-

struktur för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja 

lokal matproduktion. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserade styrning arbetar förvaltningen exempelvis 

med att säkerställa att förvaltningens kunder är nöjda med de arbeten/tjänster 

som utförts. Arbete görs också med att implementera ny teknik på olika vis i 

verksamheterna, sam/t med att försöka minska förvaltningens klimatavtryck, 

till exempel genom att byta ut farliga kemikalier mot miljövänliga alternativ. 

Dessutom arbetar förvaltningen för att ge möjligheter till sommarjobb och 

olika typer av praktikplatser. Stort fokus finns också på att säkerställa den 

egna personalens kompetenser och trivsel på arbetsplatsen. Ett ständigt 

arbete fortgår kontinuerligt med att utveckla verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

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 - 7,9 miljoner kronor. Under-

skottet beror främst på ökade kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna 

prognostiseras till - 8,2 miljoner kronor. 
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För återställning av deponin har 1,7 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till april.  

VA-avdelningen prognostiserar att hålla nollbudgeten.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,3 miljoner kronor främst 

beroende på högre personalkostnader än budgeterat.  

De budgeterade 60,5 miljoner kronor för re- och löpande investeringar 

beräknas att förbrukas under 2022. VA-avdelningens reinvesteringsbudget 

på 28,5 miljoner kronor beräknas också förbrukas. 

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en 

prognos för hela projektet över tid. Förvaltningen prognostiserar med att 

under år 2022 förbruka 98,1 miljoner för de fleråriga skattefinansierade 

investeringarna och att 14,8 miljoner kronor förbrukas år 2022 för VA-

avdelningens fleråriga investeringar.  

I denna uppföljning fokuserar förvaltningen på det arbete som utförts under 

årets första fyra månader. Ingen utvärdering av själva måluppfyllelsen görs 

utan det är mer fokus på progressionen i arbetet. Att visa på vilka arbeten 

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

måluppfyllnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

verksamhetsrapporten per 30 april 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Prognosen för den skattefinansierade verksamheten hos nämnden visar ett 

stort underskott. Underskottet beror främst på kostnadsnivåökningar. Till 

stor del kan avdelningarna parera detta inom förvaltningen men eventuell 

avvikelse riskerar att belasta kommunens resultat.   

VA-verksamheten finansieras via taxor. 

Biogasen befarar ett underskott vilket inte är finansierat utan kommer att 

belasta kommunens resultat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-13 

Verksamhetsrapport per 30 april 2022        

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 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-
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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. Drygt 1,5% 
fler ätande under den första tertialen i förhållande till 
samma period förra året. 
Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världslä-
get då livsmedelspriserna avsevärt stiger. I månads-
skiftet april – maj är prognosen en prisstegring på 
4 % generellt för resten av året. Detta blir cirka en 
miljon kronor i reella pengar. Leverantörerna har 
dock möjlighet att göra ytterligare två prishöjningar 
under innevarande år, vilket gör att sannolikheten är 
mycket stor för ytterligare prishöjningar. Det förefal-
ler också finnas en risk för att vissa livsmedel inte 
kommer att kunna levereras.  

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

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. De ökande el-
priser 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.  

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. Biogödseln är certifierad som EU-eko-
logisk gödsel och bör gå att kontraktera till högre 
pris än tidigare. 

 

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 
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. 
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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 haft ett flertal ramavtal där avtalstiden 
löpt ut och nya upphandlingar varit nödvändiga. 
Detta är på områden såsom vinterväghållning, entre-
prenadarbeten mark, lastbilstransport och asfalt. Ut-
värdering och avtalstecknande för dessa upphand-
lingar kommer ske under nästa tertial och utfallet 
kommer få en stor påverkan på både drift- och inve-
steringskostnader.  

Kost 
Under våren är kostavdelningen ute och utbildar om-
sorgspersonalen på alla avdelningar inom äldrebo-
ende i kommunen. Utbildningen är kring näringsbe-
hov hos äldre. 

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

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 i slutfas för att därefter läm-
nas vidare till budgetberedningen. 

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. 

Städ 
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar för-
längs och fortsätter även 2022. Det har inte gått göra 
en utvärdering pga. pandemin för 2021. Uthyrning 
och användandet av lokaler har inte varit som det 
normalt brukar vara. Dock bidrar det fortsatt till en 
osäkerhet för hur städavdelningens personalstyrka 
och/eller rekryteringar blir framöver. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppgift att 
kommunens skyddsrum ska fungera. Det har i sin tur 
medfört att städavdelningen städat de aktuella 
skyddsrummen efter att verksamheterna har tömt 
dessa. 

VA-avdelning 
Upprustning av reservvattentäkter pågår. Först på tur 
var Floby där det under våren renoverades rör och 
själva vattentäkten. Täkten kommer snart att vara 
klar för att kunna tas i drift vid bortfall av ordinarie 
vattenförsörjning. Näst på tur är Åsarps reservvat-
tentäkt. 

Under våren upphandlades en konsult som ska 
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvatten-
plan. Kommunen har sökt bidrag från länsstyrelsen 
för genomförande av planen, dock har ansökningen 
inte behandlats än.  

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. Under kommande dagar kommer 
provpumpning av spillvatten från Kättilstorp att ske. 
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Det som återstår är arbete på Gyllensvaans samt 
mindre saneringen i Kättilstorp.  

På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt 
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för 
att spara på energi. Renovering av biologisk rening 
(linje med aktivslam) planeras till sommar 2022. 
Detta kommer att bidra till både energieffektivise-
ring och minskade elkostnader samt bättre reduktion 
av kväve i reningsprocessen. 

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. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Det är människorna som skapar ett hållbart sam-
hälle 

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: 

Under våren har en hel del hänt. Park/Gata är delakt-
iga i projektet för ett tryggare Ranten samt arbetet 
med att utveckla Dotorpsområdet för ett bättre före-
ningsliv. Kostavdelningen har i januari träffat repre-
sentanter för Falköpings lokalförening av Rädda 
Barnen, en grupp som nu har fokus på skola/elev-
hälsa. Förutom detta för kostavdelningen dialog med 
medborgarna via sociala medier. VA-avdelningen 
hade under april kommunens Instagram-konto i en 
vecka. Under året kommer avdelningen att gå ige-
nom innehållet på sin hemsida för att uppdatera in-
formationen som finns där. Fastighetsavdelningen 
har framför allt en indirekt dialog med medborgarna 
via dialogen med verksamheterna, som hyr kommu-
nens lokaler, och som har den direkta kontakten med 
medborgarna. 

 

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

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lekplat-
ser har anlagts under första kvartalet 2022, däremot 
har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa trygga 
och säkra lekplatser. Vid varje om- och nybyggnat-
ion har fastighetsavdelningen en dialog med verk-
samheten, som när barnen är små många gånger får 
företräda barnens intressen. Park/Gata har inte byggt 
eller planerat någon lekplats under detta första 
tertial. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

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

 

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

Aktiviteter: 

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

 

Utöver ovanstående delmål:  

Aktiviteter: 

Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett på-
gående arbete. I dagsläget har fastighetsavdelningen 
en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen 
gällande högstadie centrum och vilka åtgärder som 
är lämpliga för att skapa social hållbarhet. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 
verka och leva på - en plats där medborgarna 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 för 
2022 under vintern och den ska verkställas under 
året. Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva 
miljöer för invånare och en större attraktionskraft. 
Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt ge-
staltningsuttryck som kan varieras från år till år. 
Blomsterplanen har till uppdrag att skapa gestaltade 
miljöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kom-
munen.  

 

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 och målsättningen är att den 
ska vara framtagen i slutet av 2022. I dagsläget på-
går en rekrytering för den inventeringen som måste 
göras. Denna rekrytering har visat sig vara svår att 

få till och fundering finns om att istället upphandla 
en konsult för detta arbete. 

 

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. 

Städavdelningen arbetar långsiktigt för en bra städ-
ning 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 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 I TEKNISKA NÄMNDEN I 9 

Mössebergsskolan. Detta kommer att följas upp un-
der året med ytterligare projekt längs med Danska 
vägen. 

 

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. Nu under våren har avdelningen börjat titta 
på lösningar för Gudhemsskolan, Odensbergsskolan 
och Katarinagården. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskin-
park ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: 

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 mest av ar-
betsfordon som idag går på bensin och 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. 

 

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.  

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. 

 

Utöver ovanstående delmål 

Aktiviteter: 
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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. 

 

 

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 
förväntas kunna tecknas under andra tertialen. 

VA-avdelningen genomför upphandling av markar-
beten i tillsammans med Park/Gata. Avdelningen 
genomför dessutom upphandling av VA arbeten. 
Lokala dialogmöten genomfördes förra året inför 
denna upphandling. Även upphandling av bevak-
ningstjänster på skyddsobjekt håller på att genom-
föras. 

Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal 
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverks-
tjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. In-
formationsmöten inför dessa upphandlingar hölls 
under 2021. 

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. 

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 startat projekt för att skapa nya eta-
bleringar i form av utbyggnaden av Sikagårdsgatan 
på Fåraberget samt Bredängsgatan i Stenstorp. Här 
skapas infrastruktur för att kunna sälja nya industri-
tomter. 

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 från denna 
väntas komma senare under året. 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 planerar för att som vanligt ta emot 
ett relativt stort antal sommarpraktikanter. Förhopp-
ningsvis skapar dessa praktikplatser intresse hos 
några av de unga att vidareutbilda sig inom något 
av förvaltningens 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 tre platser för Connect 2.0 samt en 
extra tjänst. Det är också på gång att tre personer 
som nu går en yrkesutbildning inom lokalvård ex-
ternt, kommer göra sin praktik hos städavdelningen 
under fyra veckor.  
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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 
kompletteras med relevanta externa utbildningar ef-
ter behov.  

Inom städavdelningen har den digitala utbildningen, 
för grupp två, i yrkessvenska för lokalvårdare som 
startade hösten 2021 haft avslutning i april. Till 
hösten planeras för grundutbildning lokalvård med 
möjlighet till PRYL -certifiering för berörda lokal-
vårdare. 

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

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. 

Fastighetsavdelningen ska under 2022 genomföra 
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR) 

 

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. 

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

Tre avdelningar (Park/Gata-, kost- och VA-avdel-
ningen) har numera grupper för LOkal SAMverkan 
(LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika samman-
hang, 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.  

 

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. 

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). 
Stort fokus ligger även på arbetsmiljön kring hand-
intensivt arbete för att minska risken för förslit-
ningsskador och en arbetsgrupp kommer att delta i 
en riskbedömning. 
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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.  

 

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 
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- 
ledningar.  

 

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). 

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 verksamheterna 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 
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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. 

 

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. 

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 
En avsevärd kostnadsökning för livsmedel förväntas. 
Sannolikt kommer priserna att stiga med 20 % till 
2023 med effekter också under 2022. 

Volymen förväntas öka under året med utgångs-
punkt från att pandemin är över och att närvaron 
inom skola och förskola kommer att anta en mer 
normal nivå. Drygt 1,5% fler ätande under den första 
tertialen i förhållande till samma period förra året. 
 
Till detta kommer att barn- och utbildningsförvalt-
ningen valt att möjliggöra för de barn som är in-
skrivna i förskolan som 15-timmarsbarn att förlägga 
sina timmar så att de kan delta i måltider. 
 

 

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. Personalförändringar som tidi-
gare inte var kända kan komma tidigarelägga denna 
process. Satsningar på kompetens- och teknikut-
veckling kommer att ske inom de närmaste åren. In-
köp av effektiva maskiner och redskap görs fortlö-
pande.  

VA-avdelning 
Under första tertialen lagades sju 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. 

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. 

 

 

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     

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     

Externa portioner

Januari  818      1 590      327     

Februari  623      1 884      322     

Mars  789      2 267      282     

April  695      1 563      210     

Totalt antal portioner  807 567      762 666      773 897     
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 
personalplanering och förväntad 
utveckling 
 

Park/Gata 
Park/gata har utökat personalstyrkan med 1,5 tillsvi-
dare anställda pga. av de utökade ytorna som till-
kommit inför 2022 vid exploatering i kommunen. 

Det finns idag en ej tillsatt tjänst inom enheten för 
anläggningsservice. 

Kost 
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare. 

Utifrån de interna diskussioner som pågår apropå att 
två tjänster inom administration och ledning lämnas 
vakanta efter sommaren,  kan det hända att någon av 
dessa, eller båda tjänsterna, övergår till mer opera-
tiva tjänster. Diskussion pågår för att alla ska kunna 
behålla sin fortsatta strävan efter verksamhetens ut-
veckling och att arbetsbelastning och arbetsmiljön 
för alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå. 

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

Diskussion pågår om nytt verksamhetssystem som 
ska effektivisera och tydligare visualisera under-
hållsbehovet av kommunens fastigheter. Detta med-
för att prioritering av arbetsuppgifter måste göra för 
att hitta en rimlig arbetsbelastning. 

 

 

 

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. Framförhållning i beslut som tas är vik-
tigt.  

Inom avdelningen är sex pensionsavgångar aktuella. 
Av dessa är fem deltid vilket gör att personalsam-
mansättningar ses över, heltider möjliggörs och även 
arbetsplatsbyten kan bli aktuella. Det kan också leda 
till att robotiserad teknik kan prövas tidigare är pla-
nerat. 

Biogas 
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsav-
gång medför utökad bemanning. Tjänsten är heltid 
och fördelad mellan biogas och avfall. 

 

 

  

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2021 
April 2021 April 2022 

Antal anställda

Tillsvidare anställda 327 331 328

Visstids anställda 18 23 21

Timanställda 50 43 44

Årsarbetare* totalt på förvaltningen 307,0 313,8 302,6

Fastighet 41,3 42,6 39,5

Kost 114,1 111,9 113,5

Park/gata 42,3 53,1 47,6

Städ 78,2 75,1 70,8

Övrigt ** 7,7 8,5 7,5

VA-avd 22,5 22,1 21,7

Biogas 0,9 0,4 2,0

*Tillsvidare anställda, visstidsanställda och timanställda. Räknar om timavlönades arbetade timmar till 
en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med schablonen165 timmar

** Avdelningschefer är sorterade under rubriken övrigt och ingår således inte i respektive 
avdelnings antal. Förvaltningschefen ingår inte här utan tillhör kommunledningsförvaltningen. 
Lönekostnaden går dock mot respektive avdelning för cheferna.
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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-
april. Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror 
försämring och svarta ingen större skillnad mot 
samma period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 41,4 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-
april 2022 (56,48 % 2021) och 24,4 % har 1-5 sjuk-
frånvarodagar under januari-april 2022 (19,6 % 
2021). 

År 2021 och början av år 2022 är ett speciella år i 
sjukfrånvarostatistiken pga. pandemin Covid -19 och 
särskilda sjukskrivningsregler. Detta samtidigt som 
sjukfrånvaron generellt burkar vara högre än under 
övriga månader under året, på grund av förkylningar, 
influensor m.fl. infektionssjukdomar. 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – april 2022 

 

 

  

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

Förvaltningen totalt 9,5 % (6,9) 11,6 % (9,1) 6,2 % (3,6) 36,1 %(33,5) 12,3 % (4,3) 9,8 % (6,1) 8,8 % (7,9)

Ledning o adm 5,4% (0,0) 8,6% (0,0) 0,0% (0,0) 90,9% (0,0)

Kost 14,2% (12,7) 15,5% (13,5) 8,8% (9,3) 43,6% (40,0)

Fastighet 7,3% (3,8) 15,8% (0,0) 6,4% (4,0) 31,4% (34,4)

Park/Gata 7,1% (1,8) 5,2% (0,8) 7,6% (2,0) 21,6% (0,0)

Städ 7,4% (6,7) 8,1% (7,2) 2,5% (2,9) 15,7% (26,0)

VA avd och Biogas 2,6% (1,9) 1,2% (6,1) 3,0% (0,6) 61,8% (0,0)

Växel/reception 3,8% (7,9) 3,8% (7,9) 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. 

 

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  
asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i 
pris med ca 12% under 2022.  

  

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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Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-
tigheter. De är i behov av renovering, tak- och  
fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilations-
anläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining 
av rörledningar m.m. De budgetmedel som finns i 
plan räcker inte till för kommande behov och för att 
minska befintlig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 
vid 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 ges möjlighet till prisjusteringar vid 
ytterligare två tillfällen under året och tillsammans 
med ett ökat antal serverade portioner gör detta att 
avdelningen prognostiserar med en kostnadsökning 
för livsmedel på 4 miljoner kronor i år i förhållande 
till förra året.  

 
Kostavdelningen gjorde under 2021 ett stort plusre-
sultat vilket gör att prognosen för helåret 2022 troli-
gen kan begränsas till – 500 000 kr. Osäkerheten är 
dock stor. 

VA 

Under våren har priset på kemikalier ökat vilket re-
presenterar en ekonomisk risk i verksamheten. Dy-
rare el och material bidrar också till osäkerheten.  

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. 
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Ekonomiska rapporter 
per april 2022 

Tekniska nämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

 

Nämndens resultat den 30 april är -62 083 tkr vilket 
är 33,1 % av budgeten. Prognosen för 2022 visar på 
ett underskott med – 7 885 tkr. 

Intäkterna prognostiseras ligga runt budget. Statsbi-
dragen överstiger budget då ersättning för sjuklöne-
kostnaden utgår för januari – mars på grund av Co-
vid-19. De externa intäkterna ligger något under 
budgeterat. 

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. 

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

De interna kostnaderna är högre än föregående år 
och prognostiseras överskrida budget, delvis på 
grund av ökade fordonskostnader då äldre fordon 
bytts ut samt ökade bränslepriser. 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 1 761 1 756 2 176 6 529 6 511 -18

Statsbidrag 1 265 1 964 957 2 870 4 379 1 509

Övriga intäkter 6 007 6 483 5 729 17 187 15 931 -1 256

Interna intäkter 115 070 119 084 122 129 366 387 366 560 173

Summa intäkter 124 103 129 287 130 991 392 973 393 381 408

Kostnader

Personalkostnader -52 719 -52 244 -55 035 -165 103 -164 349 754

Verksamhetskostnader -68 404 -65 950 -63 586 -190 757 -197 499 -6 742

Kapitalkostnader -38 840 -40 642 -40 791 -122 372 -122 183 189

Interna kostnader -30 983 -32 535 -34 087 -102 261 -104 755 -2 494

Summa kostnader -190 946 -191 370 -193 499 -580 493 -588 786 -8 293

NÄMNDENS RESULTAT -66 843 -62 083 -62 508 -187 520 -195 405 -7 885
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Verksamhetsresultat - skattefinansierat 

 

 

Park/Gata 
Park/gata prognoserar ett underskott på -2 100 tkr 
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan 
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget 
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för 
entreprenader i vinterväghållningen. Park/gata har 
en intern transportcentral, inom vilka alla fordon 
och kostnader för dessa i den egna verksamheten 
hanteras. Det oroliga världsläget har inneburit att 
bränslepriser och inköpspriser för maskiner har ökat 
kraftigt och tyvärr har inte de interna timpriserna 
kunnat följa denna snabba kostnadsutveckling. En 
avvikelse på cirka 300 tkr kan härledas till kostna-
der för omklassning av flygplatsen som genomförs 
under första halvåret 2022.  

Kost 
Prognosen för kostavdelningen visar ett underskott 
på -500 tkr.  

Den faktiska kostnadsökningen för livsmedel har 
ökat med mer än de 2 % som budgeten räknats upp 
med till 2022. Från och med 1 april har priserna ge-
nerellt ökat med ytterligare 4 %. Leverantörerna ges 
möjlighet till prisjusteringar vid ytterligare två till-
fällen under året och tillsammans med ett ökat antal 
serverade portioner gör detta att avdelningen pro-
gnostiserar med en kostnadsökning för livsmedel på 
4 miljoner kronor i år i förhållande till förra året. 
Kostavdelningen gjorde under 2021 ett stort plusre-
sultat vilket gör att prognosen för helåret 2022 troli-
gen kan begränsas till -500 tkr. Osäkerheten är dock 
stor. 

Fastighet 
Prognos visar på ett underskott på - 6 285 tkr. Kost-
nadsökningar syns på material och fordonskostna-
der men den största avvikelsen på avdelningen be-
ror på kraftigt ökade mediakostnader. 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. 

 

Städ 
Städavdelningen visar en prognos inom given bud-
getram.  

Verksamheternas hittills kända behov av städning 
är det som motsvarar städavdelningens uppdrag. 
Städavdelningen utför städning enligt de lokal-
vårdsbeskrivningar som gäller.  

Avdelningen har kompenserats för sjuklönekostna-
der till och med mars. 

Övrig verksamhet / renhållning 
Verksamheten under rubriken övrigt följer budge-
ten. Nämndens reserv på 1 000 tkr ligger här men 
kan bara möta en bråkdel av nämndens befarade un-
derskott. 

Sluttäckning deponier 

Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper 
enligt plan. För perioden har 1 702 tkr tagits i an-
språk av avsättningen. 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden

Park/Gata -24 976 -23 866 -68 638 -70 738 -2 100

Kost -30 263 -31 178 -96 940 -97 440 -500

Fastighet -9 218 -5 093 -11 090 -17 375 -6 285

Städ -324 76 -2 004 -2 004 0

Övrigt -2 062 -2 022 -8 848 -7 848 1 000

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT 

-66 843 -62 083 -187 520 -195 405 -7 885
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Vatten och avlopp  -  Verksamhetsresultat 

 

 

VA-avdelningens resultat den 30 april är +878 tkr.  
Prognosen för 2022 är att nollbudgeten kommer att 
hållas.  

Intäkterna är högre jämfört med föregående år och  
prognostiseras för året att ligga högre än budgeterat. 

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rå-
dande världsläget. Bland annat påverkas avloppsre-
ningen av högre kemikalie- och elpriser.  

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.  

Arbetet med att se över brukningsavgiften pågår för 
att få en taxa som följer driftskostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

VA  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 19 624 21 318 20 686 62 057 65 130 3 073

Statsbidrag 21 20 0 0 20 20

Övriga intäkter 0 14 32 80 93 13

Interna intäkter 1 718 1 728 1 610 4 830 5 164 334

Summa intäkter 21 362 23 080 22 328 66 967 70 407 3 440

Kostnader

Personalkostnader -4 885 -4 910 -4 859 -14 576 -14 495 81

Verksamhetskostnader -8 891 -8 497 -8 919 -26 756 -28 992 -2 236

Kapitalkostnader -6 819 -7 505 -7 182 -21 545 -22 820 -1 275

Interna kostnader -1 185 -1 290 -1 363 -4 090 -4 100 -10

Summa kostnader -21 780 -22 202 -22 322 -66 967 -70 407 -3 440

VA RESULTAT -418 878 5 0 0 0
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Biogas  -  Verksamhetsresultat 

 

 

Biogasens resultat den 30 april är -1 057 tkr vilket 
är 39,1 % av budgeten. Prognosen för 2022 visar på 
ett underskott med -300 tkr. 

Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första tertialet 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 ca 
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.  

Ansökan om produktionsstöd görs först i juni och 
avser då juli-december vilket  gör att bidraget blir 
lägre än budgeterat.  

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 ökade kostnadsnivåer på grund av oron i 
världsläget påverkar även här.   

BIOGAS  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 599 1 518 1 080 3 240 4 798 1 558

Statsbidrag 0 4 368 1 103 724 -379

Övriga intäkter 338 131 253 758 448 -310

Interna intäkter 0 30 0 0 89 89

Summa intäkter 937 1 683 1 700 5 101 6 059 958

Kostnader

Personalkostnader -374 -493 -307 -922 -1 658 -736

Verksamhetskostnader -1 522 -869 -762 -2 285 -3 178 -893

Kapitalkostnader -511 -1 119 -1 192 -3 576 -3 359 217

Interna kostnader -291 -259 -339 -1 018 -864 154

Summa kostnader -2 697 -2 740 -2 600 -7 801 -9 059 -1 258

BIOGAS RESULTAT -1 759 -1 057 -900 -2 700 -3 000 -300
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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
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -11 331 -134 -11 331 -11 481 -150

Övrigt -49 169 -3 484 -49 169 -49 048 121

Summa Investeringar -60 500 -3 618 -60 500 -60 529 -29

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 28) -700 800 -32 652 -120 100 -98 146 21 954

Summa Investeringar -700 800 -32 652 -120 100 -98 146 21 954

NÄMNDS INVESTERING 
SKATTEFINANSIERAT 

-36 270 -180 600 -158 675 21 925

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -2 500 -452 -2 500 -2 500 0

Övrigt -26 000 -4 912 -26 000 -26 000 0

Summa Investeringar -28 500 -5 364 -28 500 -28 500 0

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 32) -57 500 -2 567 -15 800 -14 800 1 000

Summa Investeringar -57 500 -2 567 -15 800 -14 800 1 000

NÄMNDS INVESTERING 
TAXEFINANSIERAT 

-7 931 -44 300 -43 300 1 000
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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 påbörjats men detta kan riskera att asfaltsarbeten 
inte blir utförda inom planerad tid samt att kostnader 
för dessa inte ryms inom planerad budget.  

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 

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 som inte är ett un-
derhåll. 

 

Maskiner och inventarier 

Städ 
Personalförändringar som ej tidigare varit kända har 
medfört att arbetet med eventuellt införande av ro-
botskurmaskin ses över. Investeringsmedel för detta 
ryms inte inom årets budget för städavdelningen 
utan en negativ avvikelse kommer i så fall att rap-
porteras. 

Kost 
Inköp av värmeskåp behöver göras vilket gör att in-
vesteringsbudgeten beräknas överskridas och en av-
vikelse befaras.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Maskiner och inventarier -11 331 -134 -11 331 -11 481 -150

Park/Gata -9 600 0 -9 600 -9 600 0

Fastighet -1 100 -73 -1 100 -1 100 0

Städ -200 0 -200 -200 0

Kost -100 0 -100 -250 -150

Övrigt -331 -61 -331 -331 0

Park/Gata -21 416 -1 280 -21 416 -21 416 0

Offentlig belysning -5 216 -298 -5 216 -5 216 0

Reinvestering broar -1 500 0 -1 500 -1 500 0

Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -864 -4 600 -4 600 0

Asfaltsunderhåll -7 200 0 -7 200 -7 200 0

Reinvesteringar Marjarp -500 0 -500 -500 0

Reinvestering parker -1 200 -48 -1 200 -1 200 0

Reinvestering gatukropp -1 200 -70 -1 200 -1 200 0

Fastighet -27 753 -2 204 -27 753 -27 632 121

Passage och larm -2 000 -207 -2 000 -2 000 0

Styr och reglerutrustning -300 -23 -300 -300 0

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

Reinvesteringar -22 121 -1 108 -22 121 -22 000 121

Lokalförändringar utanför ram -2 406 -866 -2 406 -2 406 0

Re-/löpande investeringar -60 500 -3 618 -60 500 -60 529 -29
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-04 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Fastighet skolor -4 46  100 -41 26 8 -15  432 -75  711 -514 5 00 -68  400

Platåskolan - Fastighet -388 700 0 -108 -46 378 -442 300 -53 600

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -1 015 -1 574 -5 259 -5 200 -500

Odensbergsskolan - förskola/kök -37 700 -34 037 -1 063 -2 603 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -6 216 -12 687 -21 471 -20 500 -5 500

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 -1 000 -1 000

Fastighet vård och omsorg -140 700 -48  69 3 -12  867 -99  384 -138 8 50 1 850

Frökindsgården, ombyggnad -25 700 -19 841 -10 233 -16 092 -25 500 200

Nytt korttidsboende -34 000 -27 852 -2 570 -4 718 -34 350 -350

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -1 000 -64 -78 574 -79 000 2 000

Fastighet Övrig t -43  150 -13  87 5 -3  692 -6  267 -43  7 50 -600

Stadshus konferensrum -6 000 -5 965 -9 -44 -6 000 0

Stadshus ombyggnad till BU -500 -500 0 0 -500 0

Stenstorps vårdcentral -5 800 -3 447 -3 543 -5 896 -6 000 -200

Ishallen -29 600 -2 821 -100 -179 -30 000 -400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 142 -40 -148 -1 250 0

ParkGata -67  650 -13  06 9 -661 -17  838 -67  6 50 0

Platåskolan - Gata -26 450 0 0 -3 147 -26 450 0

Plantisparken -11 700 -2 327 -4 -9 377 -11 700 0

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

Utveckling stadskärna -25 000 -8 600 -657 -2 956 -25 000 0

Övrig t -3  200 -3  19 5 0 -5 -3  200 0

Markanläggning återvinningscentral -3 200 -3 195 0 -5 -3 200 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
SKATTEFINANISERAT 

-700 800 -120 100 -32 652 -199 205 -767 950 -67 150
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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 miljö-
domstolen. 

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

Odensbergsskolan 
Projektdirektiv och förstudie har utförts. 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 påbörjas 
under våren 2022 och beräknas färdigställas under 
2023. 

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan) 
TN har under tertial 1 beslutat om att påbörja pro-
jektet med Högstadie centrums lokalförändring un-
der 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 
Projektering är genomförd och planering vissa åtgär-
der är redan påbörjade. 

.  

Stenstorps vårdcentral 
Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av 
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-
räknas färdigställas hösten 2022. 

Ishallen 
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Projekte-
ring och upphandling av entreprenör (Partneringent-
reprenad) är påbörjad. Under 2023 beräknas bygg-
nation påbörjas. 

Ekehagens forntidsby 
Reparation av  Järnåldersgården har påbörjats och 
entreprenör är anlitad. Arbetet kommer pågå under 
2022 och beräknas vara klart 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 och som förväntas bygg-
gas under hösten 2022. I projektet finns en budget 
avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har beskri-
vits mer utförligt i projektdirektivet .  

 

Övrigt 
Markanläggning återvinningscentral 
Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår och just nu görs en tra-
fikmätning.  
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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. Under sommaren 
2022 planeras renovering av biologiska bassänger på 

Hulesjön  som en åtgärd för att energieffektivisera 
samt förbättra utsläppsvärden . 

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.  Inom någon vecka kommer 
den att bli klar för att kunna tas i drift vid ett eventu-
ellt behov. Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. 
Samtidigt håller avdelningen på med en reserv- och 
nödvattenplan som  i första läget fokuserar på områ-
den där tillgången till grundvattentäkter är begränsat, 
såsom Falköping och Stenstorp.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Anslutningar 1 500 -503 1 500 1 500 0

Anslutningsavgifter 3 000 396 3 000 3 000 0

Nyanslutningar (serviser) -1 500 -899 -1 500 -1 500 0

Åtgärder på ledningsnätet -22 500 -3 243 -22 500 -22 500 0

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

Reinvesteringar på ledningsnät -11 000 -1 881 -11 000 -11 000 0

Kinnarp inkommande vattenledning -1 000 -1 362 -1 000 -1 000 0

Stora torget -500 0 -500 -500 0

Vartofta dricksvattenhantering -3 000 0 -3 000 -3 000 0

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

Åtgärder på anläggningar -5 000 -1 166 -5 000 -5 000 0

Hulesjön - åtgärder -2 000 -447 -2 000 -2 000 0

Reinvestering bygg/markarbete -1 000 -189 -1 000 -1 000 0

Reinvestering maskin/utrustning -1 000 -19 -1 000 -1 000 0

Reinvestering el/styr -1 000 -511 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -2 500 -452 -2 500 -2 500 0

Vattenmätare -1 000 -432 -1 000 -1 000 0

Reserv- och nödvatten -1 000 -20 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -500 0 -500 -500 0

Re-/löpande investeringar -28 500 -5 364 -28 500 -28 500 0
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- Fleråriga investeringar - taxefinansierat 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 
Under våren slutbesiktigades Vartofta-Åsaka pump-
stationen och under kommande veckor börjar prov-
pumpning från Kättilstorp till Vartofta. Det som är 
kvar att göra är åtgärder för att ansluta Gyllensvaans 
fastighet till det nya systemet.  

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Under våren/sommaren pågår förhandling med mar-
kägare på sträckan mellan Broddetorp och Västra 

Nolgården. Sträckan planeras under höst/vinter 
2022/2023. 

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Det som åter-
står är mindre återställningar och asfalteringar som 
görs under våren.  

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

 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-04 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Vatten och avlopp -57  500 -15  80 0 -2  567 -35  344 -56  50 0 1 0 00

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -5 026 -2 530 -30 003 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -5 022 -37 -3 093 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -1 757 0 -2 243 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -4 000 -3 995 0 -5 -4 000 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
TAXEFINANISERAT (VA) 

-57 500 -15 800 -2 567 -35 344 -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. Just nu utvärderar avdel-
ningen olika verksamhetssystem som ska möjlig-
göra detta. Under hösten kommer nuvarande under-
hållsplaner att läggas in i nytt verksamhetssystem 
och sammanställning kommer påbörjas i syfte att 
kunna genomföra en redovisning för nämnden un-
der 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 
förtydligar Falköping kommuns arbetssätt gällande  
solenergianläggningar i syfte att bidra till de glo-
bala klimatmålen samt Falköping kommuns klimat-
strategi. 
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§ 33 Dnr 2022/00149  

Granskning av tekniska nämndens hantering av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje 
land 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av tekniska 

nämndens hantering av personuppgifter i samband med överföring till tredje 

land.   

Sammanfattning 

Dataskyddsombudet begär in underlag från personuppgiftsansvariga i 

Falköpings Kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga 

följer dataskyddsförordningens regler vad gäller hantering av person-

uppgifter i samband med överföring till tredje land.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens personuppgiftsansvarige har gått igenom 

de personuppgiftsbiträdesavtal som tekniska nämnden tecknat och funnit att 

det inte förekommer någon överföring av personuppgifter till tredje land.  

Förslag till beslut leder inte till några ekonomiska konsekvenser för 

nämnden.      

Bakgrund 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet begär in underlag från personuppgiftsansvariga i 

Falköpings Kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet och  ett sammanfattande resultat av denna. Syftet med 

granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer data-

skyddsförordningens regler vad gäller hantering av personuppgifter i 

samband med överföring till tredje land.     

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens personuppgiftsansvarige har gått igenom 

de personuppgiftsbiträdesavtal som tekniska nämnden tecknat och eventuella 

underbiträden och funnit att det inte förekommer någon överföring av 

personuppgifter till tredje land.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

granskningen och skicka den till dataskyddsombudet.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-05 

Granskningsplan första halvåret 2022      

  

 

Paragrafen skickas till  
            

 



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Tekniska nämnden 

Granskning av tekniska nämndens hantering av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje 
land 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av tekniska 

nämndens hantering av personuppgifter i samband med överföring till tredje 

land.    

Sammanfattning  

Dataskyddsombudet begär in underlag från personuppgiftsansvariga i 

Falköpings Kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga 

följer dataskyddsförordningens regler vad gäller hantering av person-

uppgifter i samband med överföring till tredje land.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens personuppgiftsansvarige har gått igenom 

de personuppgiftsbiträdesavtal som tekniska nämnden tecknat och funnit att 

det inte förekommer någon överföring av personuppgifter till tredje land.  

Förslag till beslut leder inte till några ekonomiska konsekvenser för 

nämnden.      

Bakgrund 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet begär in underlag från personuppgiftsansvariga i 

Falköpings Kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet och  ett sammanfattande resultat av denna. Syftet med 

granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer data-

skyddsförordningens regler vad gäller hantering av personuppgifter i 

samband med överföring till tredje land.     

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens personuppgiftsansvarige har gått igenom 

de personuppgiftsbiträdesavtal som tekniska nämnden tecknat och eventuella 

underbiträden och funnit att det inte förekommer någon överföring av 

personuppgifter till tredje land.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

granskningen och skicka den till dataskyddsombudet.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-05 

Granskningsplan första halvåret 2022       

Beslutet ska skickas till 

Dataskyddsombudet 

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 
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Granskningsplan för dataskyddsombudet första 
halvåret 2022 med begäran om redovisning gällande 
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 
land 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 

dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller 

utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 

dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  

 

Överföring till tredje land 

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 

skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-

länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 

begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 

motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 

under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till 

länder utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 

personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 

personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför 

EU/EES ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som 

finns lagrade inom EU/EES. 
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Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet 

År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU 

och USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian 

Schrems och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet 

för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 

personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade 

dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av 

tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun. I skrivelsen uppmanades de 

personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om 

det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet 

och vid behov vidta åtgärder omgående.  

 

Granskning  

Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 

framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell 

överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med 

dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis 

sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat 

skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler 

(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker 

med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har 

vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt 

som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens 

rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för 

att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).   

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad 

gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje 

land. 

Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda 

per e-post till dataskydd@falkoping.se senast den 30 maj 2022.  

 

Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 

rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive 

personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD. 

mailto:dataskydd@falkoping.se
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§ 34 Dnr 2022/00151  

Dokumenthanteringsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta samhällbyggnadsförvaltningens 

dokumenthanteringsplan. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 7 juni 2022 och 

ersätter den dokumenthanteringsplan för Falköpings Kommun som tekniska 

nämnden tog beslut om den 17 oktober 2016.       

Sammanfattning 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte haft någon egen 

dokumenthanteringsplan utan har använt sig av Falköpings Kommuns 

övergripande dokumenthanteringsplan. Förvaltningen har nu arbetat fram en 

egen plan, där vi tydliggjort respektive avdelnings dokumenthantering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

dokumenthanteringsplanen.   

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser     

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fram tills nu inte haft någon egen 

dokumenthanteringsplan, utan har använt sig av Falköpings Kommuns 

övergripande plan. 

Förvaltningen har nu arbetat fram en egen plan, där vi tydliggjort respektive 

avdelnings dokumenthantering. Fortsatt arbete för tydlighet i dokumentet 

kommer att ske under året.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

dokumenthanteringsplanen.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Dokumenthanteringsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta samhällbyggnadsförvaltningens 

dokumenthanteringsplan. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 7 juni 2022 och 

ersätter den dokumenthanteringsplan för Falköpings Kommun som 

tekniska nämnden tog beslut om den 17 oktober 2016.        

Sammanfattning  

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte haft någon egen 

dokumenthanteringsplan utan har använt sig av Falköpings Kommuns 

övergripande dokumenthanteringsplan. Förvaltningen har nu arbetat fram en 

egen plan, där vi tydliggjort respektive avdelnings dokumenthantering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

dokumenthanteringsplanen.   

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser     

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar, 

vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om 

öppenhet, transparens och rättssäkerhet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fram tills nu inte haft någon egen 

dokumenthanteringsplan, utan har använt sig av Falköpings Kommuns 

övergripande plan. 

Förvaltningen har nu arbetat fram en egen plan, där vi tydliggjort respektive 

avdelnings dokumenthantering. Fortsatt arbete för tydlighet i dokumentet 

kommer att ske under året.  
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Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 

dokumenthanteringsplanen.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-11       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 
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Dokumenthanteringsplanens funktion 
 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och hanteringen av dem vid 

tekniska nämnden och dess verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 § arkivlagen 

(1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid myndigheten avseende 

registrering av allmänna handlingar (diarieföring), val av material och metod vid framställning av 

handlingar,  och organisering av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning (information om vilka 

handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En 

kompletterande del av arkivbeskrivningen återfinns i en separat dokumentation som redogör för 

myndighetens verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar som 

skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för kvalitetssäkring av 

verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Offentlighetsprincipen 

En aktuell och för alla tillgänglig dokumenthanteringsplan är ett sätt att slå vakt om offentlighets-

principen. Genom dokumenthanteringsplanen ges allmänheten en första orientering om de 

handlingar och uppgifter som förekommer i verksamheten.  

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd med en inledning (detta avsnitt) och en introduktion till 

regelverket kring allmänna handlingar. Därefter följer den egentliga planen över handlingarna: först 

en allmän del med handlingar som kan förekomma i flera olika verksamheter (t ex handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse) och därefter handlingar uppdelade per verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad är likartad i alla nämnder i Falköpings kommun avseende 

inledning, regelverksavsnitt och handlingsavsnitten för allmän administration, arkivering, GDPR-

administration, nämndadministration, förtroendevalda, kommunikation, IT, HR, ekonomi och 

upphandling/inköp. Efter dessa avsnitt följer handlingsavsnitt för specifika verksamheter i 

respektive nämnd. 

Teknikneutrala bestämmelser 

Som utgångspunkt är dokumenthanteringsplanens bestämmelser om handlingar teknikneutrala, dvs 

samma bestämmelse gäller både handlingar på papper och t ex elektroniska handlingar. Endast i de 

fall bestämmelserna skiljer sig, anges handlingens medium särskilt. 
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Bestämmelse om förvaring avslöjar om handlingen är fysisk eller elektronisk eller kan förekomma 

som båda. Om Ciceron DoÄ eller annat verksamhetssystem anges som förvaring, är handlingen 

enbart elektronisk. Om närarkiv (och leverans till kommunarkiv) anges, är handlingen fysisk. I 

förekommande fall, och med förklarande anmärkning om förvaring, kan handling förekomma såväl 

fysiskt som elektroniskt. 

Innehåll/funktion oberoende av kanal 

Det finns många olika kanaler för handlingar att skickas ut från eller komma in till myndigheten: 

fysisk post, e-post, e-tjänster, SMS, olika sociala kanaler mm. En handling får aldrig bedömas 

enbart utifrån hur den befordras. En orosanmälan kan inkomma via SMS, ett reklambudskap 

komma i kuvert med guldkant. Det är alltid handlingens innehåll och/eller funktion som avgör 

hanteringen.  

Regelverk  
Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hanteringen av allmänna handlingar i Sverige. 

Nämnden ansvarar för de allmänna handlingarna i sin verksamhet och beslutar genom denna 

dokumenthanteringsplan hur regelverket skall tillämpas. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, är en av Sveriges grundlagar och reglerar i 2 kapitlet vad 

som är allmän handling, rätten att ta del av dem och syftet med den rättigheten. Den som begär ut 

en allmän handling som får lämnas ut skall genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta 

del av handlingen på stället, TF 2 kap 15 §.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar i 5 kapitlet skyldigheten att registrera 

(diarieföra) allmänna handlingar, vilka uppgifter diariet måste innehålla och att diarieföring skall 

ske så snart handling har inkommit eller upprättats. Lagen anger också när det är möjligt att inte 

diarieföra allmänna handlingar. OSL innehåller också bestämmelser om sekretess, dvs tystnadsplikt 

och förbud mot att lämna ut handlingar. 

Arkivlagen (1990:782) förklarar att en myndighets arkiv bildas av allmänna handlingar från 

verksamheten. Arkivlagen slår fast att 

 arkiven är en del av det nationella kulturarvet  

och att handlingarna skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  

2. behovet av informationen för rättsskipningen och förvaltningen, och  

3. forskningens behov. 

Arkivlagen preciserar närmare vad som ingår i vården av arkiv, anger att det skall finnas en 

arkivmyndighet och säger att allmänna handlingar får gallras. Arkivlagen anger också att 

kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen. 

Arkivförordningen (1991:446) säger bland annat att handlingar skall arkiveras när det ärende de hör 

till har slutbehandlats, att arkivet skall inspekteras regelbundet av arkivmyndigheten och att 

arkivbildningen skall ses över i samband med förändringar av verksamheten. Arkivförordningen 

innehåller också undantag från GDPR avseende arkivhandlingar som överlämnats till 
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arkivmyndigheten. Arkivförordningen ger också Riksarkivet möjligheter att meddela vissa 

föreskrifter avseende kommunala arkiv. 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, publicerade i serien RA-FS, gäller för kommunala arkiv 

i fråga om godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmetoder, samt om vad som 

för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. Riksarkivets 

föreskrifter om när en handling skall anses vara arkiverad gäller också för kommunala arkiv.  

Falköpings kommun har beslutat om arkivreglemente för Falköpings kommun (KFS 2017:10). Här 

finns bl a regler om att varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan. Vidare för-

tydligas arkivmyndighetens uppgifter, att det skall finnas ett kommunarkiv och att myndigheterna 

(nämnderna) skall samråda med arkivmyndigheten om t ex arkivlokaler eller förändringar i 

arbetssätt eller organisation. 

Allmän handling, offentlighet och sekretess 

Som allmän räknas en handling som förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller 

upprättad hos myndigheten. Övriga handlingar är ej allmänna. Allmänna handlingar är offentliga 

eller hemliga om de innehåller uppgifter som skyddas av sekretess enligt OSL. 

 

Handling (2 kap TF) 

  

 

 

 

 Allmän handling  Ej allmän handling 

Förvaras vid myndigheten och är T ex 

1. inkommen eller  1. förvaras inte vid myndigheten 

2. upprättad   2. ej färdigställd handling 

   3. minnesanteckning 

   4. anbud före öppningsdag 

   5. teknisk lagring 

   6. privat handling 

 

 

Offentlig allmän handling  Hemlig allmän handling (enl x kap x § OSL)  

Huvudparten av de allmänna handlingar som förekommer hos tekniska nämden är offentliga och 

skall vid begäran lämnas ut skyndsamt av den handläggare som vårdar dem. Handlingar med 

uppgifter som skyddas av sekretess skall som regel inte lämnas ut, t ex handlingar i   
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 viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet  såsom rehab och omplaceringar 

 inlämnade anbud i pågående upphandlingar 

Förvaltningschefen för myndigheten har delegerad rätt att avslå begäran om att lämna ut allmän 

handling eller att besluta om att lämna ut allmän handling med förbehåll. Förekommer osäkerhet 

om en handling får lämnas ut eller ej skall frågan alltid hänskjutas till förvaltningschefen. 

Diarieföring (registrering av allmänna handlingar) 

Syftet med diarieförinig (registrering av allmänna handlingar) är att allmänheten skall kunna få 

kännedom om vilka handlingar som finns vid myndigheten, kunna begära ut dem och därmed 

beredas insyn i myndighetens verksamhet. Diariet måste alltså vara tillgängligt för allmänheten. 

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall diarieföras. Handlingar som inte omfattas av 

sekretess behöver dock inte diarieföras om de kan hållas ordnade så att det utan svårighet kan 

fastställas om de har kommit in eller upprättats. Det är allmänhetens möjlighet att på egen hand 

fastställa vilka handlingar som finns, som avgör om diarieföring kan underlåtas. Handlingar som är 

av uppenbart ringa betydelse för verksamheten, såsom reklam och vissa typer av cirkulär eller 

inbjudningar, behöver varken registreras eller hållas ordnade. För allmänna handlingar som 

omfattas av sekretess finns inget undantag från regeln om diarieföring. 

Vid diarieföring skall följande uppgifter registreras: 

 datum då handlingen kom in eller upprättades, 

 diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 

 uppgift om avsändare eller mottagare, och  

 i korthet vad handlingen rör. 

Diarieföring kan ske manuellt eller i olika verksamhetssystem. Vid NN nämnd sker diarieföring i de 

verksamhetssystem som anges under avsnittet Förvaring av elektroniska handlingar. 

Arkivering 

Aktrensning 

Senast i samband med att ett ärende avslutas skall ärendets akt rensas och ordnas av handläggaren. 

Utkast, minnesanteckningar som inte tillfört sakuppgift, gem, plastfickor, registerflikar, notes-

lappar och liknande tas bort. Handlingar som hör till ärendet skall sorteras med yngsta handlingen 

överst. I förkommande fall används omslag för att hålla ihop delar av ärenden (t ex bilagor på flera 

sidor). 

Även i elektroniska verksamhetssystem är det viktigt att kontrollera ärendets innehåll innan det 

avslutas. Här kan det vara aktuellt att komplettera eller uppdatera uppgifter om ärendeägare och 

liknande. Kontroll av eventuella minnesanteckningar bör göras. I förekommande fall bör uppgifter 

föras in i en tjänsteanteckning om det inte gjorts tidigare. Minnesanteckningar tas ofta bort 

automatiskt när ärende avslutas. Om inte, är det viktigt att göra det manuellt före avslut av ärende. 

Minnesanteckningar och andra handlingar som är kvar i ärende när det avslutas, betraktas som 

omhändertagna för arkivering och blir allmän handling.  
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Förvaring av fysiska handlingar 

Myndigheten förvarar arkiv vid följande förvaringsplatser 

 arkivlokal/arkivskåp, med översiktligt angivande av handlingar som förvaras där och ev när 

de läggs där. Hänvisning kan göras till särskild beskrivning av arkivlokaler och innehåll, 

eller till arkivförteckningen i Visual arkiv. 

 

Efter den tid som anges i denna plan överlämnas de handlingar som skall bevaras till arkiv-

myndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår därmed till arkivmyndigheten och 

myndigheten har inte längre ansvar för vården av handlingarna, och inte heller för eventuellt 

utlämnande. 

Nämnden ansvarar för att gallring genomförs av de handlingar som nämnden  beslutat skall gallras. 

Förvaring av elektroniska handlingar 

Elektroniska handlingar och uppgifter anses arkiverade och förvarade i verksamhetssystemet när 

ärendet är avslutat. För handlingar som skall bevaras för all framtid gäller att de i ett senare skede 

kommer att föras över från verksamhetssystemet till kommunens lösning för långsiktigt bevarande 

(e-arkiv). 

Tekniska nämnden använder nedanstående verksamhetssystem där allmänna handlingar hanteras 

och i förekommande fall är arkiverade. I dokumenthanteringsplanen nedan anges systemnamnet 

under rubriken Förvaring. 

Verksamhetssystem Diarieföring 

(ja/nej) 

Tid för 

handlingar 

Anmärkning 

 Ciceron ja    

Outlook (e-post)    

Draftit   Bl a register över 

personuppgiftsbehandlingar, 

DeDU   Kommunens 

fastighetssystem 

RCO   Digitalt passersystem 

DF Respond   Ssynpunktshanteringssystem 

ICY Case   Förvaltningsprogram för 

attadministrera och 

handlägga grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner 
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Beslut om gallring 

Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det skall ske måste beslutas i särskild ordning.  

För statliga myndigheter anger arkivförordningen att Riksarkivet fattar beslut om gallring. Det 

anges ingen särskild beslutsinstans för kommunala myndigheter, varför det ankommer på 

myndighetens styrelse att fatta sådant beslut. Arkivreglementet för Falköpings kommun 11 § anger 

att samråd skall ske med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivbildningen. Beslut om 

gallring är en sådan fråga. 

Gallringsfristerna i denna dokumenthanteringsplan bygger på råden i serien Bevara eller gallra 

Gallringsråd nr 7, framtagen av Sveriges regioner och kommuner, SKR, i samarbete med 

Riksarkivet. 

Med gallring likställs förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller möjligheter att 

fastställa handlingens autenticitet. (Det innebär att t ex konvertering till PDF av en elektronisk 

handling eller inskanning av en egenhändigt undertecknad handling innebär gallring.)  

Med gallringsfrist förstås den tid som skall förlöpa innan gallring får ske. Vid NN nämnd räknas 

alltid hela kalenderår i samband med gallringsfrist. Om fristen exempelvis är fem år efter att ärende 

avslutats, betyder det att handling skall gallras i januari fem hela kalenderår efter det att ärendet 

avslutades, oavsett när på året det skedde. Gallringsfristen ”vid inaktualitet” innebär en 

RDT   Trafikdatabas för lokala 

trafikföreskrifter 

Batman   Förvaltningsprogram för 

brounderhåll 

Mowic   GPS system för optimering 

och driftledning 

Seco-RoSy   Förvaltningsprogram för 

asfaltsinventering och 

asfaltsbedömning 

KoMMa   Administrarivt system för 

att fördela kostander inom 

fordonsförvaltning 

Tacho online   Förvaltningssystem om 

körtider och färdskrivare 

SMP portal   Naturvårdverkets system för 

miljörapporter 

EDP   VA-avdelningens 

faktureringssystem 
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gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av medarbetare själv utifrån dess behov av 

informationen.  

Material, metoder och förvaring 

Enligt arkivreglemente för Falköpings kommun 9§ skall Riksarkivets föreskrifter avseende 

material, metoder vara normerande även för kommunen. Arkivmyndigheten i kommunen ges 

möjlighet att meddela närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring.  

Papper 

Pappershandlingar som skall bevaras för alltid skall vara upprättade på åldringsbeständigt eller 

arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper är starkare (men dyrare) och skall användas om det 

finns anledning att tro att papperet kommer att utsättas för slitage. Arkivbeständigt papper uppfyller 

kraven i SS-ISO 11108 och är vattenstämplat med beteckningen ”Svenskt Arkiv”. 

Åldringsbeständigt papper uppfyller kraven i ISO 9706 och är det papper som normalt skall finnas i 

myndighetens skrivare och kopiatorer. 

Elektroniskt format 

Även elektroniska handlingar skall kunna bevaras över tid. För handlingar som skall bevaras för all 

framtid har Falköpings kommun ett så kallat e-arkiv, dit uppgifter och handlingar tas emot i 

standardiserade format från verksamhetssystemen för långtidsförvaring. Export av uppgifter och 

information från verksamhetssystem till e-arkivet måste i förekommande fall utredas och förberedas 

av myndigheten i samverkan med kommunarkivet. 

Förvaring 

Arkivhandlingar skall skyddas från skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (jfr arkivlagen 6 § 3.). 

Det innebär att handlingarna skall förvaras i särskilda, låsta utrymmen som har förstärkt skydd mot 

brand, vattenskada och åtkomst. 

Arkivorganisation 

Nämnden är ansvarig för myndighetens arkiv. För att fullgöra praktiska uppgifter kopplade till 

arkivvården finns en arkivredogörare. Arkivredogöraren tar bl a fram förslag till 

dokumenthanteringsplan och uppdatering av den, och är myndighetens kontaktperson gentemot 

kommunarkivet. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, oavsett 

verksamhetsområde, skall gallras när de inte längre behövs (vid inaktualitet). Den som 

har hand om handlingen ansvarar för att bedöma om handlingen inte längre behövs och i 

förekommande fall genomföra gallringen omgående. För handlingar där innehållet förts 

över till annan databärare, eller där handlingarna ersatts av andra handlingar, gäller att 

gallring får ske först efter kontroll av att överföringen eller den nya handlingen inte 

inneburit någon informationsförlust 

Reklam och övertaliga kopior är typexempel på handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse. Vilka ytterligare handlingar som får räknas till denna kategori framgår nedan. 

(jfr Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:6, ändr gm RA-FS 1997:6) 
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Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion eftersom det finns arkivexemplar hos 

myndigheten med samma innehåll. 

 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig karaktär. 

 

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de 

även i övrigt är av ringa betydelse. 

 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är 

meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan 

myndighet eller enskild för åtgärd. 

 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har tillkommit för att underlätta 

myndighetens arbete, och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 

 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte har påförts någon anteckning som 

tillför ärende sakuppgift. 

 

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de 

inte längre behövs som bevis för att en försändelse har inkommit till eller utgått från 

myndigheten. 

 

8. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och 

verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under 

förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion. 

 

Observera att loggar för e-post inte räknas till denna kategori handlingar. Ev gallring av e-

postloggar fattas genom särskilt gallringsbeslut (uppgifterna är inte av ringa betydelse). 

Handlingar av tillfällig betydelse  

(Av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom att 

handlingarna på annat sätt ersatts av nya handlingar.) 

1. Handlingar som har överförts till annat format, t ex pappershandling eller e-post i Outlook 

som sparas som PDF i verksamhetssystem, om överföringen endast medfört ringa förlust. 

För att förlusten skall anses ringa krävs att handlingarna inte är autenticerade genom 

signaturer eller motsvarande. De får heller inte vara strukturerade på sådant sätt att 

betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

 

Observera att särskilt gallringsbeslut behövs för gallring av signerade handlingar efter överföring 

till annan databärare. Likaså behövs särskilt gallringsbeslut för gallring av handlingar strukturerade 

med omfattande bearbetningsmöjligheter efter överföring där sådana möjligheter förloras 

(handlingarna är inte av tillfällig betydelse). 
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2. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under förutsättning 

att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.  

 

3. Felaktiga elektroniska uppgifter av registerkaraktär, vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning skett. 

 

4. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under 

förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, t ex arkivexemplar av upptagningar 

för automatisk databehandling (säkerhets-, mellan- och bruksexemplar) som har ersatts av 

nya exemplar, samt upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlån 

eller spridning av handlingar. 

 

Allmän administration 
Allmänt administrativa handlingar som förekommer vid nämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avtal 

 

Bevaras Ciceron DoÄ Beroende på lagstiftning kan 

de behöva bevaras i 

originalformat/pappersform 

för att styrka ett legalt 

förhållande/bevis. 

Avtal, tillfällig betydelse Gallras 1 år efter 

avtalstidens utgång 

G:, närarkiv, Ciceron 

DoÄ 

Exempel serviceavtal hiss 

Begäran om utlämnande 

av allmän handling 

Gallras efter 

utlämnandet 

  

Begäran om utlämnande 

av allmän handling som 

leder till överklagningsbart 

beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Den första prövningen görs 

av handläggare eller 

registrator. 

Beslut från annan 

myndighet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet. 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande 

handling. Diarieförs och 

bevaras om beslutet 

föranleder ärende. Gallras i 

annat fall vid inaktualitet, jfr 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

Enkäter, 

Enkätsvar 

Gallras efter 

sammanställning 

 Gäller både när förvalt-

ningen besvarar och håller i 

en enkät 

Foto/bild, filmer, video, 

ljudband, CD, sociala 

medier 

Bevaras, se 

anmärkning 

Bilddatabas, G: Gäller även rättighet till 

inköpta bilder.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Fullmakt, postöppning Gallras vid avslutad 

anställning 

Pärm  

Handlingar, som 

registreras i diariet men 

som ej tillhör ett ärende 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ  

Handlingar som tillhör ett 

ärende 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Informationsmaterial och 

broschyrer, eget 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Internkontroll Bevaras/gallras Ciceron DoÄ, G: Avser handlingar i 

internkontrollärende, såsom 

 internkontrollplan  

 uppföljning, rapport 

 riskmatris 

 risklista 

 åtgärdsplan 

Handlingarna förvaras i 

Ciceron DoÄ utom risklista 

och riskmatris som finns på 

G:. Alla handlingar bevaras, 

utom risklista som gallras 

vid uppdatering 

Manualer, lathundar Se anmärkning G: Uppdateras kontinuerligt 

Mottagnings- och 

delgivningsbevis 

Gallras/bevaras Ciceron DoÄ, pärm  Gallras vid inaktualitet enligt 

beslut avseende handlingar 

av tillfällig eller ringa 

betydelse. I förekommande 

fall kan mottagnings-

/delgivningsbevis vara av 

vikt för handläggning av 

specifikt ärende. I sådant fall 

diarieförs handlingen och 

bevaras tillsammans med 

övriga handlingar i ärendet. 

Postlista Gallras vid inaktualitet   

Protokoll/mötesanteck-

ningar från lednings-

grupper, avdelningsmöten, 

personalmöten, informa-

tionsmöten, lokalgrupp 

Bevaras 

Se anmärkning 

G: Falnet  

Protokoll SAMS – facklig 

samverkan  

Bevaras  G, Falnet 

Närarkiv 
Till kommunarkiv efter 3 år 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Rapporter/redovisningar Bevaras Ciceron DoÄ granskning, statistiska 

rapporter och övriga 

rapporter av vikt för 

verksamheten. 

Remisser, 

Remissvar  

Bevaras, Gallras Ciceron DoÄ Bevaras om remissen leder 

till ett ärende 

Reklam, broschyrer mm Gallras omgående  Se bilaga tillfällig eller ringa 

Statistik Gallras vid inakualitet   

Styrdokument Bevaras Ciceron DoÄ Pollicies, riktlinjer, strategier, 

rutiner, handlingsplaner. 

Synpunkter från 

allmänheten samt svar, 

och statistik 

Gallras 2 år DF Respons, Ciceron 

DoÄ 

 

Trycksaker, egna affischer Bevaras Respektive beställare Ett (1) arkivexemplar 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras G: och Ciceron DoÄ  

Utredningar Bevaras Ciceron DoÄ  

Yttrande till myndighet, 

domstol, annan organi-

sation eller enskild i 

ärenden. 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Överklaganden/begäran 

om omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Avser såväl överklagande 

av nämndens beslut, som 

nämndens överklagande av  

annan myndighets/domstols 

beslut. 

 

Arkivering  
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivning  Bevaras   Visual arkiv  

Arkivförteckning Bevaras Visual arkiv  

Arkivreglemente Bevaras Ciceron DoÄ  

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Dokumenthanteringsplanen 

innehåller gallringsbeslut 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Leveranskvitto, levererade 

handlingar till kommun-

arkivet 

Bevaras Pärm  

 

Ekonomi 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Följesedlar, innehåller samma 

uppgifter som fakturan 

Gallras vid inaktualitet   

Följesedlar, kompletterar 

fakturan 

Gallras 7 år Närarkiv 2 år, centralarkiv  

Leverantörsfaktura Gallras 7 år Närarkiv 2 år, centralarkiv  

Påminnelser leverantörsfaktura  Gallras vid inaktualitet   

Journal från makulerade 
leverantörsfakturor 
 

Gallras 2 år Pärm  

Utbetalningsorder (avseende ex 
utbetalning av bidrag) 
 

Gallras 7 år Pärm  

Debiteringsunderlag   Gallras vid inaktualitet Pärm  

Bilagor till kundfakturor Gallras 7 år Närarkiv 2 år, centralarkiv  

Kundfakturor (VA och övriga) Gallras 7 år EDP  

Medgivandeblankett, autogiro Vid inaktualitet Närarkiv Orginalpappret gallras 

efter inskanning i VA 

faktureringssystem. 

Gallras vid upphörande 

eller återkallande av 

medgivande. 

Makulering och avskrivning av 

kundfaktura 

Gallras 7 år EDP  

Bestridande av kundfaktura  Gallras 7 år Dokumenteras i ekonomi-

systemet på fakturan. 

 

Avskrivning av kundfaktura Gallras 7 år EDP  

Kassarapporter/dagrapporter/ 

kontantredovisning 

 Lämnas till ekonomiavd-

elningen för arkivering 

 

Kassarullar Gallras 7 år   

Beslutattest  Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet med 

beslut från bidragsgivare. 

Närarkiv Andra arkiveringsregler 

gäller för EU-projekt än 

för bokföringsmaterial 

Verifikationer/Bokföringsorder/ 

bokföringsjournal, attest papper 

Gallras 7 år Närarkiv 2 år, centralarkiv  

Månadsrapport till ekonomiavd Gallras 3 år Pärm, G:  

Verksamhetsrapport, Verk-

samhetsplan, verksamhets-

redovisning 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Underlag till verksamhets-

redovisning + övriga rapporter 

Gallras 3 år Pärm, G:  

Budgetunderlag detaljbudget Gallras 3 år Pärm, G:  

 
Fastighet 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förvalta och underhålla fastigheter 

Förteckning över 

kommunens fastighetsobjekt 

Gallras vid inaktualitet G:/ och DeDu Avser objektslista och 

försäkringslista. Gallras 

vid försäljning eller 

rivning. 

Relationshandlingar Gallras vid inaktualitet Q:/ och närarkiv Uppdateras löpande. 

Gallras vid försäljning 

eller rivning. Sorteras 

under objekt.  

Drifts och underhålls-

instruktioner, låsschema 

Gallras vid inaktualitet Q:/ och närarkiv Uppdateras löpande. 

Gallras vid försäljning 

eller rivning. Sorteras 

under objekt, 

projektnummer 

Brandskydd, fördelning av 

ansvar och arbetsuppgifter 

Gallras vid uppdatering Brandskyddspärm  Brandskyddspärm 

bevaras på resp. 

fastighet 

Brandskyddsrond, 

sammanställning 

Gallras 5 år Brandskyddspärm Brandskyddspärm 

bevaras på resp. 

fastighet 

Nyckelregister/kvittenser Gallras vid inaktualitet Närarkiv och 

nyckelskåp 

Uppdateras löpande. 

Tillfälliga lån i nyckel-

skåp, övriga närarkiv. 

Sorteras objekt. 
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Register över utfärdade 

aktiva passerkort. 

Gallras vid inaktualitet Digitalt i RCO databas Uppdateras löpande  

Besiktningar/inspektioner/ 

utredningar (ex. 

inomhusmiljö) 

Gallras vid inaktualitet G:/ och Ciceron DoÄ Gallras vid försäljning 

eller rivning. 

Återkommande besiktningar  

Ex. hissar, Brandsyn 

Gallras vid inaktualitet G:/ och DeDu Gallras vid ny besiktning 

Mötesanteckningar  Gallras efter 2 år G:/  

Offert Gallras vid inaktualitet G:/ Sorteras under objekt. 

Avser befintliga avtal. 

Underlag till fastighetsskatt Gallras vid inaktualitet G:, Närarkiv  

Media i fastigheter 

Energi- och driftsstatistisk Gallras vid inaktualitet DeDu  Gallras vid försäljning 

eller rivning 

Återkommande besiktningar, 

Ex. energideklarationer, 

OVK, elrevision 

Gallras vid inaktualitet G:/, DeDu Gallras vid ny besiktning  

Fastighetsskötsel 

Beredskapslistor Gallras årligen G:/ Lista över anställd 

personal som har 

beredskap 

Avtal interna Gallras vid inaktualitet G:/ Överenskommelser 

mellan 

förvaltningar/avdelningar 

Larm och rapporter Gallras årligen  G:/  

Interna felanmälningar på 

fastighet 

Gallras vid inaktualitet  Dedu Gallras vid försäljning 

eller rivning 

Hyresadministration – Inhyrd lokal eller bostad 

Hyresavtal, tilläggsavtal, 

uppsägning, övriga 

handlingar rörande avtal. 

Gallras 2 år efter 

upphörande 

Original förvaras i 

närarkivet  

Kopia förvaras i Ciceron 

DoÄ 

Hyresadministration – Uthyrd lokal eller bostad till externa hyresgäster 

Hyresavtal, tilläggsavtal, 

uppsägning, övriga 

handlingar rörande avtal. 

Gallras 2 år efter 

upphörande   

Original förvaras i 

närarkivet  

Kopia förvaras i Ciceron 

DoÄ  

Gallras inte om 

hyresskuld kvarstår 

Varningsbrev, underrättelser 

till socialnämnd 

Gallras 2 år efter 

upphörande   

Original förvaras i 

närarkivet  

Kopia förvaras i Ciceron 

DoÄ  
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Gallras inte om 

hyresskuld kvarstår 

Hyresförhandlingsprotokoll 

inklusive 

lägenhetsförteckning 

Bevaras Original förvaras i 

närarkivet  

Kopia förvaras i Ciceron 

DoÄ 

Hyresadminitration – Uthyrd lokal eller bostad till interna hyresgäster 

Hyresavtal, tilläggsavtal, 

uppsägning, övriga 

handlingar rörande avtal. 

Gallras 2 år efter 

upphörande  

Ciceron DoÄ Interna hyresavtal 

signeras digitalt, inget 

pappersexemplar 

skapas. 

Lokalförsörjning 

Mötesanteckningar kommun-

övergripande lokalgrupp inkl. 

underlag till investeringsplan 

Bevaras Ciceron DoÄ Investeringsplan lämnas 

till KSAU 

Projektinvesteringar Flerårsplan 

Projektdirektiv, Förstudie, 

statusrapport, protokoll styr-

grupp, statusrapport 

Slutredovisning projekt. 

Bevaras Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt. 

Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Protokoll från projekterings-

möten, samverkansmöte 

med skyddsombud, 

startmötes-protokoll 

entreprenad, bygg-

mötesprotokoll, besiktnings-

protokoll, egenkontrollplan 

projektledning  

Gallras 10 år efter 

slutbesiktning 

Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt. 

Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Bygglovshandling  Gallras ett år efter 

rivning/försäljning 

Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt. 

Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Myndighetsbeslut Bevaras Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt. 

Beslut från myndigheter 

och domstolar. 

Beställningsskrivelse, avtal 

och övriga avtal och 

ekonomiska 

överenskommelser mellan 

entreprenör och beställare 

Bevaras Ciceron DoÄ och 

närarkiv.                  Q:/ 

Avslutade projekt. G:/ 

Pågående projekt 

Avser entreprenad-

beställning och entrep-

renadavtal. Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Bevis om försäkringar Gallras 1 år efter 

slutbesiktning 

Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt 

Sorteras på 

objekt/projektnummer. 

Gäller entreprenörens 

försäkringar. 

Säkerhet under byggtid, 

säkerhet under garantitid 

Gallras 1 år efter 

garantitidens utgång.   

Ciceron DoÄ/närarkiv.                  

Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt 

Sorteras på objekt/ 

projektnummer 
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Foton/bilder och filmer, 

bygghandlingar där 

relationshandlingar inte finns. 

Gallras vid inaktualitet Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt 

Gallras vid försäljning 

eller rivning. Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Bygghandlingar där 

relationshandlingar finns.  

Gallras vid projektavslut G:/ Pågående projekt Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Protokoll projektöverlämning Gallras 5 år efter 

slutbesiktning. 

Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt 

Vid överlämning till 

förvaltning. Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Relationshandlingar Gallras vid inaktualitet Q:/ Avslutade projekt. 

G:/ Pågående projekt 

Uppdateras löpande. 

Gallras vid försäljning/ 

rivning. Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Drifts och 

underhållsinstruktioner 

Gallras vid inaktualitet En omgång digitalt på 

Q:/ och en omgång i 

fysiskt format i 

byggnaden. 

Uppdateras löpande. 

Gallras vid försäljning 

eller rivning. Sorteras på 

objekt/projektnummer 

 

GDPR-administration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud 

till Integritetsskydds-

myndigheten, och bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 

Anmälan om personuppgifts-

incident till egen förvaltning, 

nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anmälan om personuppgifts-

incident till Integritets-

skyddsmyndigheten 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om radering och 

rätttelse, samt svar 

Bevaras i ärendet. 

Gallras i e-tjänsten när 

beslutet vunnit laga 

kraft 

Ciceron DoÄ  

Begäran om registerutdrag, svar Gallras 1 år Ciceron DoÄ  

Dokumentation om 

incidentrapportering  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Konsekvensbedömning för vissa 

personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid ny 

konsekvensbedömning  

Draftit  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 

instruktion för personuppgifts-

biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Registerförteckning för 

registrering av personuppgifts-

behandlingar 

Gallras vid 

uppdatering 

Draftit Draftit är här kommunens 

system för att hålla 

förtecking över 

behandlingar. 

Samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter 

Gallras 2 år  Gallras 2 år efter att sam-

tyckestiden löpt ut eller att 

det återkallats, förutsatt 

att behandlingen av-

slutats  och under förut-

sättning att handlingarna 

inte behövs som bevis i 

en tvist.  

 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Se bilaga 1. 

 
HR – Personaladministration 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arbetsmiljöutredningar samt  
Protokoll 
 

Bevaras Lisa, Adato   

Arbetsmiljöronder, skydds-
ronder 

Gallras efter 5 år G:. Hos förvaltning-
schef,  respektive 
avdelningschef i 
pärm.  

 

Anhöriguppgifter personal 
 

Gallras vid inaktualitet G:  

Anmälan om bisyssla Gallras efter 2 år Winlas, blankett  

Beredskapslistor Gallras efter 3 år G: 
 

 

Flextidssammanställningar Gallras årsvis G: Per anställd och år 

Läkarintyg Gallras efter att chef 
tagit del av intyget 

 Visas i samband med 
sjukskrivning dag 8 

MBL-förhandling, protokoll 
 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Medarbetar-/utvecklingssamtal 
 

Gallras 1 år eller vid 
avslut av anställning 

Winlas  

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras LISA  

Tillbud, anmälan Bevaras LISA  

Underlag till lön, övertid, ut-
räkning beredskapsersättning, 
bilersättning, månad/lönelistor, 
tidrapporter 

 Companion  
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Kost 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Matsedlar Gallras vid inaktualitet   

Portionsstatistik Gallras Ciceron DoÄ  

Kontrollrapporter, 

livsmedelskontroll av 

verksamhet 

Gallras efter 5 år Ciceron DoÄ  

Skolmjölksstöd Gallras efter 10 år Ciceron DoÄ  

 

 

Nämndadministration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, 

lista 

Gallras efter justerat 

protokoll 

Ciceron DoÄ  

Anslagsbevis  Gallras automatiskt 

efter 21 dagar  

Hemsidan Digitalt 

Ansökan från förtroendevald om 

förlorad arbetsinkomst, rese-

ersättning, sammanträdesarvode 

som inte rapporterats av 

nämndsekreterare 

Gallras efter mandat-

periodens slut 

Pärm  

Attesterade sammanträdeslistor Gallras efter mandat-

periodens slut 

Pärm  

Avsägelse av förtroendevald, och 

beslut 

Gallras efter mandat-

periodens slut 

Ciceron DoÄ  

Delegationsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Delegationsförteckning/lista till 

nämnd 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ  

Justeringsanslag/anslagsbevis Bevaras Ciceron DoÄ Publiceras på digitala 

anslagstavlan, bevaras 

i protokollet 

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Omröstningslista Gallras efter justering 

av protokoll 

  

Protokoll, arbetsutskott och 

nämnden 

Bevaras Ciceron DoÄ Till närarkiv omgående 
Till kommunarkiv efter 

3 år 

Protokoll, Kommunala 

Penisonärsrådet. Rådet för 

funktionshinderfrågor 

Bevaras Ciceron DoÄ Anmälningsärende 

Protokollsutdrag,protokollsbilagor Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Protokollsanteckning, skriftlig Bevaras     

Reglemente för nämnd Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Instruktion 

Remiss, Remissvar/yttrande Bevaras Ciceron DoÄ  

Reservation med skriftlig 

motivering 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdesplan Gallras vid inaktualitet  G: Översikt över 

sammanträden under 

året 

Valärenden Bevaras Ciceron DoÄ Val till arbetsutskott 

mm 

Yrkande, skriftligt Gallras efter justering 

av protokoll 

 Information syns i 

protokollet 

 

Park/gata 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Markupplåtelser    

Marknadslistor, torgplatser 

 

Omgående till 

närarkiv. 

Gallras efter 3 år 

Pärm, Plan 6  

Nyttjanderättsavtal, allmän 

plats 

Gallras 3 år efter 

avtalets 

upphörande  

Ciceron DoÄ  

Allmän platsmark, Yttrande och 

tillstånd  

Till närarkiv efter 

1 år. 

Gallras efter 3 år 

Pärm Polismyndighet utfärdar 

tillstånd som omfattas av 

mark som tas i anspåk. 



 23 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan och yttrande över 

tillstånd ordningslagen 

Till närarkiv efter 

1 år. 

Gallras efter 3 år 

Pärm, Plan 6  

Grävtillstånd, ansökan och 

beslut 

10 år omfattar 3 

års garanti och 7 

år ansvarsgrund 

ICY Case och RoSyDig  

Trafik    

Lokala trafikföreskrifter 

Tillfällig lokal trafikföreskrifter 

Omgående till 

närarkiv. Central-

arkiv efter 3 år 

RDT, Ciceron DoÄ Lokala trafikföreskrifter 

och föreskrifter enligt 

Trafikförodningen 

Parkeringstillstånd, PRH Omgående till 

närarkiv.Gallras 1 

år efter tillståndets 

utgång. 

Ciceron  

Tillstånd för dispenstransport 

inom kommunen 

Omgående till 

närarkiv. Central-

arkiv efter 3 år 

Ciceron 

 

Trafikverket den 
beslutande myndigheten. 

 

TA-plan (Trafikanordningsplan) Gallras som gräv-

tillstånd eftersom 

detta inte görs 

separat i ISY 

ISY CASE Gallras utifrån hur det är 

möjligt i ISY 

Vägvisning 5 år Ciceron DoÄ Vägmärken som visar 

vägen till namngiven 

målpunkt 

Handlingar som rör utpla-

ceringar av tillfälliga farthinder, 

ex blomlådor 

1 år Ciceron DoÄ  

Ansökan och beslut om statlig 

medfinans för trafiksäkerhets- 

och kollektivtrafikåtgärder 

Bevaras Ciceron DoÄ Kommunen ansöker om 

att få medfinansiering till 

åtgärder som görs på det 

kommunala vägnätet till 

Trafikverket 

Bidrag     

Vägbidrag ansöknings-

handlingar, kommunala bidrag 

Gallras 1 år efter 

bidragets 

upphörande. 

Ciceron DoÄ  

Register utbetalningar väg-

bidrag, kommunala och Trafik-

verkets Vägbidrag, beslut från 

Trafikverket  

Gallras 3 år efter 

bidragets 

upphörande. 

G:  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Belysningsbidrag Gallras 3 år efter 

bidragets 

upphörande. 

G:  

Parkering    

Flytt av fordon, protokoll,beslut, 

anmälan till Transportstyrelsen   

Bevaras Ciceron DoÄ  

Parkeringsanmärkningar, 

statistik  

Gallras efter 3 år Ciceron DoÄ Statistik från Transport-

styrelsen 

Park och gatuförvaltning    

Broförteckning, besiktningar Bevaras BATMAN Trafikverkets 

broförvaltning 

Besiktningsunderlag/protokoll Bevaras G:  

Journaler beredskap 

vinterväghållning etc.  

Gallras efter 5 år.  MOWIC Vinterväghållnings GPS -

system 

Teknisk handbok Bevaras Ciceron DoÄ Riktlinje/handbok för hur 

tekniska anläggningar 

inom park/gata ska 

utformas 

Beläggningsplaner asfalt Bevaras Sweco- RoSy  

Lekplatser, besiktningar Bevaras Midfalegatan  

Trädinventeringsplan Bevaras Kommunkartan, GIS-baserad  

Projekt    

Projektdirektiv, Förstudie, 

statusrapport, protokoll styr-

grupp. Slutredovisning projekt. 

Bevaras G:/ Anläggningsprojekt 

alternativ  

G:/  Avslutade projekt 

Sorteras projektnamn 

Protokoll från projekterings-

möten, startmötesprotokoll 

entreprenad, byggmötes-

protokoll, besiktningsprotokoll, 

egenkontrollplan projektledning  

Bevaras G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Sorteras projektnamn 

Bygglovshandling

  

Gallras ett år efter 

rivning/försäljning 

G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Sorteras på 

objekt/projektnummer 

Myndighetsbeslut Bevaras G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Beslut från myndigheter 

och domstolar. 

Beställningsskrivelse, avtal och 

övriga avtal och ekonomiska 

överenskommelser mellan 

entreprenör och beställare 

Bevaras G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Avser entreprenad-

beställning och entre-

prenadavtal. Sorteras på 

projektnamn 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bevis om försäkringar Gallras 1 år efter 

slutbesiktning 

G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Sorteras på projektnamn. 

Gäller entreprenörens 

försäkringar. 

Säkerhet under byggtid, 

säkerhet under garantitid 

Gallras 1 år efter 

garantitidens 

utgång.   

Ciceron DoÄ och närarkiv.                  

G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Sorteras på projektnamn 

Bygghandlingar  Gallras vid 

inaktualitet 

G:/… Anläggningsprojekt alt 

G:/…  Avslutade projekt 

Sorteras på projektnamn 

Fordon    

Administration av fordon, for-

donsförteckning, bränslekort, 

finansiering, Besiktnings-

protokoll  

Gallras 3 år efter 

leasingavtal 

upphört 

Arkiv Midfalegatan  

Registreringsbevis , Leasing-

avtal, Försäkringshandlingar 

och skaderegleringar till fordon 

Gallras 3 år efter 

leasingavtal 

upphört 

Arkiv Midfalegatan  

Bilpool Användavtal internt Gallras vid  

inaktualitet  

Arkiv Midfalegatan  

Bilpool användarregister Gallras efter 3 år KoMMa  

Färdskrivaruppgifter C-kort Gallras vid 

inaktualitet 

Tacho online  

Järnväg    

Säkerhetstillstånd spår Bevaras Ciceron  

Rutiner för säkerhetsstyrning 

av järnväg 

Gallras 3 år efter 

inaktualitet 

G: i Förvaltningspärm  

Godkännande spår Bevaras G: i Förvaltningspärm  Godkänns av externa 

myndigheter såsom 

Transportstyrelsen 

Trafiksäkerhetsinstruktion Gallras 3 år efter 

inaktualitet  

G: i Förvaltningspärm  

Järnvägsnätsbeskrivningar Gallras 3 år efter 

inaktualitet 

G: i Förvaltningspärm  

Besiktningar spår Bevaras G: i Förvaltningspärm  

Anslutningsavtal Bevaras Ciceron  

Trafikersingsavtal Bevaras Ciceron  

Revisioner och 

tillsynsrapporter 

Bevaras G: i Förvaltningspärm  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Flygplats    

Miljörapporter Bevaras SMP Portal  

Kontrollprogram Bevaras G:  

Systemtillsyn Bevaras G:  

 

 

Reception Stadshus 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Regionen runt beställningar Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Profilprodukter beställning Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

 

VA (Vatten och avlopp) 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beredskapslistor Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

Relationshandlingar Bevaras Valvet Valvet ägs och förvaltas 

inom kommunen där all 

information kopplat till 

vatten och avlopp 

bevaras. 

 

Filmer ledningsnät Gallras vid 

inaktualitet 

I:, Valvet  

Drift, underhåll, förnyelse-

rapporter 

Gallras vid 

inaktualitet 

Valvet  

Rapporter TV-inspektion Gallras vid 

inaktualitet 

Valvet fel och observationer som 

finns på ledningsfilmer. 
 

Egenkontrollprogram med 

tillhörande drift och 

underhållsrutiner 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

Skyddsföreskrifter för vattentäkt Gallras vid 

inaktualitet 

Q:, Falkoping.se, 

Ciceron DoÄ 
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Verksamhetsområde för allmän 

VA, beslut om. 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut diarieförs. 

Anmälningar till tillsynsmyndighet Bevaras G:, Ciceron DoÄ  

Tillståndsansökningar med beslut Bevaras G:, Ciceron DoÄ  

Utredningar ang, VA Gallras vid 

inaktualitet 

Valvet, G:  

Elhandlingar för anläggningar Gallras vid 

inaktualitet 

Pärm, arkiv  

Abonnentregister/kundregister Gallras vid 

inaktualitet 

EDP  

VA-avtal Gallras vid 

inaktualitet 

G:, Valvet, Ciceron 

DoÄ 

 

Skadeanmälningar Gallras G:Ciceron DoÄ Från abonnenter, vid t.ex. 

översvämningsskador 

Analyser av dricksvatten Bevaras G:  

Driftjournaler/data Bevaras så länge 

anläggningen är i 

drift 

G:  

Analysrapport för avlopp 10 år G:  

Miljörapporter Bevaras G:  

Besiktningsprotokoll Bevaras G: Även i bygglovsarkiv 

Meddelande om förbindelse-

punkt 

Bevaras Valvet  

Fastigheters anslutnings-

förhållande 

Bevaras Valvet  

Rutiner Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

PR slamanvändning register 10 år G:  

Fordonslista VA Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

Riktlinje anslutning till kommunalt 
VA nät 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:, falkoping.se  

Riktlinje för återströmningsskydd 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:, falkoping.se  

Regler för anslutning av 
brandvatten 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:, falkoping.se  
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Arbets och materialpolicy för 
arbete på kommunal VA näte 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

Projekteringsanvisningar 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

G:  

Kris och beredskapsplaner 
 

Gallras vid 

inaktualitet 

Analog i kassaskåpet  

 

Upphandling och inköp 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, tävlingsbidrag både 

antagna och inte antagna 

anbud 

Ej antagna anbud 

gallras 

Bevaras 

Ciceron DoÄ Modeller, ritningar som 

finns beskrivna/avbildade i 

dokumentationen kan 

gallras 

Annonsering av 

förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudsförteckningar, 

anbudsutvärderingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 

sammanställningar 

Avtal - tillägg, förlängning Bevaras/gallras se 

anmärkning 

Ciceron DoÄ Beroende på lagstiftning 

kan de behöva bevaras i 

originalformat/pappersform 

för att styrka ett legalt 

förhållande/bevis. Avtal av 

tillfällig betydelse gallras 1 

år efter avtalstiden utgång. 

Beställningsblanketter Gallras   

Dokumentation av direkt-

upphandlingar, Upphandling-

myndighetens blankett 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Frågor, svar och komp-

letteringar under annonsering 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Förfrågningsunderlag/offert Bevaras Ciceron DoÄ  

Prisjustering/prisuppräkning Bevaras Ciceron DoÄ  

Rekvisitioner vid avrop Gallras vid inaktualitet   

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 

delegation på att fatta 

beslutet 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 

lämnat anbud 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Uppdragsbeställning  Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande, 

skrivelse från Förvaltnings-

rätten  

Bevaras Ciceron DoÄ Gäller samtliga handlingar 

 

Bilaga 1 – Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

  
Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som kan gallras när de inte längre behövs. 

9. Kopior som inte har någon funktion eftersom det finns arkivexemplar hos nämnden med samma innehåll. 
 

10. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutin-mässig 
karaktär. 
 

11. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte har lett till någon åtgärd, om de även i övrigt är av 
ringa betydelse. 
 

12. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller 
obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. 
 

13. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens 
arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka 
handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 
 

14. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte innehåller någon anteckning som tillför ärendet 
sakuppgifter. 
 

15. Handlingar som endast har tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte längre behövs 
som bevis för att en försändelse har kommit in till eller skickats från myndigheten. 
 

16. Loggar för e-post under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller 
behövs för återsökning av de handlingar som kommit in till eller skickats från myndigheten och som ska 
bevaras. 
 

17. Handlingar som har utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhets-redovisning, när 
sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har 
någon funktion. 

 

 
Bilaga 2 – Arkivordlista  

Här följer en lista över förklaringar till vanliga ord och begrepp som används inom arkivredovisningen.  

Aktrensning - När ett ärende avslutas bör akten rensas. Alla handlingar som är av tillfällig betydelse kan då avlägsnas. 

Handlingar som tillfört sakuppgifter till ärendet får inte rensas ut. De handlingar som inte rensas ut blir allmän handling 
när ärendet arkiveras. 
Aktrensningen bör i första hand avse: 
- anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse 
- utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphört i och med att slutlig skrivelse, tjänsteutlåtande etc. 
färdigställts 
- avskrifter och kopior som finns i flera exemplar 
- avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt ska förstå ärendet 
- trycksaker som inte haft någon betydelse för ärendet. 
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Allmän handling - i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos 

myndighet och förvaras hos myndighet. 

Allmänna arkivschemat - förteckningsplanens (se detta ord) fasta huvudavdelningar, efter vilken arkiv struktureras, 

ordnas och förtecknas. 

Arkiv - bestånd av handlingar/uppgifter som har tillkommit i en myndighets verksamhet och som har arkiverats. 

Arkivansvarig - den högsta ansvarige för myndighetens handlingar. Ansvaret är ofta delegerat till förvaltningschefen.  

Arkivarie - tjänsteman som huvudsakligen arbetar med arkivfrågor/uppgifter och som har för ändamålet lämplig 

universitetsutbildning. 

Arkivbeskrivning - översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och arkivverksamhet. 

Arkivbestånd - ett arkivs innehåll 

Arkivbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende, 

samt inverkan av slitage och nötning vid användning. Svenskt arkiv 80 och 100 är exempel på godkänt papper. 

Arkivbildare - myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett 

arkiv uppstår. 

Arkivbildning - framväxt av ett arkiv inom och genom en arkivbildares verksamhet genom upprättande och mottagande 

av nya handlingar, och genom fortlöpande avgränsning och strukturering av arkivet. 

Arkivbox/arkivkartong - förvaringsmedel, bestående av syrafri kartong eller papp, i form av box med flik, lock eller 

annan tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt handlingar. Boxarna ska vara av "svensk standard" och främst 
används 30, 55 eller 80 mm breda ryggar. 

Arkivexemplar - det exemplar av en mångfaldigad handling som en arkivbildare bevarar och arkiverar. 

Arkivförteckning – innehåller delvis samma som dokumenthanteringsplan handlingstyper, men är oftast en fixering av 

de handlingar som ska bevaras. Kan utgå från Allmänna arkivschemat eller i format av punktnotation, efter de processer 
som finns i verksamheten.  

Arkivhandling - handling (oberoende av medium) som arkiverats. 

Arkivmyndighet - myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkiv-verksamhet, samt 

med rätt att överta arkiv. I Falköpings kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet.  

Arkivredogörare - tjänsteperson hos arkivbildare med uppgift att utföra främst praktiska moment inom 

arkivverksamheten exempelvis informationshanteringsplanen, gallring och leveranser. 

Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt. Den ger en överblick av arkivets bestånd 

av handlingar, underlättar sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med beskrivning av 
verksamhetens processer  eller en dokumentplan samt en arkivförteckning. 

Arkivreglemente - reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Det fastställs av kommun-fullmäktige. 

Arkivvård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Avlämna - till arkivmyndighet slutgiltigt överföra arkiv, arkivhandlingar och uppgifter. 

Avställa - ta ut inaktuella handlingar/uppgifter som redan har getts en bestämd ordning, för att ge dem en annan ordning 

för långtidsbevarande. 

Databärare - fysiskt underlag för handlingar eller information 

Diarie - systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden (handlingar) avsedd att ligga till grund för registrering och 

arkivläggning efter ämne. 

Diarium - fortlöpande förd förteckning över inkomna och/eller utgående handlingar. 

Digitalisering - omvandling av analog information till digital form. 

Dokument - varje form av handling eller föremål som utgör kvarleva eller sammanställning, oavsett form, medium eller 

material. 

Dokumenthantering - område med ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda 

och gallra dokument. 
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Dokumenthanteringsplan - en lista över verksamhetens alla förekommande handlingar och hur de ska hanteras, 

bevaras eller gallras. 

Kommunarkiv - den information som ska bevaras från kommunens verksamhet i elektronisk form eller det som utgör 

myndighetens elektroniska handlingar oavsett format. Eller kommunens fysiska arkiv, institutionen. 

E-förvaltning - verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik 

kombinerad med organisatoriska förändring-ar och nya kompetenser. 

E-handlingar - en upptagning för automatiserad behandling. 

Förteckna - redovisa handlingar enligt allmänna arkivschemat eller enligt processorienterad informationsredovisning. 

Förteckningsplan - systematisk plan för att förteckna arkiv (jämför allmänna arkivschemat), upprättad vid utredning av 

ett arkivs tillkomst och historia. 

Gallra - förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Att gallra innebär alltid informationsförlust och 

måste föregås av ett gallringsbeslut. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att de inte kan återskapas. 
Vid överföring av allmänna handlingar till annan databärare räknas som gallring om överföringen medför: 

 informationsförlust 

 förlust av möjliga informationssammanställningar 

 förlust av sökmöjligheter eller 

 förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet 

Gallringsbeslut - formellt fastställande av arkivmyndighet att handlingar/uppgifter ska eller får förstöras. 

Gallringsbegäran - förslag från arkivbildare (förvaltning) om gallring av allmänna handlingar, som sedan leder till ett 

gallringsbeslut från arkivmyndigheten. 

Gallringsfrist - tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. 

Handling - framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast 

med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Jämför dokument. Kan också benämnas handtlingstyp. 

Gallringsutredning - utredning föranledd av gallringsbegäran och avseende handlingarnas värde för allmänhetens 

insyn, förvaltningens och rättskipningens samt forskningens behov. 

Informationshanteringsplan – se dokumenthanteringsplan. 

Klassificeringsstruktur - struktur som representerar verksamheten och som används för klassificering av 

handlingsslag. 

Leveransreversal – följesedel (kvitto) vid leverans av arkivhandlingar. 

Metadata - data om data. En beskrivning av ex. bildfil eller textfil. Det kan vara information om bilden/dokumentet, 

filformat, när den ska skapades, av vem den skapades osv. 

Myndighet - avser även kommunala bolag och stiftelser enligt 1 § arkivreglementet. 

Ordna - avgränsa och systematisera arkiv, vilket även inbegriper det praktiska arbetet med rensning, gallring och 

volymbildning. 

Proveniens - handlingars ursprung. 

Proveniensprincipen - den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en enhet och ordnas i enlighet med 

arkivbildarens organisation och verksamhet. Det betyder att man i efterhand inte blanda handlingar från olika arkiv med 
varandra, eller att man gör ändringar i hur handlingarna var organiserade från början. 

Rensa - avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska arkiveras. 

Reversal - se Leveransreversal 

Vård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Åldringsbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt och fysikaliskt 

avseende. De flesta papper till skrivare är godkända idag, men om man vill försäkra sig om kvaliteten, så bör en 
leverantörsförsäkran inhämtas från tillverkaren. 
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Överföra - föra arkiv, arkivhandlingar eller uppgifter från en fysisk plats till en annan eller från en data-bärare till en 

annan. 

Överlämna - formellt överföra ansvar för arkiv, dock ej till arkivmyndighet (se för detta Avlämna). 
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 23 maj 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 personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Anläggningsarbetare Arbetsledare 

Kock, Mösseberg Kost Kökschef 

Kock, Mösseberg Kost Kökschef 

Kock, Mösseberg Kost Kökschef 

Ekonomibiträde, Mösseberg Kost Kökschef 

 

Delegation avseende ekonomiska frågor (§ 6)  

Beslut Delegat  

Diarienummer:  

2022/75, 2022/76, 2022/173 

Beslut om inköp av varor och 

tjänster genom direktupphandling 

Fastighetschef 
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Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Inhyrd lokal 

Diarienummer: 2022/119 

Skolbyggnad 

Diarienummer: 2015/279 

Verksamhetslokal 

 

Fastighetschef 

Uthyrd bostad, inhyrd fastighet 

Diarienummer: 2022/145, 2022/146 

2 lgh, LSS-boende 

Fastighetschef 

 

 

Delegation avseende markförvaltning (§ 8)  

Beslut Delegat  

Diarienummer: 2022/141 

Avtal om benefik nyttjanderätt 

Alvared 4:170 

Gatuchef 

 

 

Delegation avseende bidragsgivning (§ 9)  

Beslut Delegat  

Utbetalning av kommunalt 

vägbidrag, 414.703:- 

Gatuchef 
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Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade 

5 st beviljade –  0 avslag 

Diarienummer: 

2022/97, 2022/109, 2022/110, 

2022/118, 2022/133 

Handläggare 

TA-planer 

23 st granskade – 23 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Tävling på väg 

Yttrande i länsstyrelsens ärende 

258-6994-2022  om tävling på väg 

Cruising 2022. 

Yttrande i länsstyrelsens ärende 

258-9520-2022 om tävling på väg 

Tranrikesrundan 2022. 

Trafikingenjör 

Transportstyrelsens föreskrifter 

Yttrande i Transportstyrelsens 

ärende TSV 2022-916 om 

försöksverksamhet med fordons-

kombinationer som är längre än vad 

som generellt är tillåtet mellan 

Skara - Falköping 

Trafikingenjör 

Flytt av fordon 

Kyrkerör 1:1  

Smedjegatan – Vasagatan 2203 

Bredängsgatan Stenstorp 2201 

 

Trafikövervakare 
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Beslut Delegat  

Väghållarbeslut 

Parkeringsförbud Frejagatan 

Parkeringsförbud Bergsliden 

Parkeringsförbud Parkgatan 

Parkeringsförbud Bergsliden 

Parkeringsförbud Ållebergsgatan 

Parkeringsförbud Allégatan 

Parkeringsförbud Daléngatan 

Parkeringsförbud Kapellsgatan 

Parkeringsförbud Kapellsgatan 

Parkeringsförbud Bryngelsgatan 

Parkeringsförbud Eriksgatan 

Parkeringsförbud Eriksgatan 

Parkeringsförbud Hemmingsgatan 

Parkeringsförbud Kyrkerörsgatan 

Parkeringsförbud Midgårdsgatan 

Parkeringsförbud Parkgatan 

Parkeringsförbud Sverksresgatan 

Parkeringsförbud Vasagatan 

Parkeringsförbud Warenbergsgatan 

Parkeringsförbud Eriksgatan 

Parkeringsförbud Falegatan 

Parkeringsförbud Grönelundsgatan 

Parkeringsförbud Trinnöjegatan 

Parkeringsförbud Trinnöjegatan 

Parkeringsförbud Tåstorpsgatan 

Parkeringsförbud Warenbergsgatan 

Parkeringsförbud Warenbergsgatan 

Förbud fordonstrafik Backväge 

Trafikingenjör 

 

Delegation avseende firmateckningsrätt (§ 11)  

Beslut Delegat  

Diarienummer 2020/35 
Undertecknande av beställning 

entreprenadbesiktningsman från 

leverantör Falbygdens elkonsult. 

Projektledare 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 23 maj 2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktige § 43/2022 Falköpings kommuns årsredovisning 

för år 2021 

2 Kommunfullmäktige § 44/2022 Revisionsberättelse för Falköpings 

kommun år 2021 

3 Kommunfullmäktige § 45/2022 Prövning av ansvarsfrihet för 

Falköpings kommuns styrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021 

4 Kommunfullmäktige § 46/2022 Ombudgetering av investeringsmedel 

från år 2021 till år 2022 

 



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 – 12:20 
Ajournering klockan 11:10 – 11:20  

Beslutande Sture Olsson (M), Ordförande 
Agnetha Sterner, PRO, §§ 1 – 6, 09:00 – 12:05  
Kerstin Johansson, PRO 
Kerstin Belfrage, SKPF 
Barbro Westergren, SKPF 
Ulla-Britt Hellman, SPF 
Marianne Manke, SPF, §§ 1 – 6, 09:00 – 12:15  
Inga-Maj Eneqvist, SPF, tjänstgörande ersättare, §§ 1 – 6, 09:00 – 12:15 
Margareta Håkansson, RPG, tjänstgörande ersättare, §§ 1 – 6, 09:00 – 12:15 
Marie Post (S) 
Sam Jubrant (KD) 

 

Ersättare 

 

Ove Gustafsson, PRO 
Märtha Liljegren, SKPF 
Ulla Lisa Karlberg, SKPF 
Roger Lundberg (S) 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Carin Karlsson, nämndsekreterare 
Eva Olofsson, biträdande socialchef, §§ 1 – 4 
Ulf Johansson, verksamhetschef, § 4 
Magnus Schedin, socialchef, del av § 4  
 

Justerare Kerstin Belfrage, SKPF 

Underskrifter 

 
Sekreterare Carin Karlsson Paragrafer §§ 1 – 7  

Ordförande Sture Olsson 

Justerare  Kerstin Belfrage 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat.  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Justeringsdatum 2022-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

 Carin Karlsson 

 



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 29226 
Val av justerare ................................................................................ 3 

§ 2 Dnr 29227 
Föregående protokoll ...................................................................... 4 

§ 3 Dnr 2021/00138 
Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 ............................................................. 5 

§ 4 Dnr 32288 
Verksamhet Hemstöd ...................................................................... 6 

§ 5 Dnr 29231 
Kösituationen ................................................................................... 7 

§ 6 Dnr 29228 
Information från socialnämnden ..................................................... 8 

§ 7 Dnr 29229 
Övriga frågor .................................................................................. 10 

 



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 29226  

Val av justerare 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Kerstin Belfrage, SKPF, utses till att justera dagens protokoll. Tid för 

justering är onsdagen den 13 april, Ranliden.       

  

 

            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 2 Dnr 29227  

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.       

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2021-12-02      

  

 
            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2021/00138  

Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.       

Bakgrund 

Biträdande socialchef Eva Olofsson informerar kommunala pensionärsrådet 

om statsbidrag och stimulansmedel för åren 2021 – 2022. Rådet ges 

möjlighet att ställa frågor.  

Presentationen biläggs protokollet.       

  

 

            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 32288  

Verksamhet Hemstöd 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.       

Bakgrund 

Verksamhetschef Ulf Johansson och socialchef Magnus Schedin har en 

dialog med kommunala pensionärsrådet och svarar på frågor kring 

verksamhet hemstöd. I verksamhet hemstöd ingår bland annat hemtjänst, 

korttidsvård, växelvård och trygghetslarm.  

Ämnen som diskuteras är;  

- Dokumentation inom hemtjänst 

- Brukartimmen 

- Genomförandeplan  

- Minutstyrning inom hemtjänsten 

- Lagen om valfrihetssystem (LOV) 

- Rekrytering av personal      

  

 

            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 29231  

Kösituationen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning 

Kö till särskilt boende: ingen kö 

Kö till demensboende: 6 stycken      

  

            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 29228  

Information från socialnämnden 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning 

Ordförande Sture Olsson (M) informerar kommunala pensionärsrådet om de 

ärenden som socialnämnden behandlat sedan Rådets senaste sammanträde. 

December 

 Socialnämndens verksamhetsplan 2022 – 2024 med 

verksamhetsbudget för 2022. 

 Internkontrollplan för socialnämnden 2022. 

 Uppföljning av revisionen granskning gällande ekonomistyrning och 

uppföljning för barn och unga.  

 Remiss från VästKom avseende Hälso- och sjukvårdsavtal. 

 Remiss från VästKom avseende färdplan – Länsgemensam strategi 

för god och nära vård.  

 Regional överenskommelse för hjälpmedel.  

Januari 

 Verksamhetsinformation om arbetet med våld i nära relationer.  

 Rapport om att det är ett mycket ansträngt personalläge utifrån covid-

19. Flera verksamheter har stängt.  

Februari 

 Verksamhetsinformation om kommunens arbete med missbruksvård.  

 Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021. 

 Socialnämndens internkontrollrapport för 2021. 

 Information om statsbidrag och stimulansmedel för år 2021.  

 Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Mars 

 Besvarande av remiss avseende samverkansavtal digitala hjälpmedel.  

 Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till 

personal inom hemtjänst och särskilt boende.  



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 Besvarande av remiss från socialstyrelsen – förslag på nya 

föreskrifter avseende vissa SoL och LSS verksamheter.  

 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021.       

  

 

            



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 29229  

Övriga frågor  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning 

Aktivitetssamordnarna 

Pensionärsorganisationerna har många frågor kring aktivitetssamordnarnas 

syfte och uppdrag. Man undrar hur deras tjänster och aktiviteter är 

finansierade.  

Pensionärsorganisationerna upplever att aktivitetssamordnarna bedriver en 

parallellorganisation. Går det att hitta sätt att samarbeta? 

Belysning kyrkallén 

Kommunen har inte satt upp belysning vid kyrkogården/nya kapellet. 

Medlemmar påtalar att det är mörkt. Vem äger ansvaret för frågan i 

kommunen? 

Seniorkollo 2022 

Ingen har arbetat med frågan inför sommaren 2022, så det blir inget.   

Församlingshemmet  

Pensionärsorganisationerna önskar att få hyra församlingshemmet för att ha 

sina möten där. Är det möjligt? 

Föreningsbidrag 

Ansvaret för föreningsbidragen ligger hos kultur- och fritid. Frågan ska 

lyftas på nämndens nästa sammanträde.  

Elvagården 

Ett antal platser på Elvagården i Vartofta stängs. Rådet framför önskemål om 

att man behåller lokalerna ifall behov uppstår i framtiden.  

Buss till Tåstorp 

Man saknar fortfarande att det går att ta bussen upp till Tåstorps 

demenscentrum. Det är Västtrafik som ansvarar för busslinjerna.  

Skyltning 

Man framför att det saknas skyltning till Tåstorp och Ranliden.       

  

            



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 

§ 35 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Ordförande frågar om Grönstrukturplan, gatuchefen informerar om hur 

arbetet fortlöper.       
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