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Förslag till riktlinje för debatten vid behandlingen av 
budgeten 

Nedanstående debattordning föreslås gälla vid behandlingen av Falköpings 
kommuns budget för år 2023. Syftet är att få en saklig debatt och att underlätta 
för alla, både ledamöter och åhörare, att följa med i debatten. 

• Budgetförslag och övriga yrkanden som partierna vill få utskickade med 
handlingarna inför sammanträdet med kommunfullmäktige ska lämnas in 
till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning senast måndagen före 
det aktuella sammanträdet, vilket i år innebär den 21 november, klockan 
17:00.  

Budgetdebatt 
1. Inledningsanföranden 

Behandlingen av budgeten inleds med att den styrande koalitionens 
företrädare presenterar sitt budgetförslag i ett anförande på max 10 
minuter.  
 
De partier som presenterar egna budgetförslag gör det i anföranden på 
max 10 minuter vardera. För att budgetförslaget ska räknas som ett eget 
budgetförslag krävs att det är inlämnat i tid enligt ovan. 

 
Därefter får övriga partier presentera sin syn på budgeten i anföranden 
på max 5 minuter vardera. 

 
Inga repliker tillåts på de inledande anförandena. 
 

2. Debatt om ekonomi, ledning och styrning 
Efter de inledande anförandena påbörjas en övergripande debatt om 
ekonomi, ledning och styrning 
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3. Debatt om kommunens fyra övergripande mål 
Efter den strategiska debatten påbörjas debatten om kommunens 
övergripande mål, målen debatteras var och en för sig 

a. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

b. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

c. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

d. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

4. Debatt om kommunens investeringar 
Här debatteras de investeringar som finns i de olika budgetförslagen. 

5. Debatt om kommunens nämnder 
Här debatteras de olika nämndernas verksamhet på en övergripande 
nivå. 

Tänk på följande 
• Korta och koncentrerade inlägg kan göra debatten mer intressant  

och underlätta förståelsen hos åhörarna.  

• I samtliga debatter, utom inledningen, gäller talartiden 4 minuter för 
anförande med replikordningen 2 x 2 minuter.  

• Yrkanden kan framställas under hela debatten.  

• Bifallsyrkanden framställs tydligt.  

• Sär- och tilläggsyrkanden lämnas skriftligen till presidiet.  
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§ 162 Dnr 2022/00454 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings delårsrapport per 

den 30 juni 2022. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg ansvarar för den 

kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Direktionen 

beslutade den 26 september 2022, § 44, att godkänna delårsrapporten för år 

2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings 

delårsrapport per den 30 juni 2022.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten 2022, KPMG 

 Direktionen, § 44/2022 

 Delårsrapport 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings delårsrapport per 

den 30 juni 2022. 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg ansvarar för den 

kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Direktionen 

beslutade den 26 september 2022, § 44, att godkänna delårsrapporten för år 

2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings 

delårsrapport per den 30 juni 2022.  

Bakgrund 

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg ansvarar för den 

kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna.  

Direktionen beslutade den 26 september 2022, § 44, att godkänna 

delårsrapporten för år 2022. Delårets resultat är positivt med 1,3 mnkr, vilket 

är bättre än det budgeterade resultatet om -2,8 mnkr för perioden. Det är 

främst försiktig budgetering i samband med nya medlemskommuners inträde 

i förbundet samt delvis minskade kostnader för sophämtning och 

återvinningscentralen som ger det positiva resultatet. Den ekonomiska 

ställningen är god med ett eget kapital om 46 mnkr.  

Soliditeten uppgår till 48 %, vilket innebär att det finansiella målet är 

uppfyllt. Prognosen för helåret pekar på ett nollresultat. 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed och att det finansiella målet uppfylls. 

Revisorerna bedömer att förbundets verksamhetsmässiga mål för god 

ekonomiska hushållning inte uppfylls. 
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Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Avfallshantering och 

Återvinnings delårsrapport per den 30 juni 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten 2022, KPMG 

 Direktionen, § 44/2022 

 Delårsrapport 2022 

Beslutet ska skickas till 

Avfall och Återvinning Skaraborg, info@avfallskaraborg.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 







































 

      
 Revisionen     2022-10- 04 
 

 

 

 

Till Kommunfullmäktige i: Hjo, Skövde, 
Tibro. Karlsborg, Töreboda, Falköping, 
Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, 
Grästorp, Götene, Vara kommuner 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-06-30 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  

För 2022 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning 
avseende uppfyllelsen av det finansiella målet utifrån resultatet enligt delårsrapporten är att resultat 
är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har 
vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.   

I den av direktionen fastställda budgeten för 2022 finns 4 övergripande mål med 6 underliggande mål 
som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt 
delårsrapporten inte är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och att 
samtliga mål inte kommer att nås 2022.  

Förbundets resultat för delåret uppgår till 1,3 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än samma period förra 
året. Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att 
både intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år. Men vi kan 
konstatera att det inte förekommer väsentliga förändringar mot samma period föregående år utöver 
de nytillkomna medlemskommunerna. Förbundets årsprognos uppgår till 0 mkr, vilket är ett lägre 
resultat än delårsresultatet men positivare resultat jämfört med budget 

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 967 tkr för helåret 
2022.  
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Vår bedömning är att: 

• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed
• Det finansiella målet uppfylls.
• Förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Skövde 2022-10-04 

Pelle Ekholm 
Revisor Hjo kommun 

Sven-Erik Roslund 
Revisor Gullspång kommun 
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Sammanfattning 

Året har hittills i stor utsträckning präglats av att lära känna de nya 

medlemskommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Projektet ”Sortera 

säcken” som innebär att inga sopsäckar med osorterat avfall tas emot på 

återvinningscentralen (ÅVC) har rullat vidare till fler anläggningar. Den 1 februari 

startade ”Sortera säcken” vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara. 

 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det 

budgeterade resultatet om -2,8 mnkr. Budgetavvikelsen beror på en kombination 

av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning och ÅVC. 

 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det 

budgeterade resultatet. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller 

något bättre än budget vid årets slut. Något ökade kostnader under andra halvåret 

för bland annat konvertering av kundregister.  

 

Både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala 

insamlingssystemet med start redan år 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Odenö    Pontus Düring 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 

 

  

Sortera säcken  

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid 

ytterligare tre anläggningar i förbundet. Hjo, 

Bångahagen i Mariestad och Rödjorna i Skara 

startade alla den 1 februari. Inga säckar med 

osorterat avfall tas längre emot på 

återvinningscentralerna. När avfallet läggs i fel 

container återvinns det inte på rätt sätt och det 

innebär både onödiga kostnader och lägre 

återvinningsgrad.  

Under första halvåret har exempelvis 

anläggningen i Hjo minskat det brännbara 

restavfallet med 40 % vilket motsvarar ca 100 

tkr.  

Till hösten införs sortera säcken på Risängens 

ÅVC i Skövde samt återvinningscentralen i 

Götene. 

Nya medlemskommuner  

Under våren har mycket av arbetet präglats av 

att lära känna de nya medlemskommunerna 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara. 

Bland annat har förslag till nya gemensamma 

föreskrifter och förslag till nya avfallstaxor 

tagits fram för beslut i medlemskommunerna. 

Ny förbundsdirektör  

I april gick förbundschef Lars Persson i pension 

efter nästan 20 år på posten. Under våren har 

rekrytering pågått och ny förbundsdirektör blir 

Pontus Düring. Han påbörjar sin tjänst den 15 

augusti. 

Covid-19 

I början av året tvingades förbundet stänga 

Borreboda ÅVC och Karlsborgs ÅVC på grund av 

smittspridning av Covid-19.  

De aktuella medlemskommunerna fick löpande 

information om läget och efter ca tre veckor 

kunde båda anläggningarna öppnas upp helt 

igen.  



6 (23) 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål och måluppfyllelse 2022 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande under året och redovisas till direktionen 

två gånger per år. 

Hittills i år har redan två av de sex 

verksamhetsövergripande målen uppfyllts. Även 

det finansiella målet uppnås. Målen bedöms även 

vara uppfyllda vid årets slut. 

Två av målen har inte kunnat mätas vid halvåret. 

Mål om matavfallets renhetsgrad kommer 

sannolikt inte att kunna mätas på hela året på 

grund av fortsatt risk för smittspridning vid 

kvalitetskontroller.  

Resultatet av medarbetarundersökningen 

kommer att redovisas i årsredovisningen.  

Målet om lokal behandling av slam bedöms 

redan nu inte kunna uppnås under året. 

Den samlade bedömningen av god ekonomisk 

hushållning är att förbundet fortsatt har en god 

ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de 

uppsatta målen.  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Den totala mängden insamlat 

matavfall ska årligen öka. 

 

 

Målet är uppnått. 

Den totala mängden insamlat matavfall har ökat under första halvåret från 3 147 till 

3 249 ton jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Kommentar: 

Ökningen beror till största del på att Vara kommuns matavfall tillkommit med 

anledning av medlemskapet. Prognosen för helåret är att målet kommer att 

uppnås. 

 

Matavfallets renhetsgrad ska 

vara minst 98 procent vid 

varje fastighet. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Kommentar: 

Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits 

och måluppfyllelsen har därför inte kunnat mätas. I nuläget bedöms inte 

kvalitetskontrollerna komma igång under året och målet kommer därför heller inte 

att kunna mätas vid årsskiftet. 

 

 

”Sortera säcken” införs vid 

minst en ÅVC årligen. 

 

Målet är uppnått. 

”Sortera säcken” infördes vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara 

den 1 februari 2022. 

Kommentar:  

”Sortera säcken” har nu införts på sju anläggningar i förbundet. Till hösten införs 

det även på Risängen i Skövde och vid Götene ÅVC. 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam 

från enskilda 

avloppsanläggningar ska 

hanteras via olika lokala 

lösningar. 

 

 

Målet är inte uppnått. 

Ca 1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lösningar som 

exempelvis via mobil slamrensning. 

 

Kommentar: 

Tekniska problem har gjort att det mobila rensverket inte har kunnat köras som 

planerat. 
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Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs för minst en 

ÅVC årligen. 

 

Målet är inte uppnått. 

Grönt kort förbereds i Götene. 

 

Kommentar: 

Arbetet har försenats i Götene och därför kommer Grönt kort sannolikt att införas 

under nästa år. Även på Vara ÅVC planeras Grönt kort under 2023. 

 

Medarbetare 
Övergripande mål 

Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Nöjd medarbetarindex ska år 

2022 vara minst 85 %. 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Undersökningen genomförs under hösten 2022. 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningen genomförs vart tredje år. Resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i årsredovisningen. 

 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 

35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet.  
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Resultat och prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat första halvåret 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 

om -2,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att både 

intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 101,2 mnkr vilket är ca 1 mnkr mindre än budgeterat. 

Intäkterna ökar normalt sett under andra halvåret då sommarabonnemangen faktureras vilket 

kommer att jämna ut budgetavvikelsen.  

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 100 mnkr och det är 5,1 mnkr bättre än budgeterat. 

Det är främst sophämtning och ÅVC som går bättre än budget. En bidragande orsak till 

budgetavvikelsen är försiktighet i budgetering på grund av svårigheten att uppskatta tillkommande 

kostnader för nya medlemskommuner och bedömning av nuvarande prisutveckling.  

För sophämtningen har omlastningskostnaden för matavfall i Skara upphört vilket ger lägre kostnader 

med ca 1 mnkr samt kostnader för förbränningsskatt och utsläppsrätter är lägre än beräknat. På ÅVC är 

det främst kostnader för förbränning, förbränningsskatt och transporter som minskat tack vare 

projektet ”Sortera säcken”. Total besparing under första halvåret 2022 uppgår till drygt 1 mnkr.  

Både kostnader och intäkter för sluttäckning överstiger budget men ska ge ett nollresultat vid årets 

slut. Verksamheten är svårberäknad pga stor variation av mängder sluttäckningsmaterial som tas emot 

på de olika anläggningarna.  

Prognos 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -5,6 

mnkr. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller något bättre än budget vid årets slut. 

Under andra halvåret kommer kostnaderna att öka för bland annat konvertering av kundregister i 

Essunga, Götene och Vara. På återvinningscentralerna kommer effekterna av Sortera säcken att 

fortsatt hålla nere kostnaderna för det brännbara restavfallet. Samtidigt tillkommer 

underhållskostnader på några återvinningscentraler.  

Det råder fortsatt osäkerhet kring hur drivmedelspriset kommer att utvecklas under hösten. Ökning av 

priset påverkar stora delar av förbundets verksamhet och därmed kan det prognostiserade resultatet 

för året försämras.  
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Bedömning av balanskravsresultat 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balanskravsutredning 2022 2021 2020 2019 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 349 3 660 -4 996 -5 383 

- samtliga realisationsvinster -382 -40 -331 -478 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 0 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 0 

Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 967 3 620 -5 327 -5 861 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Delårets balanskravsresultat 967 3 620 -5 327 -5 861 

Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Prognosen är bättre än det budgeterade resultatet för 2022 

på -5,6 mnkr. Det budgeterade underskottet är planerat och följer direktionens beslut att finansiera 

införande av matavfallsinsamling med det egna kapitalet. Prognosen är osäker främst på grund av 

osäkerhet kring den fortsatta prisutvecklingen och då i synnerhet kring drivmedelspriser. 

Förbundet har fortsatt en god finansiell ställning med en soliditet klart över målet om 35 procent och 46 

mnkr i eget kapital. Med hänsyn till den goda finansiella ställningen bedöms det fortsatt finnas 

synnerliga skäl att inte återställa ett eventuellt negativt resultat vid årets slut.  
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Förväntad utveckling 

  
Insamling av matavfall 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen 

senast den 31 december 2023 säkerställa att 

hushållens matavfall separeras och 

materialåtervinns. Regeringen har inte fattat 

beslut om hur kraven ska tillämpas men mycket 

tyder på att insamlingen blir obligatorisk. 

Konsekvenserna av obligatorisk insamling av 

matavfall är att de miljöstyrande avgifterna inte 

längre kan tas ut av de som valt att tacka nej till 

insamling av matavfall. Intäkterna minskar 

samtidigt som kostnaderna ökar för 

insamlingen då fler kärl ska tömmas. Kostnader 

för kvalitetskontrollerande åtgärder riskerar 

också att öka. 

De kommuner i förbundet som helt saknar 

insamling av matavfall är Essunga, Grästorp och 

Götene kommuner. Planering pågår och 

insamlingen kommer att starta i enlighet med 

avfallsdirektivet, senast 1 januari 2024. 

Kommunal insamling av förpackningar 

Regeringen har beslutat att den 1 januari 2024 

ska kommunerna ta över insamlings-

ansvaret för förpackningsavfall från hushåll. 

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av 

förpackningar vara infört. Från den 1 januari 

2026 ska kommunerna även samla in samma 

sorters förpackningsavfall på större populära 

platser utomhus, som t.ex. torg och parker av 

viss storlek. Producenterna ska fortsatt 

finansiera insamlingen genom att ersätta 

kommunerna för kostnader kopplade till 

insamlingen.  

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

innebär en genomgripande förändring av det 

kommunala insamlingssystemet. Tiden för 

omställningen är alltför kort och det finns en 

viss risk i att ersättningsmodellen från 

producenterna till kommunerna inte kommer 

att täcka de faktiska kostnaderna fullt ut. 
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Drift- och investeringsredovisning 
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Kostnader per verksamhet Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Direktion 275 277 2 

Administration 10 274 10 843 569 

ÅVC 28 586 30 355 1 769 

Enskilda avlopp 10 406 10 485 79 

Sophämtning 50 427 53 075 2 648 

Summa renhållningsuppdrag 99 968 105 035 5 067 

Verksamhetsavfall 506 525 19 

Sluttäckning  9 792 678 -9 114 

Summa kostnader 110 266 106 238 -4 028 

 

 

Intäktsredovisning Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -5 434 -4 025 1 409 

Hämtningsavgifter -52 902 -54 125 -1 223 

Grundavgifter -29 859 -31 550 -1 691 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 869 -1 850 19 

Latrinavgifter -68 -280 -212 

Slamtömningsavgifter -9 794 -10 215 -421 

Övrigt -1 284 -190 1 094 

Summa renhållningsuppdrag -101 210 -102 235 -1 025 

Verksamhetsavfall  -357 -525 -168 

Sluttäckning -10 048 -678 9 370 

Summa intäkter -111 615 -103 438 8 177 

 

Resultat 1 349 -2 800 4 149 
 

 

  

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2022 
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Investeringar (tkr) Budget 2022 Utfall 2022-06-30 Utfall 2021-12-31 

Fastigheter (byggnad, mark) 6 600 0 0 

Maskiner  2 900 1 258 0 

Inventarier  0 1 370 470 

Bilar och andra transportmedel 10 400 11 009 0 

Summa 19 900 13 637 470 

De fyra sopbilar som handlades upp under 2021 har levererats under första halvåret 2022. Investeringen 

uppgår till ca 10,4 mnkr. En ny servicebil till Skövde har också köpts in för 600 tkr. 

En del inventarier har köpts loss i samband med de nya medlemskommunernas medlemskap. Det 

handlar främst om en lastmaskin, inventarier från Götene ÅVC samt matavfallskärl i Vara. Total 

investering ca 1,5 mnkr. Manskapsboden på Risängen har bytts ut för 350 tkr och en ny lastmaskin har 

köpts till Bångahagens ÅVC för ca 700 tkr. 

Ombyggnation av personalbyggnad på Bångahagen och Grönt kort i Götene har inte genererat några 

investeringskostnader under första halvåret. 

Investeringsredovisning januari – juni 2022 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

  

Tkr  Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

Prognos 
2022 

Budget  
2022   

    

Verksamhetens intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
94 492 73 887  196 040 

Övriga intäkter 2 17 123 13 233  10 835   
111 615 87 120 208 325 206 875 

      
Verksamhetens kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  3, 4 -86 960 -64 306  -163 995 
Personalkostnader 5 -19 664 -17 966  -39 985 
  -106 624 -82 272 -200 825 -203 980 
      
Avskrivningar 6 -3 647 -3 970 -7 500 -8 495 
      
Verksamhetens resultat 

 
1 345 878 0 -5 600   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0 0,6   

Finansiella kostnader 
 

-0,2 -0,3   
Resultat efter finansiella poster  -0,2 0,3     

    
DELÅRETS RESULTAT 

 
1 345 878 0 -5 600 
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Balansräkning 

Tkr Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 2 574 2 874 
Maskiner 8 2 815 1 896 
Inventarier 9 4 651 3 962 
Bilar och andra transportmedel 10 17 677 9 020 
Summa anläggningstillgångar 

 
27 717 17 752   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   33 174 26 658 
Övriga fordringar 

 
1 413 1 247 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

6 525 3 342 
Summa fordringar  41 112 31 247 
    
Kassa och bank   28 074 34 474 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
69 186 65 721   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
96 903 83 473   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  1 345 3 660 
Övrigt eget kapital 

 
45 087 32 930 

Summa eget kapital 
 

46 432 36 589 
    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
21 512 19 018 

Övriga skulder 11 6 931 8 287 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 22 028 19 579 
Summa kortfristiga skulder 

 
50 471 46 884   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
96 903 83 473 
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Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2022-01-01 

2022-06-30 
2021-01-01 
2021-12-31  

  

Den löpande verksamheten   
Årets resultat 1 345 3 660 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 647 7 226 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -343 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 303 7 226  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9 865 -6 598 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 587 1 737 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 6 025  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -13 655 -459 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 387 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 268 -459  

  
Finansieringsverksamheten   
Kapitaltillskott nya medlemskommuner 8 497 0  

  
ÅRETS KASSAFLÖDE -6 400 5 566  

  
Likvida medel vid årets början 34 474 28 908 
Likvida medel vid årets slut 28 074 34 474 
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Noter och tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed.  

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 

intäkter som intjänas redovisas enligt följande: ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i 

form av pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att 

komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår i förbundets 

verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  10-20 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  3-10 år 
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Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 

pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 

kostnad innevarande år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 

materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som 

operationell leasing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell 

leasing om värdet totalt är väsentligt.  

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 

bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och 

ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av 

dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 

framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 

bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms 

kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 

och skulder under nästa räkenskapsår. 
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Kapitaltillskott med 8,5 mnkr har skett under första halvåret då de nya medlemskommunerna 

inträtt i förbundet. Löpande intäkter och kostnader har också ökat med de nya kommunerna 

men storleken är svårbedömd och först efter något år går kan den faktiska förändringen ses.  

 

Not 2 Övriga intäkter  2022-06-30 2021-06-30   
 

Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 5 328 4 109 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 10 405 8 449 
Realisationsvinst 382 0 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 008 675 
Summa 17 123 13 233 

 

 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2022-06-30 2021-06-30   
 

KPMG och PwC – revisionsuppdrag* 15 15 
Lekmannarevisorer - revisionsuppdraget 0 0 
Summa 15 15 

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Entreprenader 39 844 23 273 
Behandlingsavgifter 18 447 16 211 
Skatt på avfallsförbränning* 1 868 1 431 
Konsulttjänster 688 373 
Lokal- och markhyror 1 177 870 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 208 71 
Bränsle, energi och vatten 2 918 1 847 
Transporter 2 156 2 285 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 380 3 043 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 5 112 5 370 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 2 375 1 952 
Administrationskostnader 7 638 6 669 
Realisationsförluster 39 0 
Övriga verksamhetskostnader 1 111 912 
Summa 86 960 64 307 

 
* Skatt på material till förbränning för 2022 är 125 kr per ton. 
 

Not 5 Personalkostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Arvoden 148 118 
Löner 13 993 13 000 
Kostnadsersättningar 30 10 
Sociala avgifter 4 398 3 787 
Pensionskostnader 934 866 
Personalsociala kostnader 161 186 
Summa 19 664 17 966 
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Not 6 Avskrivningar  2022-06-30 2021-06-30   
 

Byggnader 318 318 
Maskiner 339 504 
Inventarier 637 642 
Bilar och andra transportmedel 2 353 2 506 
Summa 3 647 3 970 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 10 år 10 år 
Maskiner, inventarier och fordon 6 år 6 år 

 

Not 7 Byggnader och mark 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 596 6 584 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 596 6 584 
   
Ingående avskrivningar -3 722 -3 081 
Årets avskrivningar -318 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 040 -3 722 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12 12 
Utgifter under året 17 0 
Under året genomförda omfördelningar -12 0 
Utgående balans 17 12 
   
Utgående redovisat värde 2 574 2 875 

 

Not 8 Maskiner  2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 11 100 11 100 
Investeringar 1 258 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 358 11 100 
     
Ingående avskrivningar -9 204 -8 414 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -339 -790 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 543 -9 204 
     
Utgående redovisat värde 2 814 1 896 

 

Not 9 Inventarier 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 050 8 592 
Investeringar 1 370 459 
Försäljningar/utrangeringar -52 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 368 9 050 
     
Ingående avskrivningar -5 088 -3 771 
Försäljningar/utrangeringar 8 0 
Årets avskrivningar -637 -1 317 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 717 -5 088 
     
Utgående redovisat värde 4 651 3 962 
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Not 10 Bilar och andra transportmedel 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 34 580 34 580 
Investeringar 11 009 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 589 34 580 
     
Ingående avskrivningar -25 560 -21 082 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -2 353 -4 478 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 912 -25 560 
    
Utgående redovisat värde 17 677 9 020 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2022-06-30 2021-12-31   
 

Momsskuld 5 221 6 621 
Sociala avgifter 778 611 
Personalens källskatt  666 505 
Övriga kortfristiga skulder 265 550 
Summa 6 931 8 287 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-06-30 2021-12-31  
 

Upplupna löner 482 254 
Upplupna semesterlöner 3 334 2 691 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 556 950 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 87 328 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 569 -6 598 
Summa 22 028 -2 376 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 163 Dnr 2022/00468 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022. 

Sammanfattning 

Skaraborgsvatten har till uppgift att lösa medlemskommunernas 

vattenförsörjning. Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

beslutade den 26 augusti 2022, § 20, att godkänna delårsrapporten per den 30 

juni 2022 och att sända den till revisorerna för granskning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2022.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten, KPMG 

 Delårsrapport per den 30 juni 2022 

 Direktionen, § 20/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022. 

Sammanfattning  

Skaraborgsvatten har till uppgift att lösa medlemskommunernas 

vattenförsörjning. Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

beslutade den 26 augusti 2022, § 20, att godkänna delårsrapporten per den 30 

juni 2022 och att sända den till revisorerna för granskning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2022.     

Bakgrund 

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som 

reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018. 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den  

26 augusti 2022, § 20, att godkänna delårsrapporten per den 30 juni 2022 

och att sända den till revisorerna för granskning. 

Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet var 5 127 tkr. 

Anledningen till att resultatet är lägre än budget är minskade 

vattenleveranser framförallt till Skövde samt ökade kostnader för räntor och 

avskrivningar.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed. Revisorerna bedömer också att de 

finansiella målen inte uppfylls fullt ut samt att de inte är möjligt att bedöma 

måluppfyllelsen av förbudets verksamhetsmässiga mål för god ekonomiska 

hushållning.  
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Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens 

delårsrapport per den 30 juni 2022.     

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten, KPMG 

 Delårsrapport per den 30 juni 2022 

 Direktionen, § 20/2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Delårsrapport för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-06-30  
 
Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport. 
 
 
Innehåll Sida 
 
- Förvaltningsberättelse 2-11 
- Resultaträkning 12 
- Balansräkning 13-14 
- Kassaflödesanalys 15 
- Noter 16-20 
-  Drifts- och investeringsredovisning 20-21 
 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281 

2 (21) 
  

      
  

 

 
Förvaltningsberättelse 
  
  

Förbundets verksamhet 
  
Historik  
Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och 
Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande 
förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan 
förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20220630 har förbundet levererat ca 492 
miljoner m3 dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.  
 
Organisation  
Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för 
obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med 
dricksvatten.  
Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie 
ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare 
vardera.  
Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sex tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen 
utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.  
 
Vattenkvalitet  
Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av 
kemiska tillsatser.   
Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.  
Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén. 
 
Omvärldsanalys 
Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och 
samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.  
Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott 
samarbete och nätverkande på nationell nivå.  
Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov. 
Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.  
 
Pandemin 
Den pågående covid -19 pandemin har haft liten påverkan på oss. Vi har undvikit fysiska möten men har 
hela tiden varit på plats på vattenverket då det inte är möjligt att jobba hemifrån med de arbetsuppgifter vi 
har.  
Vi har identifierat sårbarheter i bla kemikalieleveranser där vi är beroende av transportörer samt öppna 
gränser, det har även varit längre leveranstider på reservdelar och annat materiel som i huvudsak 
tillverkas i andra länder.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 202206 202106 202006 201906 201806 
Antal anställda 7 7 7 7 6 
Budget Delårs resultat, tkr 
Delårets resultat 

5 127 
4 866 

5 203 
5 713 

5 351 
6 258 

6 354 
5 835 

6 098 
7 704 

Budget personalkostnader, tkr 3 392 3 293 2 980 2 564 2 334 
Budget nettoinvesteringar, tkr 12 500 12 450 16 150 32 600 26 100 
Eget kapital, tkr 147 358 144 065 133 756 122 590 112 424 
Vattenintäkt, tkr 18 722 18 729 19 219 17 596 18 227 
Övriga intäkter, tkr 54 132 161 7 70 
Soliditet % 66 80 76 85 97 
            

 
  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och 
ekonomiska ställning. 
 
 På grund av nya myndighetsbeslut och även klimatförändringar så har vi utrett behovet av  

ytterligare en mikrobiologisk säkerhetsbarriär. Detta behövs även för att kunna säkerhetsställa 
vattenkvalitén till kommunernas ledningsnät som blir större och längre. Vid direktionens möte i Maj 
togs beslut om att vi ska investera i en membranfilteranläggning som komplement till 
reningsprocessen i Borgunda, investeringen beräknas kosta ca 100 mkr. 

 Vi påbörjade under slutet av föregående år en etapp av Skövdeledningen, ett stort projekt som 
beräknas kosta ca 60 mkr.  

 

Ekonomisk redogörelse 
  
 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till att resultatet är 
lägre än budget är minskade vattenleveranser främst till Skövde samt ökade kostnader för räntor och 
avskrivningar. 
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Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av 
Skövdeledningen med 26 735 tkr. 
  
Vattenpriset 
Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande relativt lågt, 4,3 kr/m3 fritt 
levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i 
landet som har liknande organisationsform.  
  
Förändring av soliditeten 
Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på 
66%, vilket är 9% lägre än per 211231. 
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Intäkter 
Verksamhetens intäkter har minskat med 85 tkr jämfört med motsvarande period föregående år och 
minskat mot budget med 355 tkr. Minskningen mot fg år samt mot budget beror på minskade 
vattenleveranser främst till Skövde. 
 
Kostnader 
Verksamhetens kostnader har ökat med 438 tkr jämfört med föregående år men de ligger 306 tkr under 
budget. Det är kostnader för drift och underhåll som står för ökningen. 
  
Finansnetto 
De finansiella intäkterna under året uppgår till 0 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 186 tkr. 
Budgeterat är 124 tkr (248 tkr för helåret). Anledningen till detta är stigande räntekostnader. 
 

 

 
  
 
Likvida medel 
Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i 
Swedbank. Saldot per 220630 var -61 429 tkr.  
Skulden på bankkontot har sedan 211231 ökat med 17 072 tkr, vilket beror på en högre investeringstakt. 
I kassaflödesanalysen har kontot hanterats som likvida medel. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenverk och pumpstationer uppgår till 215 491 tkr. Därtill 
kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 5 427 tkr. 
 
  

Finansiella risker 
Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer 
information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska 
målen. 
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Pensioner 
Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per 
1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen 
har under perioden 220101–220630 varit 100 tkr och under perioden 210101-210630 var kostnaden 
101tkr. Förbundet har inga särskilda pensionsåtaganden som avviker från normalavtalet. Förbundet har 
däremot kortfristig skuld för premier till 7 personers avgiftsbaserade pensionsrätt.  
  

Händelser av väsentlig betydelse 
  
Vi har under våren tagit i drift ytterligare ett av våra sex sandfilter som vi renoverat med en ny typ av 
filterbotten samt åtgärder för att skydda den gamla betongkonstruktionen. Vi tillsätter koldioxid för 
alkalinitetshöjning av vattnet innan filtret vilket gör att vattnet blir aggressivt mot betong och påskyndar 
åldrandet.  
Vi gjorde för två år sedan en tillfällig lagning då vi var tvungna att skyndsamt få det i drift igen men har 
tagit beslut på att renovera ett filter i taget framöver under säsong när vattenförbrukningen är lägre. 
 
Vi har även jobbat vidare med utredningen av ytterligare mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att få ett 
bättre skydd av vårt vatten, utvärdering av pilotprojektet med ultrafilter visar att vi får ett väldigt gott 
skydd. Vi har också anlitat WSP konsulter att göra en utredning av vilken typ av barriär vi ska satsa på, 
med anledning av vattenverkets läge och utformning så kommer även de fram till att en 
membranfilteranläggning är det bästa för oss. 
Direktionen tog beslutet i Maj att vi skall upphandla och investera i en ultrafilteranläggning snarast. 
 
Utbyggnaden av kalkdoseringsanläggningen är klart, drifttagning har skett och vi har fått en 
välfungerande anläggning.  
  

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 
  
Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen. 
  
Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på Skövde kommun. 
Budgeten fastställs sedan av direktionen. 
Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut. 
 
Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten. 
 
Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvalitén samt även vid 
attestering av fakturor.   
 
Leveranser  
Förbundet har under första halvåret 2022 utan avbrott producerat cirka 4,2 miljoner m3 vatten av god 
kvalitet, vilket är en minskning med ca 100 000 m3 mot föregående år.   
Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 190 338 m3.  
  
Vattenpriset har under året varit 4,3 kr/m3 till medlemskommunerna och 5,5 kr/m3 till enskilda abonnenter 
för renvatten respektive 3,25 kr/m3 för råvatten.  
  
Medelproduktionen har varit 23 112 m3/dygn och den största dygnsförbrukningen 31 116 m3 jämfört med 
30 977 m3 för år 2021, vilken inträffade den 27 Juni.. 
 
 Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 51,4 % (53,9 %), 
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 Skara 23 % (20,9 %) och Falköping 25,6 % (25,2 %). Föregående år i parentes. 
  
 
 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
  
  
Ekonomiska mål  
Direktionen har under år 2018 beslutat att justera de ekonomiska målen till:  
- Att i första hand avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med 
ett långt perspektiv framåt, samt att abrupta förändringar av dessa undviks, i syfte att underlätta ägarnas 
ekonomiska planering. 
-Att i andra hand avgiftsnivåerna väljs så att investeringar på lång sikt finansieras helt med egna medel, i 
syfte att undvika en räntekänslig ekonomi. 
-Att i tredje hand på kort sikt ej stadigvarande bygga upp vare sig kassa eller skuld motsvarande mer än 
två års omsättning, i syfte att ha ett avgiftsuttag och en investeringstakt som är väl avstämda med 
varandra. 
  
  
Utvärdering av ekonomiska mål  
-  Priset till medlemskommunerna har höjts från 4,2kr/m3 2021 till 4,3kr/m3 2022, vilket är helt enligt 
budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.   
- Behovet av lånefinansiering för investeringar har fortsatt under 2022 då det skett stora investeringar 
under året, så för år 2022 har förbundet använd sig av lån för att kunna finansiera investeringarna. 
Användningen av lånefinansiering kommer bara ske på kort sikt sedan förväntas förbundet ha amorterat 
sitt lån, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna egenfinansiera 
investeringar.  
- Skulderna överstiger två års omsättning, därmed är målet inte uppfyllt. För helåret 2022 bedöms 
förbundet ha en omsättning på 38 262 tkr och under 2021 låg omsättningen på 36 194 tkr (totalt 74 456 
tkr). Förbundets korta och långa skulder per 220630 uppgår till 76 948 tkr.  
Direktionen arbetar med att förnya de ekonomiska målen vilket kommer vara klart under slutet av 2022. 
 
Verksamhetsmål  
Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god 
kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.  
  
Samlad bedömning av måluppfyllelse. 
Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god 
ekonomisk hushållning för år 2022 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska 
målen till största delen är uppfyllda och riktlinjerna för verksamheten följts. 
 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till detta är minskade 
vattenleveranser som gjort att intäkterna blivit lägre. Kostnader för ränta och avskrivningar har ökat i takt 
med ökade investeringar. 
 
Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av 
Skövdeledningen med 26 735 tkr. 
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281 

8 (21) 
  

      
  

 

 
 
 
 
 
 

 
Balanskravsresultatet 
  
Årets resultat enligt balanskravet 2022   2021 2020 2019         
Årets resultat enligt resultaträkningen            9 259   9 007  10 854 10 743 
-Samtliga realisationsvinster -   -    -  - 
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -     -      -  - 
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -   - - - 
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -   - - - 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper -   - - - 
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 259  9 007 10 854 10 743 
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -   - - -      
  
+Användning av medel från  
Resultatutjämningsreserv -   - - - 
=Balanskravsresultat                          9 259   9 007 10 854 10 743      
  
  
Siffran för år 2022 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga resultat. 
  

Väsentliga personalförhållanden 
  

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER. 
  
Ledamöter:  
Ordinarie:     Ersättare: 
Håkan Ehn, ordf. Skara           Björn Sahlgren Skara 
Ed Kahrs, v ordf.      Falköping            Vanja Wallemyr        Falköping 
     
Torbjörn Bergman      Skövde                Kay Henningsson      Skövde 
Johnny Niklasson       Skövde                Tony Abi Kahlil        Skövde 
Sten Catoni             Skara                  Joakim Kvarndal       Skara 
Roger Lundberg        Falköping              Christopher Munch     Falköping 
Tord Lindqvist         Skövde                 Per-Anders Larsson     Skövde 
     
  
Direktionen har under året haft två sammanträden. 
  
Revisorer 
Ordinarie:    Ersättare: 
Birgitta Johansson Skövde  Ingrid Bäfman Skövde 
Jan-Ove Gutegård-    Skara  Freddie Wendin Skara 
Jakobsson 
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Lars Elinderson Falköping  Kerstin Allestam Falköping 
  
  
 
 
 
 
 
 
PERSONALFÖRTECKNING  
    
Carl Doverholm          Förbundsdirektör  
Sören Pettersson                                   Maskinteknik / ledningsnät  
Marcus Svensson  Fastighet / fordonsteknik  
Erik Björk               Elteknik  
Henrik Persson            Projektledare entreprenader 
Henrik Larsson            Processteknik 
Arne Nordh                Säkerhetssamordnare 
  
  
Utbildningar  
Erik har genomgått en distansutbildning i dricksvattenhygien. 
 
Sjukfrånvaro     202206   202106 
Total sjukfrånvaro %     2,50%  1,32% 
- långtidssjukfrånvaro* %    0%  0% 
 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
  
  
Personalvård  
Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan och Urohälsan.   
  
  

Personalsammansättning  
  
Medelantal anställda 
  
20220630    20210630 
  
Medelantal  Varav  Medelantal  Varav 
anställda  män  anställda  män 
 7  7  7  7 
  
Åldersfördelning    20220630 20210630 
20-29 år i %                            0      0 
30-39 år i %                            14 28 
40-49 år i %                            42           28 
50-59 år i %                            28 28 
60 år - i %                              14           14 
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Förväntad utveckling 
  
Förbundet gör positiva resultat för att kunna delbetala investeringar med egna medel.  
  
Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra 
framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till ca 
år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då projekten 
är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda 
fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta 
blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. En del projekt, exempelvis 
omläggningen av Falköpingsledningen har fått tidigareläggas i planen pga att kommunen växer och 
Trafikverket bygger om västra stambanan i området där vår ledning är lokaliserad. Fram till 220630 har vi 
investerat för 199 186 tkr.  
 
 
 
Ökade krav 
 
Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken 
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerhetsställa dricksvattenkvalitén. Vi har idag klor och UV 
ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor, 
vi har kloren bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär 
också för att framtidssäkra vattenkvalitén när kommunerna växer.  
Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) vilken visar på svagheter i vattenverkets 
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av 
reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna log- 
reduktioner av bakterier och virus. 
Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit 
stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare. 
  

Miljöredovisning 
 
Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  
  
Vattenkemi  
För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har 2 ton ammoniumsulfat och 25 ton natriumhypoklorit 
förbrukats. För alkalinitetshöjning och pH-justering har 48,6 ton koldioxid och 52 ton kalk förbrukats.  
Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 299,3 tkr. 
För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 149,8 tkr. 
Ytterligare ett UV-aggregat har bytts ut mot ett nytt, till en kostnad av 264,2 tkr pga brist på reservdelar 
till de äldre. Det nya aggregatet är certifierat enligt Önorm M 5873. 

 

Vattenanalyser med avseende på temperatur, pH-värde och kloröverskott för kontroll av processtyrning, 
har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt fastställt 
kontrollprogram (Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30, nu LIVSFS 2017:2), har skickats till 
Eurofins AB, Jönköping för analys. Under perioden 1/1 – 30/6 har 26 dricksvattenprover, samt 13 
råvattenprover analyserats enligt ordinarie protagningsprogram, ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. 
36 analyserade nätprover har tillhandahållits från Falköping- och Skara kommun. Vi kommer även 
fortsättningsvis ta del av kommunernas nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler punkter.  
Av proverna för utgående dricksvatten, där en bedömning görs av auktoriserat laboratorium, var alla 
prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. De utförda nätproven visade 
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också godkända resultat, med avvikelse på två nätprov gjorda i Skara samt Varnhem, där dessa påvisade 
förekomst av presumtiva Clostridium perfringens. Resultatet på dessa två nätprov löd ”tjänligt med 
anmärkning”. Skaraborgsvatten tog i och med detta 3st extraprov utmed Skaraledningen: Reservoaren i 
Kårstorp, ventilkammaren i Götala, samt ventilkammaren vid Vilankorset. Även Skara Energi tog 3st 
extraprov på nätet i Skara samt Varnhem. Alla 6 extraprov kunde inte påvisa någon förekomst av 
presumtiva Clostridium perfringens. 
  
Utöver dessa prover har förklorerat råvatten från Hjällö analyserats med avseende på mikroorganismer 
vid 13 tillfällen.   
De mikrobiologiska proverna på förklorerat råvatten var samtliga inom marginalen för godkänt 
dricksvatten.  
  

Vattenbehandling  
Prover som tagits och analyserats utöver Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2), har innefattat 
extra provtagning vid Hjällö pumpstation med avseende på Cryptosporidium. Extra provtagning har även 
gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på trihalometaner, THM, 
samt PFAS. 
Fortsatt provtagning med avseende på mikroorganismer har skett vid nyetablering av vattenledning mellan 
Torbjörntorp och överlämningspunkten till Falköpings kommun. 
Det nyrenoverade snabbsandfiltrets mikrobiologiska och kemiska status har följts upp med 4st 
provtagningar, vilka alla var godkända med god marginal. 
Det i maj uppstartade pilotprojektet med en ultrafilteranläggning har hittills inneburit 8st extra 
provtaningar- 4st på matarvattnet, samt 4st på det filtrerade vattnet. 
 
Förbundet har även under första halvåret 2022 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt 
regelverket för dricksvatten (LIVSFS 2017:2). Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre 
bild av vattenkvalitén ute i distributionsnätet.  
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Resultaträkning 
Tkr 

   

  
  

 

Resultaträkning, tkr Not 
2022-01-01-
2022-06-30 

2021-01-01-
2021-06-30 

Prognos 
helår 
2022 

Budget 
helår 
2022 

Verksamhetens intäkter 2 18 776 18 862 37 552 38 262 
Verksamhetens kostnader 3,15 -10 569 -10 131 -21 138 -21 751 
Avskrivningar 4 -3 155 -2 929 -6 755 - 6 009 
Verksamhetens nettokostnader   5 052 5 792     9 659 10 502 
           
Verksamhetens resultat   5 052 5 792 9 659 10 502 
           
Finansiella intäkter 5 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 6 -186 -79 -400 -248 
Resultat efter finansiella poster    4 866 5 713 9 259 10 254 
          
Extraordinära poster    0 0 0 0 
          
Delårets/Årets resultat   4 866 5 713 9 259 10 254 
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2022-06-30 2021-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 215 491   182 895   
Maskiner, inventarier och fordon 8 5 427   6 087   
            
Finansiella anläggningstillgångar 9 15   15   
Summa anläggningstillgångar   220 933   188 997   
            
Omsättningstillgångar           
Fordringar 10 8 526    8 131   
Summa omsättningstillgångar   8 526    8 131   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   229 459   197 128   
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2022-06-30 2021-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Årets resultat   4 866   9 007   
Övrigt eget kapital   147 358   138 352   
Summa eget kapital   152 224   147 359   
            
Skulder           
Långfristiga skulder 11 61 429   44 357   
Kortfristiga skulder 12 15 806   5 412   
            
    77 235   49 769   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   229 459   197 128   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2022-01-01 
-2022-06-30 

2021-01-01 
-2021-06-30   

  

 

 
Den löpande verksamheten           
Delårets resultat   4 866   5 713   
            
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13         
Av- och nedskrivningar   3 155   2 939   
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital     8 021    8 652   
            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -395   -767   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   10 393   1408   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 019   9 293   
            
Investeringsverksamheten           
Investering i materiella anläggningstillgångar 14 -35 091   -6 643   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -35 091   -6 643   
            
Finansieringsverksamheten           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   0   
            
Årets kassaflöde   -17 072   2 650   
Likvida medel vid årets början   -44 357   -33 752   
Likvida medel vid delårets slut   -61 429   -31 102   
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Tilläggsupplysningar 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet. 
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. 
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och 
verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att använda. 
  
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
  
Skaraborgsvattens förmånsbestämda ålderspension hanteras via försäkringslösning. Delårets premier 
uppgår till 100 tkr (101 tkr fg delår). Avgiftsbaserade pensionsavgifter erläggs löpande.  
  
Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom med 
avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts. 
  
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 
Fastigheter 7 år 
Fastigheter 9 år 
Fastigheter 10 år 
Fastigheter 13 år 
Fastigheter 15 år 
Fastigheter 18 år 
Fastigheter 20 år 
Fastigheter 25 år 
Fastigheter 30 år 
Fastigheter 33 år 
Fastigheter 50 år 
Fordon 5 år 
Inventarier 3 år 
Inventarier 5 år 
Inventarier 10 år 
Maskiner 5 år 
Maskiner 10 år 
Maskiner 20 år 
Mark skrivs ej av 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
 2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-06-30 -2021-06-30   
        
Vattenförsäljning       
Skövde 9 236 9 681   
Skara 4 145 3 757   
Falköping 4 605 4 527   
Övriga vattenintäkter( Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter) 736 764   
Övriga verksamhetsintäkter 54 132   
Summa verksamhetens intäkter 18 776 18 861   
        

  
Not 3 Verksamhetens kostnader 
 2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-06-30 -2021-06-30   
        
        
Elektrisk energi 2 977 2 560   
Personalkostnader 3 089 3 014   
Reparation och underhåll 1 343 1 674   
Övriga främmande tjänster (provtagningar, ek tjänster) 851 377   
Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier, 
processdatasystem) 2 265 2 505   
Summa verksamhetens kostnader 10 525 10 130   
        

  
Not 4 Avskrivningar 
 2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-06-30 -2021-06-30   
        
        
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar 2 495 2 218   
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 660 721   
Summa avskrivningar 3 155 2 939   
        

  
Not 5 Finansiella intäkter 
  
 2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-06-30 -2021-06-30   
        
        
Ränteintäkter 0 0   
Summa finansiella intäkter 0 0   
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Not 6 Finansiella kostnader 
 2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-06-30 -2021-06-30   
        
        
Räntekostnader 186 79   
Summa finansiella kostnader 186 79   
        

  
Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 2022-06-30 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 233 764 209 457   
Investeringar 35 091 24 307   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 268 855 233 764   
        
Ingående avskrivningar -50 869 -46 332   
Årets avskrivningar -2 495 -4 537   
Utgående ackumulerade avskrivningar -53 364 -50 869   
        
Utgående redovisat värde         215 491 182 895   
        

  
Not 8 Maskiner, inventarier och fordon 
  
 2022-06-30 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 23 358 22 274   
Investeringar 0 1 084   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 358 23 358   
        
Ingående avskrivningar -17 271 -15 835   
Årets avskrivningar -660 -1 436   
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 931 -17 271   
        
Utgående redovisat värde 5 427 6 087   
        

 
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 
  
 2022-06-30 2021-12-31   
        
        
Andelar i Borgunda belysningsföretag 15 15   
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15   
        

 
 
 
 
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281 

19 (21) 
  

      
  

 

Not 10 Fordringar 
 2022-06-30 2021-12-31   
        
        
Kundfordringar 4 010 3 405   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 654 2 129   
Övriga kortfristiga fordringar 862 2 597   
Summa fordringar 8 526 8 131   
        

 
Not 11 Långfristiga skulder 
  
 2022-06-30 2021-12-31   
        
Ingående låneskuld 44 357 33 752   
Årets upptagna skuld 17 072 10 605   
Utgående låneskuld 61 429 44 357   
        
  
      
      
Skulder till koncernföretag 61 429 44 357   
Summa 61 429 44 357   
        
Summa långfristiga skulder 61 429 44 357 
      
Anledningen till lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet. 
  

 
Not 12 Kortfristiga skulder 
 2022-06-30 2021-12-31   
        
        
Leverantörsskulder 15 058 3 150   
Övriga kortfristiga skulder -1 569 219   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 316 2 043   
Summa kortfristiga skulder 15 805 5 512   
        

  
Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  
 2022-06-30 2021-06-30   
        
Av- och nedskrivningar 3 155 2 939   
  3 155 2 939   
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Not 14 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
      
  2022-06-30 2021-06-30   
        
Årets investeringar 35 091 6 643   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 35 091 6 643   
        

  
Not 15 Arvode till revisorer 
  2022-06-30 2021-06-30   
        
        
Arvode sakkunnigt biträde 29 20   
Arvode till förtroendevalda revisorer 15 7   
Summa arvode till revisorer 44 27   

 

 
 
 
 
 
 
Driftsredovisning  
 
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen 
är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper. 
 

Verksamheter Budget Utfall Utfall 
Avvikelse 

budget 
  202206 202206 202106 202206 
Förbundet totalt         
Verksamhetens intäkter 19 131 18 776 18 862 -355 
Verksamhetenskostnader -10 876 -10 569 -10 131 307 
Avskrivningar -3 004 -3 155 -2 939 -151 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -124 -186 -79 -62 
Summa 5 127 4 866 5 713 -261 

 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till att resultatet är 
lägre är minskade intäkter på grund av minskade vattenleverenser, ökade kostnader för ränta och 
avskrivningar. 
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Investeringsredovisning 
 
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur 
investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och 
värderingsprinciper. 
  
Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. 
 
 
 
 
         

Projekt Budget 2022 
Utfall 

202206 Avvikelse 
Utfall 

202106 
Ledningssystem inkl intagsledning Hjällö 20 000 26 735 -6 735 559 
Renovering snabbfilter 2 500 2 822 -322 2398 
El utrustning 500  500  
 Byte lågspänning och högspänning 
ställverk Hjällö     
Maskinutrustning  1000  1000  
Fastighet 700  700  
Fordon 300  300  
UV ljus     
Kalkdoseringsanläggning   1 274 -1 274 2 728 
Inventarier    958 
Fastighetsköp Borgunda  3 225 -3 225  

Markköp Hjällö  
 

        1 035 -1 035  
Summa nettoinvesteringar 25 000 35 091 -10 091 6 643 

 
Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091 tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av 
Skövdeledningen med 26 735 tkr.  
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Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 164 Dnr 2022/00447 

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Sammanfattning 

Syftet med Skaraborgs kommunalförbund är att tillvarata 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och 

samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal 

nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbund beslutade den 2 september 2022, § 44, att godkänna det 

upprättade delårsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds 

delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2022-09-19 

 PWCs granskning av delårsrapporten 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 44/2022 

 Delårsrapport per den 31 juli 2022  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Sammanfattning  

Syftet med Skaraborgs kommunalförbund är att tillvarata 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och 

samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal 

nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbund beslutade den 2 september 2022, § 44, att godkänna det 

upprättade delårsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds 

delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen 

och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som 

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 2 september 

2022, § 44, att godkänna det upprättade delårsbokslutet. De första sju 

månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr. Prognosen för helåret 

2022 visar på ett överskott om 500 tkr.  

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen 

gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms 

uppfyllas år 2022.  
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Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds 

delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2022-09-19 

 PWCs granskning av delårsrapporten 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 44/2022 

 Delårsrapport per den 31 juli 2022  

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 
Skaraborgs kommunalförbund  DATUM  
Revisorerna  2022-09-19 

Sidan 1 av 2 

     
       
 Skaraborgs kommunalförbund 

Direktionen 
 
Respektive fullmäktige enligt förteckning 
nedan 

        
            
   

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för 
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige 
numera ersatts av en direktion. 
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det 
ekonomiska resultatet för perioden. 

✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2022. 

✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning 

finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker 

utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets 

tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är 

kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis. 
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Skaraborgs kommunalförbund  DATUM  
Revisorerna  2022-09-19 

Sidan 2 av 2 

Skövde den 19 september 2022 

Valda revisorer  
 
 
 
______________  ______________  __________________ 
Elof Jonsson   Pelle Ekholm   Eva Reinhold 
 
Bilaga: Gransknings-PM PwC delårsrapport 2022-07-31 
 
För kännedom respektive fullmäktige i 
 
Essunga kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun 
Götene kommun 
Hjo kommun 
Karlsborgs kommun 
Lidköpings kommun 
Mariestads kommun 
Skara kommun 
Skövde kommun 
Tibro kommun 
Tidaholms kommun  
Töreboda kommun 
Vara kommun 
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  SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND 222000-2188 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Elof Jonsson

Förtroendevald revisor
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Datum

Leveranskanal: E-post

 

Pelle Ekholm
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Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA REINHOLD
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Granskning av

delårsrapport 2022

Skaraborgs kommunalförbund

Stefana Vasic

Nikolina Djurovic

Johannes Claesson

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

3



revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2022 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2022.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2022.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 500 tkr till
årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2022.
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2022-09-03

Stefana Vasic                                                                Mattias Bygghammar

___________________________                                ________________________

Granskningsansvarig                                                    Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Skaraborgs Kommunalförbund 

Delårsrapport 2022 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Organisationsnummer: 222000–2188 

 
Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad 

förvaltningsberättelse för första delåret 2022, perioden 1 januari – 31 juli 2022. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
Förbundets ursprung och uppdrag 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över 

kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 

ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets 

ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.  

 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Direktionen sammanträder två 

gånger per år som tillväxtutskott för att besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans 

med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi.  
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Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika 

verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för Antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.  

Förbundsorganisationen har två enheter – en kanslienhet och en projektenhet, med varsin 

enhetschef. Utöver detta finns det under förbundsdirektören tre strategiska 

verksamhetsområden ”Regional utveckling”, ”Kunskapsutveckling” och ”Välfärdsutveckling” 

med var sin Teamledare. Förbundsdirektör, enhetschefer och teamledare utgör förbundets 

ledningsgrupp.   

Förbundets verksamhet består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i 

förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas 

ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en 

yrkesrevisor. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En 

kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå 

vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har ett överskott under första delåret 2022. Detta beror på att 

omställningen som infördes i samband med pandemins ankomst har fortsatt under årets första 

halvår. Detta har inneburit att medarbetarna fortfarande till stor del arbetat på distans, fysiska 

möten och konferenser har inte nått upp till det som budgeterades. Förbundet har även en god 

ekonomisk hushållning och allmän återhållsamhet vilket också bidrar till det positiva resultatet. 

Det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi en fortsatt öppning av 

samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för andra halvåret som 

ligger i siffrorna utgår från att vi bedriver verksamheten under normala förutsättningar.   

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Första delen av 2022 har fortfarande präglats av Covid även om förbundet och vår verksamhet 

har börjat komma tillbaka till det normala igen. Medarbetare kan fortsättningsvis arbeta 

hemifrån, men inte i samma utsträckning som tidigare.  

 

Skaraborgsdagen var planerad till den 27 januari 2022, men flyttades fram på grund av 
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pandemin som tog ny fart under december 2021. Skaraborgsdagen kunde ändå genomföras 

fysiskt igen på Vara konserthus den 21 april. Eventet hade ett varierat och intressant program 

och blev mycket uppskattat. 

 

Under delåret har en Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg fastställt och förslag till ny 

kulturplan för Skaraborg är ute på remiss. Business Region Skaraborg har och har haft flera 

etableringsförfrågningar tillsammans med kommuner i Skaraborg. Medel har beviljats till 

delregional kunskapsnod för fullföljda studier Skaraborg och beslut har tagits och medel har tillsatts 

för inrättande av kompetensnavet Skaraborginsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv. Förslag 

till Kulturplan för Skaraborg har remitterats till kommunerna. Färdplan för en God och nära vård 

samt nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna för fastställande. 
 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar 

mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska 

finnas i de intressebolag, Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB, som 

förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning bedöms vara god, och förbundets 

arbete med ekonomisk hushållning kommer fortsatt utvecklas stabilt. Under delåret har särskild 

uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget 

visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade förutsättningar att driva verksamheten enligt 

rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

Förbundet har ett eget kapital på 6 615 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.  

 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna, 

anslagsfinansiering från t ex. Västra Götalandsregionen samt projektmedel. Intäkterna 

finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som 

förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom avtalar 

förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 31 personer 

sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 23 kvinnor och 8 män (per 2022-07-31). Flera 

projekt avslutas under årets andra halvår. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2022 1,83%  

(3,6% 2021) d.v.s. betydligt lägre än 2021. Det är en låg sjukfrånvaro och som ligger i nivå med 

tiden innan pandemin. Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k 

friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  

 

Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. 

Under första delen av 2022 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin och antalet fysiska 

möten och resor har inte kommit upp i samma volymer tidigare. Detta bidrar till avvikelser i 

förhållande till budget, främst rörande gemensamma kostnader som hyra av lokaler och resor 

etcetera. Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut 640 tkr, och prognosen 

för helårets resultat beräknas till 500 tkr. 

 

 

Pensionsspecifikation 
Skaraborgs Kommunalförbund har per 2022-07-31 en pensionsskuld på 24 351 000 kronor, 

inklusive löneskatt. 

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2022-

07-31 är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 518 000 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 97%, vilket innebär att det finns 97 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. 

 

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 

pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en 

avsevärd effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%. 

Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen 

och utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital. 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har hittills under 2022 skapat en 

värdeförändring om -10,4%, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en 

värdeminskning på 2,7 miljoner kronor. 

 

Uppföljning kommer att ske av konsolideringsgraden mot pensionsskulden löpande under 

resterande 2022 för att följa dess utveckling.  

 

Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 

nedan gäller: 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
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anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att 

inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt 

in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som 

ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 

1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste 

avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 

avtalspension. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet 

utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 640 tkr. 

 
2022 2021 2020 2019 

 (7 månader)    
Delårets/årets resultat enligt 
resultaträkningen 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Samtliga realisationsvinster     

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper     
 
Delårets/årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv     

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv     

     

Synnerliga skäl     
Delårets/årets balanskravsresultat 640 226 177 643 619 417 439 739 

Balanskravsunderskott från tidigare år     

Summa 640 226 177 643 619 417 439 739 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa 
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RESULTATRÄKNING 
Not 2022-07-31 2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

      
Verksamhetens intäkter 2     
Medlemsavgifter   7 151 534  6 946 066  12 260 000 12 230 000  

Övriga intäkter  15 364 026  18 624 908  26 340 000   27 000 000  

                 

Verksamhetens kostnader                

Personalkostnader 3 - 14 680 616  - 14 984 409  - 25 170 000  - 25 000 000  

Övriga externa kostnader   - 7 169 486  - 8 861 883  - 12 780 000  - 14 060 000  

                 

Avskrivningar 4 - 15 124  - 28 515  - 50 000  - 50 000  

 
Verksamhetens 
nettokostnader 

  
 

650 334 
 

1 696 167 
 

600 000  
 

120 000   

                    

Verksamhetens resultat   650 334 1 696 167  600 000  120 000  

                    

Finansiella intäkter   0  1 060  0  0    

Finansiella kostnader 5 - 10 108  - 79 015  - 100 000  - 100 000  

                    

Resultat efter finansiella 
poster 

  640 226  1 618 212  500 000  20 000  

                    

Delårets resultat   640 226  1 618 212  500 000  20 000  
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och inventarier 6 108 020   123 145   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Aktier 7 2 200 000   2 200 000   
Summa anläggningstillgångar   2 308 020   2 323 145   
            
Omsättningstillgångar           
Kundfordringar   597 807   1 180 883   
Övriga fordringar   1 703 272   2 672 984   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 7 616 330   3 840 250   
Kassa och Bank 9 84 101 624   68 660 724   
Summa omsättningstillgångar   94 019 033   76 354 841   
            

SUMMA TILLGÅNGAR   96 327 053   78 677 986   
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital 10 5 974 997   5 797 353   
Årets resultat   640 226   177 643   

Summa eget kapital   6 615 223   5 974 996   
            
Skulder           
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 284 785   3 831 049   
Övriga kortfristiga skulder   1 148 453   1 216 555   
Skulder till olika projekt 11 35 315 224   24 893 651   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 12 51 963 368   42 761 734   
Summa kortfristiga skulder   89 711 830   72 702 989   

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   96 327 053   78 677 986   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
     
     
Pensionsskuld inklusive löneskatt          
          
Avsättning och ansvarsförbindelse    18 781 000   
Ränteuppräkning     131 000   
Basbeloppsuppräkning    276 000   
Nya utbetalningar   -472 000  
Intjänad förmånsbestämd ålderspension   2 156 000  
Ändring av diskonteringsräntan   -1 090 000  
Övrigt   -185 000  

Löneskatt 24,26%   
       4 754 
000  

Summa pensioner   24 351 000  
     
     
Total pensionsskuld   24 351 000  
Marknadsvärde pensionsstiftelsen  
2022-07-31/2021-12-31   23 518 000  
Konsolideringsgrad   97%  
     
 

*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt 
Tryggandelagen från KPA och siffror sen tidigare år inte är jämförbara.
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Kassaflödesanalys Not 2022-01-01 

-2022-07-31 

2021-01-01 

-2021-07-31   
  

 

 
 
 
Den löpande verksamheten         
Årets resultat   640 226   1 618 212 

          
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet         
Av- och nedskrivningar   15 124   28 515 

Gjorda avsättningar   0   207 083 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   15 124   235 598 

          
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 223 292   6 436 668 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   17 008 842   -18 402 395 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   15 440 900   -10 111 917 
          
Årets kassaflöde   15 440 900   -10 111 917 

          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   68 660 724   86 130 570 

Likvida medel vid årets slut   84 101 624   76 018 653 
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först 

mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver 

själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via 

tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. 

Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst 

görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska 

beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. 

Ändring av redovisningsprinciper 2021; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 
13220 som är ”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. 
Detta ger en engångspåverkan på Eget Kapital per 21-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens 
anskaffningsvärde och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra 
balansräkningen. Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte 
utgöra en tillgång i förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen 
redovisas som total pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa 
poster utgör ingen skuld i förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen. 
 
Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 
nedan gäller:   
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen 

finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld 

redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som 

täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-

31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Driftbidrag från staten 2 221 489 287 336   
Driftbidrag från kommuner och landsting 19 674 998 32 899 551   
EU-bidrag 0 78 106   
Kurser och konferenser 328 005 267 070   
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 238 462 76 860   
Övriga intäkter 52 606 -8 037 949   
Summa verksamhetens intäkter 22 515 560 25 570 974   
        

  
Not 3 Personalkostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Styrelse och övrigt förtroendevalda -22 680 -31 167   
Anställda -9 979 489 -10 264 073   
Sociala avgifter -3 330 806 -3 434 719   
Pensionskostnader -1 347 641 -1 254 450   
Summa verksamhetens kostnader -14 680 616 -14 984 409   
        

  
Not 4 Avskrivningar 
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 
33% av anskaffningsvärdet. 
  
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Avskrivning maskiner och inventarier -15 124 -28 515   
Summa avskrivningar -15 124 -28 515   
        

  
Not 5 Finansiella kostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Räntekostnader -10 108 -6 099   
Ränta på pensionskostnader 0 -72 916   
Summa finansiella kostnader -10 108 -79 015   
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Not 6 Maskiner och inventarier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   
        
Ingående avskrivningar -633 494 -584 399   
Årets avskrivningar -15 124 -49 095   
Utgående ackumulerade avskrivningar -648 618 -633 494   
        

Utgående redovisat värde 108 021 123 145   
        

  

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
        
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17% 1 700 000 1 700 000   
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 
Skövde, 33% 500 000 500 000   
Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   
        

Andelsvärde Gryning Vård AB per 211231 12 439 844 (12 027 061) 
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB per 211231 2 279 758 (1 968 116) 
  
  

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Periodiserade lev fakturor enligt underlag 719 837 294 007   
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 6 896 493 3 506 727   
Nettolöner 0 39 516   
Redovisat värde vid årets slut 7 616 330 3 840 250   
        

  

Not 9 Kassa och bank 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Förbundets likvida medel 48 786 400  43 767 073   
Tillväxtprogrammets likvida medel 35 315 224 24 893 651   
  84 101 624 68 660 724   
        

  

Not 10 Eget kapital 
  2022-07-31 2021-12-31   
Eget kapital 
Ingående eget kapital 5 974 996  7 650 141   
Årets resultat 640 226 177 643   
Förändring EK 0  -1 852 788   
Utgående eget kapital 6 615 222 5 974 996   
        



Skaraborgs Kommunalförbund 

Org.nr 222000-2188 

15 (20) 

  
      

  

 

  
  

Not 11 Skulder till olika projekt 
  2022-07-31 2021-12-31   
Tillväxtmedels olika projekt 14 457 165  21 376 735   
Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 11 619 079  1 845 520   
Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 9 238 980  1 671 396   
  35 315 224  24 893 651   
        

  

Not 12 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Upplupna löner 15 607 66 889   
Upplupna semesterlöner 1 549 167 1 608 556   
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 493 500 834 566   
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 43 929 886 39 534 303   
Övriga interimsskulder 5 975 208 717 420   
  51 963 368 42 761 734   
        

  
  
  
  
  
 
  



Skaraborgs Kommunalförbund 

Org.nr 222000-2188 

16 (20) 

  
      

  

 

 

Rapporter från verksamheten  
Regional utveckling 
 

Näringsliv 
En delregional utvecklingsstrategi antogs av direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund den 
11 mars 2022. Strategin ska leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. Strategin 
vänder sig till alla som arbetar för regional utveckling i vårt område och ska vägleda och 
inspirera kommuner och andra aktörer. Direktionen har även tagit beslut om ett långsiktigt 
uppdrag för Skaraborgsdagen som bygger på den delregionala utvecklingsstrategin.  

 
Business Region Skaraborg  
Business Region Skaraborg (BRS) är en regional part till Business Sweden som arbetar proaktivt 
med att erbjuda service till utlandsägda eller större svenskägda företag som vill expandera sin 
verksamhet eller nyetablera sig i Skaraborg. Utifrån den inventering, paketering och 
marknadsföring som gjorts har man satt Skaraborg på kartan. Vårens arbete har inte minst 
präglats av den etableringsprocess som Skövde kommun var i tillsammans med Northvolt och 
Volvo Cars. Då företagen valde att hålla denna etableringsprocess medial och till viss del öppen 
har den spelat en stor roll för att få än fler att se Skaraborgs möjligheter. Den 3 augusti 
meddelade AB Volvo att de valt Mariestad som plats för etablering av sin nya batterifabrik. 
Enligt bolaget kommer fabriken stå i full drift år 2030. 
 
Livet i Skaraborg (Inflyttarservice)  
Under våren 2022 har projektet till stor del handlat kring kommundialoger, upphandling av 
leverantör för webbplats, framtagande av grafisk profil samt ett CRM-system. Livet i Skaraborg 
deltog också på Skaraborgsdagen och medverkade på scenen. 

 
 
Visit Skaraborg 
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har ett långsiktigt uppdrag med att 
driva och utveckla den gemensamma samverkansplattformen för besöksnäringen i Skaraborg. 
Under delåret har nya produkter/paket lanseras och fortsatt arbete med fokusområdena 
produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring och digitalisering. 

 
 

Kompetensförsörjning  
Kompetensforum Skaraborg lämnade ifrån sig sin andra Kompetensanalys under våren. 
Kompetensanalysen bidrar till att Skaraborgs utbildningsanordnare och arbetsliv kan samordna 
insatser för att kunna matcha behov hos arbetslivet och individer som ska utbildas. 
 
Kompetensnav Skaraborg fick finansieringsbeslut från Regionutvecklingsnämnden och 
Skaraborgs Kommunalförbund och kommer starta upp verksamheten under hösten. 
Kompetensnavet kommer inledningsvis inrikta sig på omställning inom fordonsindustrin för att 
säkerställa kompetensförsörjning när elektrifiering driver på utvecklingen, därefter följer andra 
branscher.  
 
 
Kultur 
Förslag till Kulturplan Skaraborg 2030 har remitterats till kommunerna för synpunkter. I övrigt 
har arbetet skett i kulturchefsnätverket. 
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Sverige fick sin första Geopark våren 2022, när Platåbergens Geopark blev utnämnd till Unesco 
Global Geopark. Skaraborgs Kommunalförbund har finansierat förstudie och projekt.  
 
Genom Överenskommelsen med Västra Götalands Kulturnämnd om de Delregionala 
Utvecklingsmedlen, ges varje kommunalförbund möjlighet att använda medel till att anställa en 
internationell projektkoordinator, vars syfte är att öka andel ansökningar till EU:s olika 
finansieringsfonder och program. Under våren 2022 genomfördes rekrytering till tjänsten.  
 
Rurban Studio 
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett samarbete 
mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra kommuner att utveckla 
nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när kommuner utvecklar attraktiva 
områden i sin kommun.  
 

Västra stambanegruppen 
Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningen Västra Stambanegruppen. 

Under försommaren beslutade regeringen om ny Infrastrukturplan som tyvärr inte motsvarade 

Stambanegruppens ambitioner med bl.a. nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. 

 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Finansiering har sökts och erhållits för att mer strukturerat samordna samhällsplanering och 
utveckling av energisystem i projektet SUESDIGIT-Digit.  
 

Under delåret har infrastrukturplaner för åren 2022–2033 presenterats. Den regionala planen 

innehöll, som väntat, en delfinansiering av väg 49 Varnhem-Skövde. I den nationella planen 

konstaterar vi tyvärr att reinvesteringen på Kinnekullebanan saknas, samt även investeringar på 

Västra stambanan (Göteborg-Alingsås). Vi fortsätter dock att verka för att dessa järnvägsobjekt 

ska prioriteras.  

 

Efter pandemin, som innebar runt en halvering av resandet i kollektivtrafiken, sker det nu en 

stegvis återhämtning. Konsekvenserna av pandemin, det minskade resandet och det ”nya 

normala” ger nya utmaningar i omställningsarbetet för framtidens persontransporter. 

Skaraborg fortsätter att agera kring hur kollektivtrafikens roll ser ut i olika geografier och för 

olika målgrupper post-Corona. I början av 2022 presenterade Västtrafik en förstudie inför 

kommande bussupphandling 2024 i Skaraborg. I en framtagen Konsekvensbeskrivning pekar 

Skaraborgs kommuner på behovet för gymnasieelevers pendling när många landsbygdslinjer 

avvecklas eller reduceras. Framåtsyftande diskussioner bedrivs för att lösa detta, liksom andra 

utmaningar där man kan kombinera personbil och cykel med kollektivtrafik.    

 
 

Kunskapsutveckling 
Under första halvåret har Skaraborgs skol- och utbildningschefer lagt stor vikt vid 

kompetensförsörjningsfrågorna. Det har varit fokus på att närma sig vuxenutbildningens 

uppdrag.  

 

Kunskapsnoden 
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Västra Götalandsregionen har fördelat ut medel till delregionerna för att vi ska kunna starta så 

kallade Kunskapsnoder. Kunskapsnoden innebär satsningar utifrån Kraftsamling Fullföljda 

studier. Skaraborgs kunskapsnod har kommit igång och vi har stärkt samverkan med de andra 

delregionerna. Under våren avslutades vårt förra projekt (Bryggprojektet) och erfarenheter från 

detta ligger till grund för våra satsningar i Kunskapsnodens initiala skede.  

 
Teknikcollege 
Under våren genomfördes återigen Möjligheternas Värld. En vecka fysiskt på plats på Balthazar 
science center och en vecka digitalt erbjöds. Runt 1300 högstadieelever deltog. Under våren 
erbjöds även Teknikcollegeprao i Skövde som engagerar flera lokala företag och TC-skolor. 
Detta koncept ska sedan i höst implementeras i Götene kommun.  
 
Vård- och omsorgscollege Skaraborg (VOC) 
I samband med slutbetygen för niondeklassarna har den första antagningsstatistiken från i 
våras ändrats till det bättre och fler elever har nu antagits till vård- och omsorgsutbildningar vid 
våra ungdomsgymnasier. Antalet studerande som söker sig till vård- och omsorgskurser vid 
vuxenutbildningen ökar också.  
 
Nationellt genomförs en stor språkombudssatsning under 2022, i samverkan mellan VOC och 
Skolverket. Flera språk- och vårdlärare vid vuxenutbildningen i Skaraborg har utbildats/ska 
utbildas till språkombudsutbildare inom satsningen. 
 
Kombinationsutbildningar SFI 
Skaraborgs Kommunalförbund har under det gångna året för VGR drivit i det Skolverksägda 
ESF-projektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning innebär att studier i 
svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier i 
yrkesutbildning. Projektets första år syftade till att på nationell nivå identifiera vilka 
kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika. Projektet går under 
andra året in i en operativ fas där framkomna framgångsfaktorer ska prövas.  

IMprove 
Skaraborg ingår som en av fem regioner i projektet IMprove, med SKR som projektägare. Syftet 
är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som ökar genomströmningen för 
sent anlända elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram. I slutfasen av projektet har 
nu en användbar modell tagits fram, den lyfter de framgångsfaktorer som utkristalliserats. 
Några av dessa är kvalitetssäkrade övergångar, språkutvecklande arbetssätt och en väl känd 
plan för utbildning.   
 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i 

förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och 

gymnasieantagningen har genomförts. 

 
 

Välfärdsutveckling 
Arbetet inom utvecklingsområde Välfärd kan delas in i två spår. Dels arbetar Välfärd med 
kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens arbete och verkar för att stödja och 
stimulera utvecklingen av den kunskapsbaserade verksamheten samt att skapa en plattform för 
samarbete, allt från nätverk till konkret gemensamt bedriven verksamhet.   
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Utvecklingsområde Välfärd arbetar även med Vårdsamverkan som är ett samarbete mellan 
Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och 
Skaraborgs Kommunalförbund. Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör 
samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet 
utan gränser. 
 

 
God och nära vård 
Utvecklingsområde Välfärd har under våren fortsatt att stödja arbetet i kommunerna i 
omställningsarbetet till en god och nära vård samt deltagit i det länsgemensamma arbetet med 
att delta i framtagandet av och implementera våra länsgemensamma överenskommelser.  
Beslutsprocessen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har pågått hos Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna sedan mars. 
 
Barn och unga 
Föräldraskapsstöd – genomförd kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd ligger som grund 
för fortsatt utvecklingsarbete kring stärkt föräldraskapsstöd i Skaraborg. 
Hälsoundersökningar placerade barn – arbete sker på nationell, regional och delregional nivå 
kring att fler placerade barn ska erbjudas den hälsoundersökning de, enligt lag, har rätt till.   
Fokus på ökad samverkan på lokal nivå så alla barn och unga och deras familjer ska få den stöd 
och hjälp de har rätt till.  
 
Psykisk hälsa, Missbruk/Beroende 
Vårdsamverkan genom verksamhetsföreträdares dialoger om samverkanssvårigheter i 
vardagsarbete samt om tvångsåtgärden LVM. 
Suicidpreventionsutveckling i kommuner och i vårdsamverkan. 
Arbete med samsjuklighet utifrån Samsjuklighetsutredningens arbete samt i vårdsamverkan 
med Mini-Maria och samordnarroll/case manager. 
Representantskap med omfattning 5 % för 49 kommuner via Västkom i Centrumbildningen 
CERA – Göteborgsuniversitetet 
 
Funktionsnedsättningar 
Handledning arrangeras för att ge stöd till kommunernas LSS-verksamheter i juridiska 
gränsdragningar mellan aktörer och övrig myndighetsutövning.  
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Äldre 
Ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har implementerats och Skaraborgs 15 
kommuner har skrivit ett gemensamt avtal om att tillsammans finansiera en samordnare. 
Inom vård och omsorg har ett gemensamt avvikelsesystem, Med ControlPro, fortsatt rullats ut i 
kommunernas struktur och byggts ut med fler användare. Syftet är att förstärka 
patientsäkerheten genom ett gemensamt system i hela länet.  
60 biståndsbedömare inom Socialtjänstområdet för äldre har fått Juridisk handledning av 
kommunalförbundet. 
 
Ett länsgemensamt projekt med syfte att förstå hur Samordnad Individuell Plan och 
Patientkontakt ska fungera, har levererat en rapport, ett arbete som delvis hölls samman via 
Kommunalförbundets personal. 
En länsgemensam arbetsgrupp med representanter från VGR och några av länets 49 kommuner 
har fått ett uppdrag att ta fram en riktlinje kring öppenvårdsprocessen, för att matcha den 
riktlinje som finns i slutenvårdsprocessen. Denna ska underlätta för medarbetarna att 
patienterna får rätt hjälp av rätt vårdgivare i rätt tid. 
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§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Beh an d l at  av Dat u m Ären d e

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Bes l u t

Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund
Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Per iodens ekonomiska resultat
De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett överskott i
storleksordningen 500 tkr.
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse

Händelser  av väsentlig betydelse
Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna
för fastställande.
Business Region Skaraborg har och har haft flera etableringsförfrågningar tillsammans med
Skaraborgs kommuner

Förbundets revisor (PWC) granskar delårsbokslutet 2022-08-25

Han d l i n g ar

Utkast PWC
Slutversion delårsrapport 2022_ssv

Skickas t i l l

Medlemskommunerna
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§ 165 Dnr 2022/00303 

Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg 
per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 

kommuner i Skaraborg. Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 

beslutade den 20 september 2021, § 6b, att godkänna delårsredovisningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Bakgrund 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2022-

09-20 

 Delårsredovisning 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg 
per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Sammanfattning  

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 

kommuner i Skaraborg. Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 

beslutade den 20 september 2021, § 6b, att godkänna delårsredovisningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Bakgrund 

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 

kommuner i Skaraborg. Samordningsförbundet startade sin verksamhet 

januari 2021 och är ett resultat av en sammanslagning av de tre tidigare 

förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra 

Samordningsförbundet. Målet är en effektiv användning av samhällets 

resurser och att med lokala behov avgöra vad som behövs för att fler 

personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 20 september 

2021, § 6b, att godkänna delårsredovisningen.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Skaraborgs 

delårsrapport per den 31 augusti 2022.        
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2022-

09-20 

 Delårsredovisning 2022 

Beslutet ska skickas till 

Samordningsförbundet Skaraborg, info@samskaraborg.se 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 166 Dnr 2022/00384 

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 

augusti 2022. 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 30 september 2022, § 482, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2022. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet 

Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs 

granskningsrapport, 2022-10-05 

 Direktionen, § 482/2022 

 Delårsrapport 2022  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den  

31 augusti 2022. 

Sammanfattning  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 30 september 2022, § 482, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2022. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet 

Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2022.  

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 30 september 2022, § 482, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2022. Utfallet för delåret är 4,4 mnkr 

och prognosen för helåret är 2,1 mnkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som 

de övergripande målen för verksamheten.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Tolkförmedling Västs 

delårsrapport per den 31 augusti 2022.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs 

granskningsrapport, 2022-10-05 

 Direktionen, § 482/2022 

 Delårsrapport 2022  

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kansli@tolkformedlingvast.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 
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Beslutad av: 
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Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2022-05-05 

Dokumentansvarig: 
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
  



 

Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 



 

  15 (24) 

Intern 

indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  

 

 

 

  



 

  19 (24) 

Intern 

Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  

 

 
 

 

  



 

  22 (24) 

Intern 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 





Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se> 
Skickat: den 14 oktober 2022 10:17 
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunstyrelsen@bollebygd.se; 

boras.stad@boras.se; kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; 
kommunen@falkoping.se; kommun@grastorp.se; Info Gullspångs kommun; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; 
kommunstyrelsen@gotene.se; herrljunga.kommun@herrljunga.se; 
kommunen@hjo.se; kommun@harryda.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se; 
kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; 
kommunen@lillaedet.se; registrator@lysekil.se; Info Mariestads kommun; 
ks@mark.se; kommun@munkedal.se; kontakt@molndal.se; 
kommun@orust.se; kundcenter@partille.se; skara.kommun@skara.se; 
kommunstyrelsen@skovde.se; info@sotenas.se; kommun@stromstad.se; 
kansliet@svenljunga.se; kommun@tanum.se; kommun@tibro.se; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se; kommun@tranemo.se; 
trollhattans.stad@trollhattan.se; Info Töreboda kommun; 
kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se; 
kommunen@vargarda.se; region@vgregion.se; kommun@ockero.se 

Ämne: Expediering av Delårsrapport 2022  
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande.pdf; Delårsrapport 2022.pdf; Protokollsutdrag.pdf; 

Revisorernas bedömning.pdf; Förbundsordning 2021-01-01.pdf 
 

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 
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Hej, 

 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här beslutad Delårsrapport 2022. Bifogat 

finns även revisorernas bedömning av delårsrapporten, protokollsutdrag från direktionen samt den av 

medlemmarna beslutade förbundsordningen. Det finns enligt kommunallagens kommentarer inget krav på 

att fullmäktige formellt godkänner delårsrapporten men den ska behandlas i er fullmäktige. 

 

Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för kännedom. 

 

Hör av er om ni har några frågor. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emma Davidsson 
Förbundssekreterare 

Tolkförmedling Väst 
 

E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se 

Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10 

Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg  

Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg 

www.tolkformedlingvast.se 

 

mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ojFsp-0006uN-4P&d=4%7Cmail%2F90%2F1665735000%2F1ojFsp-0006uN-4P%7Cin11e%7C57e1b682%7C13404632%7C13632727%7C63491B1B852DC1B931C6EF051E69BCC3&s=NcBmRT-0h4ipZz1-eGONXAl_MNQ&o=wphtw%2F%2Fwt%3Arl.tefomoksndl.vatig%2Fes
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§ 167 Dnr 2022/00512 

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för 

tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll i medlemskommunerna. Direktionen beslutade den 21 

oktober 2022, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 

31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-04 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-25  

 Granskning av delårsrapport 2022, PWC 

 Direktionen, § 11/2022 

 Delårsrapport 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för 

tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll i medlemskommunerna. Direktionen beslutade den 21 

oktober 2022, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 

31 augusti 2022. 

Bakgrund 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 

direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 21 oktober 

2022, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport per den 31 augusti för år 

2022. 

Miljösamverkan prognosticerar ett underskott för innevarande år. 

Direktionen avser att balansera underskottet mot eget kapital. Skälet till 

underskottet är en ändrad debiteringsmodell och personalvakanser. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Med utgångspunkt 

från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte 

kommer att uppfyllas för år 2022. 
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Grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapportens 

återrapportering bedömer revisonen att det prognostiserade resultatet inte är 

förenligt med det finansiella mål som fastställts i budget 2022.  

Grundat på den översiktliga granskningen av delårsrapportens 

återrapportering kan revisonen inte uttala sig om det prognostiserade 

resultatet för direktionens verksamhetsmål som fastställts i budget 2022 då 

prognos saknas. Gällande nämndens verksamhetsmål är det prognostiserade 

resultatet delvis förenligt med de mål som fastställts i budget 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.       

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-04 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-25  

 Granskning av delårsrapport 2022, PWC 

 Direktionen, § 11/2022 

 Delårsrapport 2022 

Beslutet ska skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg, miljoskaraborg@skovde.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Revisionsrapport 

 
 

 

Granskning av  
god ekonomisk 
hushållning 2022 
 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

 

 

 

Anna Gröndahl 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Finansiella mål: Nej 

 

Verksamhetsmässiga mål: Delvis 
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Inledning 
Bakgrund 

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.    

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

Direktionen har i budget och strategisk plan 2022-2024 beslutat om verksamhetens mål 

indelat i fyra olika perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare. I 

delårsrapporten görs en avstämning mot både utfall och årsprognos avseende både de 

finansiella och verksamhetsmässiga målen.  

Av redovisningen framgår att direktionens finansiella mål bedöms inte uppfyllas utifrån 

lämnad prognos då resultatet prognostiseras uppgå till -0,4 mnkr. Nämndens finansiella 

mål bedöms uppfyllas på helår. 

Av redovisningen framgår att det saknas prognos gällande direktionens 

verksamhetsmässiga mål. Det finns ett antal nämndsmål som är kopplade till 

direktionens mål under de olika perspektiven. Redovisningen i delårsrapporten visar att 

sex av tolv mål bedöms uppnås eller ha hög måluppfyllelse vid årets slut, ett bedöms 

delvis uppnås, fyra bedöms inte uppnås och ett mål har slutdatum 2027 och bedöms 

ligga i fas för att kunna uppnås vid slutdatum.  

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål 

som direktionen fastställt i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi 

inte uttala oss om den prognostiserade måluppfyllelsen för direktionens 

versksamhetsmål då det inte framgår i delårsrapport. Om vi lägger till nämndens mål 

som en del av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen gör vi bedömningen att det 

prognostiserade delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i 

budget 2022. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 
bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för 
verksamhetsmålen. 
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Datum för min digitala signatur 

 

 

 

Anna Gröndahl      

___________________________   

     Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Inledning 
Bakgrund 

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys. 
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-21 och därefter 

behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av förbundschef och ansvariga ekonomer.   

 

Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av 

förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för kommunalförbundet för 

perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta 

och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

LKBR.  

 

Datum enligt min digitala signatur 

 

Mattias Bygghammar     

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg                     2022-10-25 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2022, MÖS, PwC 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 2022, MÖS, PwC 

 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för MÖS 

 

       

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om 
resultatet i delårsrapporten per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 
 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad 
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet 
framgår av bifogade granskningsrapporter som utarbetats av PwC. 
 
Vi bedömer: 
 

● att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i 
delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas 
för år 2022. 
 

● att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering är det prognostiserade resultatet inte förenligt med det 
finansiella mål som fastställts i budget 2022. 
 

● att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering kan vi inte uttala oss om det prognostiserade resultatet för 
direktionens verksamhetsmål som fastställts i budget 2022 då prognos 
saknas. Gällande nämndens verksamhetsmål är det prognostiserade 
resultatet delvis förenligt med de mål som fastställts i budget 2022.  
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg                     2022-10-25 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2022, MÖS, PwC 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 2022, MÖS, PwC 

 

 
Skövde 25 oktober 2022        

 

 

                  

______________________         ______________________       
Ronny Wennerström, Tibro kommun  Lars Elinderson, Falköpings kommun 
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Datum
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Olof Elinderson

Lars Elinderson

Förtroendevald revisor

2022-10-25 10:47:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-10-26 03:21:07 UTCSignerat 3800804 3 / 3Oneflow ID Sida



1,4 MILJÖSAMVERKAN 
 ÖSTRA SKARABORG 

Dir § 11 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-21 

Dnr 2022-6057 

Delårsrapport 2022 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg godkänner förslaget till 
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Bild I. Förbundets geografiska område 

Revisorer 2022 

• Ronny Wennerström (M), Tibro 

• Lars Elinderson (M), Falköping 

1. Inledning 

1.1 Förbundets verksamhet 

Milj ösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en 
miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. 

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 

tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro. 
Fördelningen av medlemsbidraget 2022 
gjordes utifrån befolkningsmängden den 

31 december 2020. Vid denna tidpunkt 
var den totala befolkningsmängden inom 
medlemskommunerna 117 765 varav 

Falköping 33 270, Hjo 9 233, Karlsborg 
6 965, Skövde 57 016 och Tibro 11281. 

Direktionens uppdrag regleras i en 

förbundsordning och en arbetsordning. 
Miljönämndens reglemente beskriver 
nämndens uppdrag. Verksamhetens om-

fattning framgår av nämndens tillsyns-
och kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning 
av mål och planer sker genom internkontroll. 

1.2 Politiker och tjänstepersoner 

1.2.1 Tjänstepersoner 
Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och milj öbalksområdet. Förbundets tjänstepersons-
organisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny 

Möller och Max Ulrikz samt Anna Toftedahl (från 2022-08-01). Per den 31 augusti 
hade Miljösamverkan totalt 40 anställda 

1.2.2 Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet. 
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Ersättare 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Pema Malmgren (M), Falköping 

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 

• Merja Wester (S), Hjo 

• Anna Bruzell (S), Karlsborg 

• Torbjörn Colling (M), Karlsborg 

• Ulrica Johansson (C), Skövde 

• Maria Hjärtqvist (S), Skövde 

• Ann Ohlsson (L), Tibro 

• Mikael Faleke (M), Tibro 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 

• Adam Johansson (M), Falköping 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

• Pierre Rydén (S), Hjo 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Rolf Eriksson (S), Tibro 

Ordförande 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

r
• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

Vice ordförande 

1.2.3 Politisk ledning 

Direktionen Miljönämnden östra Skaraborg 

     

  

Ordförande 

  

    

     

  

• Philip Segel! (M), Skövde 

   

       

 

Vice ordförande 

   

    

 

• Ingrid Martens (C), Falköping 

• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

 

       

Ledamöter 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 

• Björn Bröne (L), Hjo 

• Anders Karlsson (5), Hjo 

• Peter Kornestedt (S), Karlsborg 

• Göran Bergman (5), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Thomas Danielsson (M), Tibro 

Ersättare 

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 

• Anders Blom (MP), Falköping 

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 

• Kenny Johansson (S) Hjo 

• Stig Larsson (L), Karlsborg 

• Ronny Siderud (5), Karlsborg 

• Tommy Westerberg (C), Skövde 

• Margareta Lind/Linda Schultz 
Forsberg (S), Skövde 

• Thomas Carlsson (S), Tibro 

• Michael Krusell (M), Tibro 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling 

2.1.1 Tillsyn och kontroll 
Under perioden 1 januari-31 augusti 2022 har miljönämnden utfört totalt 1 750 
planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 

genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Styrd tillsyn och kontroll 
Den styrda tillsynen, insatser på anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, 

omfattar 1750 insatser. Jämfört med tillsynsplanen för helår på 2641 insatser 
innebär det en måluppfyllelse motsvarande 66,3 procent. Vår bedömning är att vi 
kommer uppnå en hög måluppfyllelse (över 90 %). En viktig faktor om målet ska 
uppnås är att vi kan fylla de vakanser som uppstått under sommarperioden. 

En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.1. 

2022-08-31 2021-08-31* 2020-08-31* 2019-08-31* 2018-08-31* 
Måluppfyllelse 66,3% 61,4% i 57,4% 67% 57,4% 

* ändrad definition av styrd tillsyn. Tidigare var definitionen av styrda planerade insatser att de finansierades med årlig avgift. 

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 
Antalet planerade tillsynsinsatser på verksamheter som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga uppgår till 711, att jämföra med planen på 1169. Det motsvarar 
en måluppfyllelse på 60,9 procent. Vår bedömning är vi kommer nå hög 

måluppfyllelse (över 90 %). En viktig faktor om målet ska uppnås är att vi kan fylla 

de vakanser som uppstått under sommarperioden 

En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2. 

2.1.2 Ekonomi 
2022-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

Verksamhetens intäkter 19 156 i 20 689 20 700 i 26 4792 20 023 

Verksamhetens kostnader -18682 20 233 18 929 24 8262 18 074 

Resultat efter avskrivningar och 449 

    

finansiella poster 

 

394 1 709 1 591 1 899 

Avgiftsfinansieringsgrad', % 55,1 61,1 61,9 62,6 61,8 

Antal anställda 40 40 45 44 43 

Folkmängd medlemskommunerna 

      

117 765 117 517 117 002 116169!  115 209 

Beloppen ovan anges i tusentals kronor. 

Befolkningsmängden är från närmast föregående årsskifte. 

' Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen. 
2  Stor påverkan av tillfälligt statligt finansierat projekt inom förorenad mark 



2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.2.1 Viktiga förhållanden 

Statliga stöd på grund av pandemin 
Precis som under föregående år har nämnden tagit emot statliga stöd för att 
genomföra tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Lagen upphävdes den 1 april 2022. För perioden 1 januari-31 mars fick nämnden 
265 tkr i statliga bidrag. 

Förändring av semesterlöneskulden 
Avstämning av semesterlöneskulden görs vid delår och helår. Eftersom majoriteten 
av uttag av semesterdagar sker under sommarperioden innebär det att skulden per 
den 31 augusti har minskat i förhållande till årsskiftet. Resultatpåverkan är således 
positiv. Resultatpåverkan vid avstämningen är av samma skäl negativ vid årsskiftet. 
Resultatpåverkan vid delåret är 770 tkr. 

2.2.2 Finansiella risker 
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvars-

 

förbindelser avseende pensioner. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

2.3.1 Coronapandemin 
Pandemin har under inledande del av året haft fortsatt påverkan på vår verksamhet på 
olika sätt, men i och med beslutet att inte längre klassa covid-19 som en 
samhällsfarlig sjukdom har läget sakta återgått till vad som kan beskrivas som ett 
normalläge. 

Vad gäller tillsynsuppdraget kopplat till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen så upphävdes lagen den 1 april 2022. Under året har vi genomfört 
20 planerade kontrollinsatser kopplat till detta. 

2.3.2 Test av flytt av kundtjänst till Skövde kommuns kontaktcenter 
Ett projekt har inletts där Skövde kommuns kontaktcenter övertar vår tidigare 
kundtjänsts uppgifter. Det är ett sätt att frigöra kompetenser som fanns i 
Milj ösamverkans kundtjänst som i större utsträckning efterfrågades i organisationen. 
Miljösamverkan har under en del av 2022 köpt 0,7 heltidstjänst av Skövde kommun 
för kundtjänst. Testet kommer att utvärderas under hösten 2022. 

2.3.3 Nästa steg för en ökad andel efterhandsdebitering för miljöbalkens område 
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att 
anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från 
och med 1 januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) nya modell för miljöbalkstaxa. En ny inriktning som den nya 
taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att betala en fast årlig 
avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift utifrån 
nedlagd tid i efterskott. 
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Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning att 

taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås 

kommunerna att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet 

med att ta upp taxan vid två tillfällen så nära i tiden var främst att övergången till en 

ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha 

möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer. 

I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Om 

medlemskommunernas kommunfullmäktige under hösten 2022 beslutar att anta den 

nya taxan enligt liggande förslag kommer ytterligare ca 400 verksamheter att gå över 

till efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är 

verksamheter med prövningsnivå A och B (undantaget branschen lantbruk). Skälet 

till att de fortsatt föreslås behålla en fast årlig avgift är att avgiftssystemen för dessa 

verksamheter bör vara lika, oavsett om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. 

Dessa verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom även 

händelsestyrd tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften. 

2.3.4 Ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen under beredning 
Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelverket ett arbete med att se över och göra 

om den befintliga vägledande riskIclassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i 

leden efter primärproduktionen. Målsättningen är att en ny modell ska gälla från och 

med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna kan klassa om 

befintliga verksamheter. Livsmedelverkets nya modell för fastställande av 

kontrollfrekvens är till för att underlätta för kontrollmyndigheterna att uppfylla 

kravet på en riskbaserad offentlig kontroll som är verkningsfull, lämplig och sker 

med en regelbunden frekvens. Livsmedelsverket beslutade i mars 2022 om den nya 

modellens grundstruktur. Beslut om modellens beräkningstabeller för riskklasser och 

kontrollfrekvenser samt beslut om föreskrifter kommer att fattas under hösten 2022. 

2.3.5 Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 
Den nationella tillsynsstrategin för miljötillsynsområdet beslutades i december 2021. 

Strategin avser åren 2022-2024 och styr vår planering och prioritering inom 

tillsynen. Nämnden kommer utgå ifrån de preciserade åtgärderna samt fokusområden 

som beslutats i strategin och följa angivna styrningar. 

2.3.6 Digitalisering av enskilda avlopp 
Små avloppsanläggningar och riskbaserad tillsyn är ett av fokusområdena i den 

nationella strategin för miljöbalkstillsyn 2022-2024. En förutsättning för att kunna 

riskklassa alla avloppsanläggningar i våra medlemskommuner är att de finns i våra 

digitala register. Innan den riskbaserade tillsynen kan starta så behöver därför vi och 

många kommuner arbeta med att få sina avloppsregister mer fullständiga. Enligt 

strategin är de första viktiga stegen att alla avloppsanläggningar samt uppgifter om 

deras koordinater och teknik finns med i registren. Nationellt stöd ges genom att 

Havs- och vattenmyndigheten driver ett digitaliseringsprojekt gällande detta. 

Arbetet med att skapa ett fullständigt register och risklassa alla små 

avloppsanläggningar kommer innebära ett merarbete under 2022-2024 samt 

sannolikt en ökad administration. 
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Det finns en osäkerhet gällande uppskattning för åtgång av resurser samt kostnader 
för digitalt stöd från till exempel systemleverantör. I dag pågår ett arbete för att se till 
att majoriteten av våra små avloppsanläggningar finns i våra register vid utgången av 
2022. Arbetet med att se över hur de kan riskklassas påbörjas under 2023. 

2.4 Styrning och uppföljning 

Nedan följer en uppföljning av verksamhetsmålen. Direktionens mål är övergripande 
och av en mer strategisk karaktär medan nämndens verksamhetsmål är mer konkreta 
och mätbara. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens mål uppnås. 
Sett i ett helhetsperspektiv bedömer vi att vi uppnår en god måluppfyllelse för våra 
verksamhetsmål. 

2.4.1 Perspektiv finansiering 

Direktionens verksamhetsmål 

Måluppfyllelse 

• Årets resultat ska uppgå till minst 204 tkr 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till 
minst 70 % för livsmedelskontrollen och 59 % 
för miljöbalken för 2022. 

• Årets resultat förväntas enligt helårsprognosen 
uppgå till -405 tkr. Bedömningen är att målet inte 
kommer att uppnås. 

Utfall 

• Livsmedelskontrollen: 70,8% 

• Miljöbalken: 49,2% 

• Vår bedömning är att vi kommer uppnå hög 
måluppfyllelse. 

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll 

Direktionens verksamhetsmål 

Måluppfyllelse 

• Alltid bra resultat vid extern granskning av • Någon extern granskning har inte genomförts per 
verksamheten. Uppföljning av målet utgår om den 31 augusti 2022. 
någon granskning inte genomförts under året. 

Nämndens verksamhetsmål 

   

 

Måluppfyllelse 

 

   

   

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för den 
styrda tillsynen. 

• Per den 31 augusti har 66,3 % av insatserna 
genomförts. Bedömningen är att vi kommer 
att nå hög måluppfyllnad. 



Måluppfyllelse 

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för den 
behovsprioriterade tillsynen. 

• Per den 31 augusti har 60,9 % av insatserna 
genomförts. Bedömningen är att vi kommer 
att nå hög måluppfyllnad. 

Nämndens preciserade verksamhetsmål 

  

 

åluppfyllelse 

   

   

• Bedriva tillsyn och kontroll av små avlopps-
anläggningar så att årligen minst 5 % av 
anläggningarna som inte är godkända 
åtgärdas. 

• I dagsläget är 3 % av de små 
avloppsanläggningarna åtgärdade i årets 
tillsynsområde. Bedömningen är att vi inte 
kommer nå målet om 5 %. 

   

åluppfyllels 

   

   

• Till senast år 2027 ska samtliga vedeldade 
pannor som används som primär värmekälla 
inom tätort och småort uppfylla kraven enligt 
BBR 1998 och vara utrustade med 
ackumulatortank. 

2.4.3 Perspektiv kund 

Direktionens verksamhetsmål 

Mål 

• Nöjda invånare och verksamhetsutövare 

• Arbete enligt fastställd nämndriktlinje pågår 
och bedömningen är att målet uppnås till år 
2027 

Måluppfyllelse 

• Mäts delvis genom insiktmätningar som 
redovisas under nämndens mål nedan. 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-
Kund-Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKR:s öppna 
jämförelser. 

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller 
ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört 
med föregående års mätning för respektive 
myndighetsområde. 

Mål 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av 
2022 utreda och ge förslag på hur 
kundnöjdhet kan mätas för andra 
målgrupper än de som mäts inom enkäten 
NKI (privata företag). 

Måluppfyllelse 

• 1. Se bilaga 9.3 för mer detaljerad 
redovisning. 

• 2. Se bilaga 9.3 för mer detaljerad 
redovisning. 

• Målen är inte uppnådda. Bedömningen är att 
målen inte kommer att nås under 2022 för 
alla myndighetsområdena. 

Nuläge 

• Utredning genomförs om vi kan koppla en 
enkät till användare som återkommande (fler 
än två gånger) använder vår webbplats för 
att se om informationen där kan förbättras. 

• Uppföljande intervjuer med 
kontaktpersoner efter genomförda projekt. 

• Bedömningen är att målet kommer att 
uppfyllas. 
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Mål 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av 2022: 

1. ha initierat ett arbete med samtliga 

medlemskommuner i syfte att samordna och på 

sätt förenkla för kommuninvånarna att hitta och 

använda våra digitala tjänster. 

2. ha testat och utvärderat applikation för tillsyn i 

fält 

3. ha en fungerande digital slutarkivering (för 

möjlig drift i början av 2023). 

Mål 

• För året 2022 ska andelen som kommer in via e-tjänster 
uppgå till: 

• minst 50 procent för anmälan/ansökan om installation 
av värmepump 

• minst 70 procent för anmälan om registrering av 
livsmedelsverksamhet 

• minst 70 procent för klagomål på misstänkt 
matförgiftning 

• minst 50 procent för anmälan/ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

• minst 50 procent för klagomål på inomhusmiljö 

• För året 2022 ska antalet som kommer in via e-tjänst 
uppgå till minst 300 för komplettering av befintligt 
ärende 

Nuläge 

• 1. Vi har fungerande samverkan med 

kommunerna Skövde och Hjo. Diskussioner med 

övriga medlemskomuner pågår. 

Bedömningen är att vi kommer att nå målet 2022 

• 2. En tidig utvärdering av system och teknik 

visade att applikationen inte fungerade i vår 

verksamhet. Uppdatering av applikationen gjordes 

under sommaren 2022, vilket gör att målet 

föreslås gälla för 2023. 

Målet uppfylls inte under 2022. 

• 3. Digital slutarkivering testas i samverkan med 

vår IT-leverantör Skövde kommun. Bedömningen 

är att vi kommer ha en fungerande digital 

slutarkivering från och med 1 januari 2023. 

Nuläge 

• 12,8 procent för anmälan/ansökan om installation av 
värmepump 

• 63,9 procent för anmälan om registrering av 
livsmedelsverksamhet 

• 80,9 procent för klagomål på misstänkt matförgiftning 

• 18,5 procent för anmälan/ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

• 41,7 procent för klagomål på inomhusmiljö 

• 82 st har använt e-tjänst "komplettering av befintligt 
ärende" 

• Bedömningen är att vi delvis kommer att uppnå målet 

2.4.4 Perspektiv medarbetare 

- - Direktionens verksamhetsmål 

le.111. 11~Niel 
• En attraktiv arbetsgivare med stolta 
medarbetare. 

• Målet mäts genom insiktsmätningar och 
medarbetarundersökningar. 

Nämndens verksamhetsmål 

• Genomföra minst en 
medarbetarundersökning under 2022 där: 

• svarsfrekvensen ska överstiga 80 procent. 

• nyckeltalet eNPS ska överstiga 0 
(Nyckeltalet är inom intervallet — 100 och + 
100 där värden över 0 anses vara bra).  

• Per den 31 augusti har tre 
medarbetarundersökningar genomförts. 

• Svarsfrekvensen har varit 87-89% 

• eNPS är vid senaste mätningen +3 

• Bedömningen är att vi kommer att uppnå 
målet. 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.5.1 God ekonomisk hushållning 
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De 

finansiella målen är delvis uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i 

hög grad inom de flesta områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 

hushållning för perioden har uppnåtts. 

Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än 

om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget milj ökontor. Förutom att det 

skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det 

skalfördelar i en samverkan vilket i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, 

där vi genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och 

kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi 

framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad 

utveckling. 

2.5.2 Ekonomisk ställning 
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet 

uppgår per den 31 augusti till 4 449 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. 

Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 

2.6 Balanskravsresultatet 

Resultatet för helåret 2022 förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till -405tkr. 

Inga per i dag kända balanskravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämnings-

reserv påverkar det prognostiserade resultatet vilket gör att balanskravsresultatet 

bedöms komma att motsvara det prognostiserade resultatet. 

(Tusentals kronor) Delår 2022 Prognos 2022 Budget 2022 
Årets/delårets resultat 449 -405 204 
Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 0 
Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 

Årets/delårets resultat efter balanskravsjusteringar 449 -405 204 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Balanskravsresultat 449 -405 204 
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2.7 Väsentliga personalförhållanden 

2.7.1 Sjukfrånvaro 

 

2022-07-31 2021-07-31 
Total sjukfrånvaro 

varav: 

5,9 % 4,5 % 

- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 68,0 % 53,9% 
- sjukfrånvaro för män 1,3 % 0,8 % 

- sjukfrånvaro för kvinnor 7,6 % 5,8 % 

- anställda —29 år 2,6% 2,6 % 
- anställda 30-49 år 7,6 % 4,0% 

- anställda 50— år 2,0% 7,5 % 

Förbundschefen har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent vid 

årets slut. Statistiken för augusti är inte tillgänglig vilket gör att perioden som statistiken 

baseras på ovan är perioden januari—juli. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 5,9 procent. 

För kvinnor är siffran 7,6 procent, för män 1,3 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro 

uppgår till 68 procent av den totala sjukfrånvaron. Samma siffra för kvinnor är 63,8 

procent, för män 0 procent. 

Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning 

får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Vi ser små förändringar i sjukfrånvaron 

som helhet. Långtidssjukfrånvaron är inte direkt arbetsrelaterad. Målet ovan avser helår, 

men vår bedömning idag är att vi bör hamna kring målsättningen om 4 % sjukfrånvaro. 

2.7.2 Personalsammansättning 

Könsfördelning Anställningsform 
10 män 

(24%) 4 Tidsbegränsade 

38 

Tillsvidare 

32 

kvinnor 

(76%) 
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SVENSK MILJÖBAS 

Åldersfördelning 2022-08-31 

20-29 är 9,8% 

30-39 är 19,5% 

40-49 är 46,3% 

50-59 är 17,1% 

60 är - 

2.8 Miljöredovisning 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är milj ödiplomerad 

enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan 

bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsyns-

myndighet till en hållbar utveckling och en god miljö. 

Vi arbetar aktivt med vår organisations påverkan på 
miljön. Vi har en intern miljöpolicy, mål samt 

handlingsplan för att nå våra uppsatta mål. För vår del 

handlar det om mål kopplade till bland annat 

transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år revideras vårt interna 
miljöarbete av en extern part. Senast godkända revidering genomfördes 1 april 2022. 

2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Omvärldsanalys 
De ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på effektivisering och 

digitalisering inverkar även på oss. Att satsa på digitalisering är en förutsättning för 
att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare på sikt men också för att kunna 

möta de förväntningar som kunder har på oss. Utvecklingen av e-tjänster och e-arkiv 
medför förändringar som kommer att påverka organisationen. Främst inom 

verksamhetsstödet men även på sikt för inspektörerna och hur vi bedriver tillsyn. 

Livsmedelsverket arbetar sedan en tid med att ta fram en ny riskklassningsmodell 

som ska gälla från och med 2024. I dagsläget är det oklart hur den kommer påverka 

vår verksamhet. 

Hav och vattenmyndigheten arbetar med att uppdatera tillsynsvägledningen för 

tillsynen av små avlopp, bland annat med s.k. riskbaserad tillsyn med riskklassning 

av avloppsanläggningarna. Vi vet i dagsläget inte hur detta kommer påverka vår 

verksamhet. 
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Den nationella tillsynsstrategin gäller för åren 2022-2024 och styr vår planering och 

prioritering inom tillsynen. Nämnden kommer utgå ifrån de preciserade åtgärderna 

samt fokusområden som beslutats i strategin och följa styrningar i strategin. 

2.9.2 Utveckling av verksamheten 

Digitalisering 

Digitaliseringen har ännu inte medfört den positiva effekt som önskas. Vi har idag ett 

behov av att ytterligare fokusera på arbetet med digitalisering, e-tjänster med mera 

för att kunna få effekt av digitaliseringens olika delar. Vi kan se att digitaliseringen 

kräver resurser i större utsträckning än vad som inledningsvis uppskattades, 

exempelvis för drift och underhåll. Ett sätt att frigöra interna resurser är exempelvis 

att köpa kundtjänstkompetens från Skövde kommun, vilket har varit en kortsiktig 

lösning. Vikten av att ha en fungerande IT-struktur och vid problem kunna vidta 

snabba åtgärder har en direkt koppling till hur kund upplever vårt arbete men 

självklart också till hur snabbt ärendet kan hanteras. 

Vi behöver utvärdera vilka typer av resurser vi behöver för att kunna få effekt av 

digitaliseringen avseende enkelhet för kund och Milj ösamverkan som helhet. 

Effektiv drift och utveckling av vår IT-struktur är avgörande för om vi ska kunna ta 

steget att få en fungerande effektiv digital hantering. Den tänkta besparingen i 

traditionell administration kan ersättas av ett ökat behov av IT-resurser. 

Fokus i arbetet i digitaliseringen är att få välfungerande e-tjänster jämfört med att 

införa flera sådana. 

Gemensam kontrollprocess 

Vi har under året arbetat fram en gemensam kontrollprocess för tillsyn. Syftet är att 

vi oavsett lagstiftningsområde, ska arbeta på ett likriktat sätt. 

Kontaktcenter 

Under hösten kommer testet där Skövde kommuns kontaktcenter (KC) utgör vår 

kundtjänst att utvärderas. På kort sikt bedöms initialt inga personella besparingar 

kunna göras, utan istället kan kompetens frigöras på kontoret för att fokusera på 

tillsyn, digitalisering, e-tjänster, och andra administrativa krav. 

Rekrytering 

Vi ser en ökad svårighet i att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Vi kan 

komma att i större utsträckning än idag samverka med andra kommuner för att hitta 

rätt kompetens inom vissa områden där särskild kompetens behövs. 

Ökad transparens mot kund — efterhandsdebitering 

Arbetet med att införa ny taxa för efterhandsdebitering fortsätter under hösten. Från 

I januari 2023 planeras en ny taxa för milj öbalken att gälla. Efterhandsdebiteringen 

medför en ökad administration genom att exempelvis vi behöver fatta avgiftsbeslut i 

varje ärende. Vi kan också anta ett ökat antal överklagningsärenden kopplade till 

avgiften eftersom efterdebiteringen tydligare visar avgiften i relation till vårt arbete 

jämfört med tidigare. 
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Ökade administrativa krav 

Vi konstaterar ökade administrativa krav inom personuppgiftshantering (GDPR), 
informationssäkerhet med mera som gör att det är en osäker utveckling på krav inom 
administrationen. I dessa fall ser vi ett stort behov av samordning inom 
medlemskommunerna inklusive bolag och förbund. 

Osäkerhet i ekonomi 

Det förändrade arbetssättet med tim- och efterhandsdebitering kan medföra en ökad 
osäkerhet för ekonomin som kan slå åt flera håll. Dels att intäkten blir lägre än 
budgeterat, dels att de företag som tidigare hade schablonavgift där vi gjorde mer tid 
än vad schablonen avsåg kommer få en högre avgift då vi tar ut avgift för nedlagd 
tid. 

Eftersom vi ännu inte har något heltäckande underlag för tidsredovisning finns en 
osäkerhet i avgiftsfinansieringsgraden. Vissa uppgifter kan dock inte nämnden ta ut 
en avgift för, exempelvis remisshantering och överklagningar. Den pågående 
tidsredovisning samt efterföljande utvärdering kommer på ett bättre sätt än idag visa 
omfattningen av detta arbete och ge ett bra beslutsunderlag för eventuella 
förändringar. Troligtvis behöver en detaljerad tidsredovisning att fortsätta en tid 
framöver för att ge ett bättre beslutsunderlag för behovet av resurser. 
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3. Resultaträkning 

 

Not 2022-01-01 

—2022-08-31 

2021-01-01 

—2021-08-31 

 

Budget 

helår 

Helårs 

prognos 

Verksamhetens intäkter 3 

 

19 156 355 20 689 223 30 350 000 28 300 000 

Verksamhetens kostnader 4, 5 -18 681 949 -20 232 895 -30 110 000 -28 663 000 

Avskrivningar 6 

  

-31 223 

 

-69 084 

 

-50 000 -50 000 

Verksamhetens 

nettokostnader 

   

443 183 

 

387 244 

 

190 000 -413 000 

Verksamhetens resultat 

   

443 183 

 

387 244 

 

190 000 -413 000 

Finansiella intäkter 7 

  

5 840 

 

6 995 

 

14 000 8 000 

Finansiella kostnader 

    

0 

  

0 

  

0 

 

0 

Resultat efter finansiella 

poster 

   

449 023 

 

394 239 

 

204 000 -405 000 

Periodens resultat 8 

  

449 023 

 

394 239 

 

204 000 -405 000 
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4. Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Maskiner och inventarier 9 38 912 70 135 

Summa anläggningstillgångar 

 

38 912 70 135 

Omsättningstillgångar 

   

Fordringar 10 2 854 174 3 430 532 

Kassa och Bank 11 12 492 775 6 183 244 

Summa omsättningstillgångar 

 

15 346 949 9 613 776 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

15 385 861 9 683 911 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

   

SKULDER 

   

Eget kapital 12 

  

Årets resultat 

 

449 023 228 355 
Övrigt eget kapital 

 

4 000 000 4 000 000 
Summa eget kapital 

 

4 449 023 4 228 355 

Avsättningar 

   

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 

   

Skulder 

   

Långfristiga skulder 

 

0 0 

Kortfristiga skulder 13 10 936 838 5 455 556 

Summa skulder 

 

10 936 838 5 455 556 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

15 385 861 9 683 911 

Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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5. Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2022-01-01 
-2022-08-31 

2021-01-01 
-2021-08-31 

Delårets resultat 449 023 

 

394 239 
Återbetalning till medlemskommunerna avseende 
föregående år -228 355 -1 975 626 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 220 668 -1 581 387 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

     

Av- och nedskrivningar 31 223 

 

69 084 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 251 891 -1 512 303 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 576 358 

 

415 100 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 481 282 8 428 034 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 309 531 7 330 831 

Periodens kassaflöde 6 309 531 7 330 831 

Likvida medel vid årets början 

     

Likvida medel vid årets början 6 183 244 5 894 668 
Likvida medel vid delårets slut 12 492 775 13 225 499 
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6. Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring (LKBR) och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). 

I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte 

alltid presenterats i årsredovisningen. 

Principerna är väsentligen oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. 

1.1 Redovisning av intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med 

övriga verksamhetsanknutna intäkter. 

1.2 Redovisning av kostnader 
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. 

Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa 

pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

1.2.1 Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttj andeperioden med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive 

eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas 

i bruk. 

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt 

(exempelvis verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) 

och beloppet är väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 6. 

1.3 Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella 

anläggningstillgångar som inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga 

gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. För 2022 uppgår ett halvt 

prisbasbelopp till 24 150 kr. 

1.4 Omsättningstillgångar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där 

förfallodatum ligger mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som 

anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 



efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta 
redovisas till balansdagens kurs. 

1.5 Skulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. 

1.6 Kassa flödesanalys 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som påverkar bokslutet väsentligen. 

Not 3 Verksamhetens intäkter 
2022-01-01 2021-01-01 

-2022-08-31 -2021-08-31 

Medlemsbidrag 8 600 000 8 433 333 
Förrättning och granskning 10 016 516 11 213 085 
Statligt stöd tillfällig lagstiftning 

 

265 379 

 

873 242 
Övriga intäkter 

 

274 460 

 

169 563 
Summa verksamhetens intäkter 19 156 355 20 689 223 

Not 4 Ersättning till revisorerna 
2022-01-01 2021-01-01 

-2022-08-31 -2021-08-31 

PwC 

    

Revisionsuppdraget -50 000 -53 333 
Summa ersättning till revisorerna -50 000 -53 333 
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Not 5 Verksamhetens kostnader 
2022-01-01 2021-01-01 

-2022-08-31 -2021-08-31 

Kostnader arbetskraft -14 763 608 -16 301 206 

Övriga verksamhetskostnader -3 918 341 -3 931 689 

Summa verksamhetens kostnader -18 681 949 -20 232 895 

Not 6 Avskrivningar 

      

2022-01-01 2021-01-01 
- 2022-08-31 -2021-08-31 

Avskrivning maskiner och inventarier -31 223 -69 084 
Summa avskrivningar -31 223 -69 084 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 8 år 2022 och 6 år 2021. 

Not 7 Finansiella intäkter 
2022-01-01 2021-01-01 

- 2022-08-31 -2021-08-31 

Ränteintäkter 5 840 6 995 
Summa finansiella intäkter 5 840 6 995 

Not 8 Delårets resultat 
2022-01-01 2021-01-01 

- 2022-08-31 -2021-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 449 023 394 239 

Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 449 023 394 239 

Not 9 Maskiner och inventarier 

 

2022-08-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 779 026 779 026 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 779 026 779 026 

Ingående avskrivningar -708 891 -608 068 

Årets avskrivningar -31 223 -100 823 
Utgående ackumulerade avskrivningar -740 114 -708 891 
Utgående redovisat värde 38 912 70 135 
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Not 10 Fordringar 

2022-08-31 2021-12-31 

Kundfordringar 

 

731 828 

 

785 758 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

953 002 1 346 419 
Övriga kortfristiga fordringar 1 169 344 1 298 355 
Redovisat värde vid årets slut 2 854 174 3 430 532 

Not 11 Kassa och bank 

2022-08-31 2021-12-31 

Bank 12 492 775 6 183 244 
Summa bank 12 492 775 6 183 244 

Not 12 Eget kapital 

Eget kapital 

2022-08-31 2021-12-31 

Ingående eget kapital 4 228 355 5 975 626 
Återbetalning till medlemskommunerna -228 355 -1 975 626 
Delårets resultat 449 023 

 

228 355 
Utgående eget kapital 4 449 023 4 228 355 

Not 13 Kortfristiga skulder 

2022-08-31 2021-12-31 

Leverantörsskulder 

 

429 507 1 153 664 
Övriga kortfristiga skulder 

 

790 860 

 

732 819 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 716 471 3 569 073 
Summa kortfristiga skulder 10 936 838 5 455 556 



7. Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under året och inga investeringar är budgeterade. 

8.Driftsredovisning 

8.1 Utfall i förhållande till budget 

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen 

budget för 2022 samt utfallet samma period föregående år. 

(tkr) 

Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Utfall 

22-08-31 

Utfall 

21-08-31 

Intäkter 30 350 28 300 19 156 20 689 

Medlemsbidrag 12 900 12 900 8 600 8 433 

Tillsynsavgifter 17 250 14 740 10 017 11 213 

Övriga intäkter 200 660 539 1 013 

varav för tillsyn trängsel 

 

265 265 873 

Kostnader -30110 -28663 -18682 - 20 233 

Personal -23380 -22210 -14356 -16038 

varav för tillsyn trängsel 0 0 0 -238 

Övriga verksamhetskostnader - 6 095 -5 820 -3 917 - 3 932 

varav för tillsyn trängsel 0 0 0 - 415 

VA-rådgivning - 635 -633 -409 - 273 

varav personal -610 -612 -408 -263 

varav övriga - 25 -23 -1 - 10 

     

Avskrivningar -50 -50 -31 -69 

Finansiella intäkter 14 8 6 7 

Finansiella kostnader 

         

RESULTAT 204 -405 449 394 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående uppställning eftersom det är en fristående 
funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. 1 resultaträkningen redovisas det inte separat. 

Budget 2022 har justerats mot budget och strategisk plan efter ett fel har upptäckts. Budgeterat resultat 
har inte förändrats. 

8.1.1 Resultatanalys 
Resultatet uppgår per den 31 augusti till 449 tkr. Avstämningen av semesterlöne-

skulden har en positiv resultatpåverkan motsvarande 770 tkr vid delåret. Exkluderar 

vi den påverkan noterar vi ett underskott motsvarande 321 tkr. 

8.1.2 Intäktsanalys 
Intäkterna uppgår till 19 156 tkr vilket är 1077 tkr lägre än budgeterat per den 

31 augusti. Övriga intäkter överskrider budget medan intäkter från tillsynsavgifter 

underskrider budget. 
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Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 600 tkr och är helt enligt budget. 

Övriga intäkter uppgår till 539 tkr vid delåret, att jämföra med budgeterade 200 tkr 

för hela året. Av detta står lönebidrag för 167 tkr, ersättning sjuklöner från staten för 

18 tkr, stöd för övertagande av tillsynen för trängsel med anledning av covid-19 för 

265 tkr samt övriga intäkter om 89 tkr. 

Intäkterna från tillsynsavgifter uppgår till 10 017 tkr vilket är 1 483 tkr lägre än 

budget per den 31 augusti. Nedan följer en redovisning per kontrollområde. 

8.2 Miljöbalkens område 

För milj öbalkens område uppgår intäkterna till 6 500 tkr vilket är 1 497 tkr lägre än 

budgeterat vid delår. Det finns en viss negativ effekt som kan härledas till 

övergången från schablonavgifter till efterhandsdebitering. 

För delområde miljöskydd uppgår intäkterna till 3 708 tkr vilket är ca 1 038 tkr lägre 

än budget. Det är framför allt personalomsättning som medfört utebliven tillsyn som 

är den främsta orsaken till avvikelsen. Inom lantbrukstillsynen har tillsynen inte 

kunnat genomföras enligt planen. Även tillsynen på de mindre miljöskydds-

anläggningarna har inte kunnat genomföras enligt plan vilket påverkar utfallet. 

För delområde avlopp uppgår intäkterna till 1 730 tkr vilket är 393 tkr lägre intäkter 

än budgeterat. 

Färre tillståndsansökningar än planerat har kommit in under perioden. En 

osäkerhetsfaktor är att vi inte med säkerhet vet hur många tillståndsansökningar som 

kommer in. Ytterligare en faktor till ett lägre antal tillståndsansökningar var 

pandemin som medförde att vi inte kunde använda inarbetat arbetssätt med 

exempelvis möten på samma sätt som före pandemin. 

Det finns också en osäkerhetsfaktor när i tiden som ansökningarna kommer in 

jämfört med ursprunglig plan. 

För delområde hälsoskydd är utfallet 1 061 tkr och i nivå med budget. 

8.2.1 Livsmedelskontrollen 
För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 524 tkr vilket är i linje med budget. 

8.3 Kostnadsanalys 

De totala kostnaderna för perioden januari till augusti uppgår till 18 713 tkr vilket 

innebär en positiv budgetavvikelse med 1 393 tkr för samma period. Det är främst 

lönekostnader på grund av vakanser som förklarar det lägre utfallet. Övriga 

verksamhetskostnader är i nivå med budget. 

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat och är relaterade till uppkomna 

vakanser och utebliven lönekostnad. 

Vad gäller övriga verksamhetskostnader är det inga stora avvikelser mot budget. 

Kostnaderna för VA-rådgivningen är i linje med budget. 
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8.3 Helårsprognos 

Helårsprognosen för verksamheten är ett underskott på -405 tkr. 

Intäkterna bedöms som helhet att understiga budgeterade intäkter med 2 050 tkr. 

Intäkterna från tillsynsavgifter understiger budget med ca 2 510 tkr. 

De främsta skälen till att intäkter från tillsynsavgifter bedöms understiga budget är 

dels att vi fick in färre avloppstillståndsansökningar än prognostiserat, dels att 

lantbrukstillsynen och miljöskyddstillsynen inte har kunnat genomföras enligt plan. 

Här kan vi härleda avvikelsen till personalomsättning. 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg kommer ta beslut om hur 

underskotten ska regleras. 

8.4 Återbetalning medlemskommunerna 

Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2021 års bokslut uppgick till 228 tkr vilket 

återbetalades till medlemskommunerna i slutet av mars 2022 enligt följande fördelning: 

Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro MÖS 

Andel, % 28,41 7,87 5,93 48,18 9,61 100,0 

Återbetalat, kr 64 887 17 975 13 545 110 010 21 937 228 355 



9. Bilagor 

9.1 Styrd tillsyn och kontroll 

Utfall insatser per den 31 augusti 

Genomförda 

Område insatser 

varav 

inspektion/ 

kontroll 

varav 

revision/ 

s stemtills n 

varav 

grov 

varav 

ransknin: 

varav 

möten 

Miljöbalken, Avlopp 0 0 0 0 0 0 

Miljöbalken, Hälsoskydd 129 125 4 0 0 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 571 88 11 0 423 3 

varav A o B 70 20 11 0 36 3 

varav C o U 88 88 0 0 0 0 

varav Lantbruk 46 30 0 0 16 0 

varav Köldmedia 381 0 0 0 381 0 

Animaliska biprodukter (ABP) 15 0 0 0 0 0 

varav Lantbruk 15 15 0 0 0 0 

varav Livsmedel 0 0 0 0 0 0 

Strålskydd 0 0 0 0 0 0 

Tobak 265 0 0 0 0 0 

varav Hälsoskydd 0 26 0 0 0 0 

varav Livsmedel 0 0 0 0 0 0 

Livsmedelskontroll 770 669 80 21 0 0 

Totalt 1 750* 928 62 21 470 3 

*Inklusive 265 informationsinsatser Tobak 

Måluppfyllelse mot helårsplan 

Område Helårs lan Utfall Målu llelse %) 

Miljöbalken, Avlopp 8 0 0 
Miljöbalken, Hälsoskydd 227 129 56,8 
Miljöbalken, Miljöskydd 813 571 70,2 

varav A o B 212 70 333,0 

varav C o U 137 88 64,2 

varav Lantbruk 87 46 52,9 

varav Köldmedia 377 381 101,1 

Animaliska biprodukter 98 15 15,3 

varav Lantbruk 88 15 17,0 

varav Livsmedel 10 0 0 

Strålskydd 0 0 0 

Tobak 291 265 91,1 
varav Hälsoskydd 26 0 0 

varav Livsmedel 265 265 100 

Livsmedelskontroll 1 204 770 64,0 
Totalt 2 641 1 750 66,3 



9.2 Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Utfall per den 31 augusti 

Genomförda 
Område insatser 

varav 

inspektion 

varav 

granskning 

Miljöbalken, Avlopp 541 138 0 

Miljöbalken, Hälsoskydd 37 37 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 69 69 0 

varav C och U 16 16 0 

varav Lantbruk 53 53 0 

Strålskydd 21 0 21 

Tobak, Hälsoskydd 0 0 0 

Totalt (inkl. ABP) 711 481 21 

Måluppfyllelse mot helårsplan 

varav 

preliminär 

bedömning 

403 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
403 

Område Helårsplan Utfall Måluppfyllelse tertial 2 (%) 

Miljöbalken, Avlopp 709 541 76,3 

Miljöbalken, Hälsoskydd 59 37 62,7 

Miljöbalken, Miljöskydd 212 69 32,4 

varav C och U 42 16 38,1 

varav Lantbruk 170 53 31,2 

Strålskydd, Hälsoskydd 29 21 72,4 

Tobak, Hälsoskydd 0 0 

 

Totalt (inkl. ABP) 1167 711 60,9 
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9.3 NKI — löpande insiktsmätningar 

Miljönämndens verksamhetsmål 
1) Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive 

myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

2) Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört 

med föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Nyckeltal 
NKI per myndighetsområde. 

Resultat Mål 1 (avser nationell jämförelse för år 2021) 
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till rapporten från Origo Group. 

NK1 per mynclighetsemräde, MÖS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

•••••••••Miljö- och häl soskyddstillsyn - Livsmedelskontroll 

• NKI för Miljösamverkan östra Skaraborg uppgick till 80 och 77. Resultatet ligger på 

ungefär samma nivå som föregående mätning då NKI uppgick till 78. 

• Som redovisas i diagrammet ovan ser vi jämfört med 2020 en positiv utveckling för 

livsmedelskontrollen samt att samma värde för miljö- och hälsoskydd minskat med 

en enhet. 

Målet är att vi för respektive myndighetsområde ska ha ett högre genomsnitt än 

genomsnittet för deltagande kommuner. För livsmedelskontrollen kan noteras att vi 

har två enheter högre NKI än genomsnittet medan vi för miljö- och hälsoskydd 

uppnår ett NKI som är fem enheter högre än genomsnittet. Målet är således uppnått. 



efftmatt 
• Rattss4.ertiet Högre Lägre 

effektmått 

2 Prioritera 
Lägre 
prioritet 

Lagre r'esultat 

Bevaka 
Högre resultat 

Vårda 

75 

NKI per myndighetsomräde, MÖS i jämförelse med 

riket 
80 

78 78 78 78 78 

76 

71 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

• MÖS, Miljö-och hälsoskydd • Alla kommuner, Miljö- och hälsoskydd 

MÖS, Livsmedelskontroll Alla kommuner, Livsmedelskontroll 

Livsmedelskontrollen 

• Svarsfrekvensen uppgick till 50 procent. 

• NKI för livsmedelskontroll uppgick till 80, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger 
på ungefär samma nivå som föregående års mätning då NKI var 78. 

• Högst omdöme ges attityd samt bemötande, med ett index på 83,7 respektive 83,3. 
Samtliga serviceområden har ett index mellan 73,3 och 83,7. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området livsmedelskontroll. Effektmåttet 
baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras 
bedömning. Betygsindexet visar hur kunderna bedömt serviceområdet. 
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• Bemotande 

Lagre 
effektrnatt 

• Rattssakerhet 
nmPe ens T Iganglighet 

Hogre 
effektmett 

loge resultat 
Bevaka Vårda 

Information 

Lägre 
prioritet 

Lagre resultat 
Prioritera 

Miljö- och hälsoskyddstillsynen 

• Svarsfrekvensen uppgår till 68 procent. 

• NKI för miljö- och hälsoskydd uppgår till 76. Det är en förbättring mot året 
innan då NKI uppgick till 71. 

• Högst omdöme ges attityd och bemötande, med ett index på 83,5 respektive 
82,9. Samtliga serviceområden har ett index mellan 70,3 och 83,5. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området miljö- och hälsoskydd. 
Effektmåttet baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är 
i deras bedömning. Betygsindexet visar hur kunderna har bedömt serviceområdet. 

Resultat Mål 2 (avser jämförelse mellan nuläge mot föregående år för MÖS) 
Antalet svar som hittills rapporterats in för 2022 är endast 104. Det är en viss 
eftersläpning i hur resultatet rapporteras in. Av svaren som rapporterats in är 40 för 
miljö- och hälsoskydd och 64 för livsmedel. 

Vi kan notera en minskning för NKI inom livsmedelskontrollen jämfört med 
föregående år. NKI uppgår till 79 per den 31 augusti, en minskning med en enhet. 
För miljö- och hälsoskydd ser vi ett minskat NKI jämfört med föregående år. Värdet 
uppgår till 67. 

Målet, om att ha en bibehållen eller ökad NKI, är vid denna avstämning inte uppnått 
för två av två myndighetsområden. 

Vi konstaterar att underlaget för bedömning är ett förhållandevis litet till antalet 
vilket ger en stor osäkerhet i resultatet. Vi kommer återkommande under hösten att 
utvärdera det underlag som uppdateras när vi får in fler svar på enkäten för att kunna 
dra säkrare slutsatser och vidta eventuella åtgärder. 

Av det underlag vi har fått in är företagarna minst nöjda med informationen på vår 
webbplats. Vi har under året påbörjat en översyn av webbplatsen vilken kommer 
slutföras under hösten med syfte att förbättra informationen där. Vi bedömer också 
att utvecklingen och förbättringen av våra e-tjänster kommer att påverka resultatet 
positivt. 
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§ 168 Dnr 2022/00137 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och 
utbetalning för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas 

redovisning av partistödet för år 2021 läggs till handlingarna. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 

år 2023 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt 

partistöd. 

Sammanfattning 

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att 

kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 

att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 

partistöd vilket innebär en höjning av partistödet som har varit på samma 

nivå under en längre tid. De nya reglerna innefattar en årlig justering av 

partistödet som beräknas utifrån riksdagsledamotsarvodet.  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 

granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2021 läggs till 

handlingarna samt att partistödet för år 2023 betalas ut till samtliga partier 

som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 

2022 

 Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 juni 

2022  

 Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 9 juni 2022  

 Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 mars 2022 

 Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 22 

mars 2022  

 Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 14 mars 2022  

  

Paragrafen skickas till   Kommunfullmäktige  
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och 
utbetalning för år 2023 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas 

redovisning av partistödet för år 2021 läggs till handlingarna. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 

år 2023 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt 

partistöd. 

Sammanfattning  

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att 

kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 

att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 

partistöd vilket innebär en höjning av partistödet som har varit på samma 

nivå under en längre tid. De nya reglerna innefattar en årlig justering av 

partistödet som beräknas utifrån riksdagsledamotsarvodet.  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 

granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2021 läggs till 

handlingarna samt att partistödet för år 2023 betalas ut till samtliga partier 

som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun. 

Bakgrund 

I kommunallagen 4 kap. 29–32 §§ finns grundläggande bestämmelser om 

kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och 

annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 

demokratin. Det står också att kommunfullmäktige ska besluta om parti-

stödets omfattning och formerna för det.  
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Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 

partistöd vilket innebär en höjning av partistödet och en uppräkningsmodell 

utifrån en riksdagsledamots månatliga grundarvode. 

Partistödet består av två delar. 

 Ett grundstöd som uppgår till en riksdagsledamots månatliga 

grundarvode, per parti och år. 

 Ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av en riksdagsledamots 

månatliga grundarvode, per mandat och år.   

Det lokala partistödet i Falköpings kommun utgår till politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har 

fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en 

granskningsrapport. Redovisningen ska visa en rättvisande bild av hur 

partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. En av 

mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen och 

granskningsrapporten ska lämnas in senast den 30 juni året efter stödet 

betalats ut.  

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång 

per år. Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få parti-

stöd för kommande år betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli 

månad. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommun-

styrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Handlingar angående användningen av 2021 års partistöd har lämnats in av 

följande partier. 

 Centerpartiet, inkom den 14 mars 2022  

 Sverigedemokraterna, inkom den 22 mars 2022  

 Miljöpartiet, inkom den 24 mars 2022  

 Moderaterna, inkom den 9 juni 2022  

 Socialdemokraterna, inkom den 14 juni 2022  

 Liberalerna, inkom den 30 juni 2022  

 Kristdemokraterna, inkom den 28 juni 2022 

 Vänsterpartiet, inkom den 30 juni 2022  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har lämnat in 

en skriftlig redovisning över hur partistödet har använts inom föreskriven tid. 

Vad gäller innehållet i partiernas redovisningar så gör inte kommunlednings-

förvaltningen någon granskning av lämpligheten. Enligt propositionen ”Vital 

kommunal demokrati” (2013/14:5, s. 96) beskrivs att redovisningens inne-

håll inte ska läggas till grund för något ställningstagande från kommun-

fullmäktiges sida, utan att kommunfullmäktiges roll är att ta emot och hålla 

redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.  

I likhet med inlämnade granskningsrapporter för år 2021 så konstateras att 

partierna har hanterat detta lite olika även om det skiljer mindre mellan 
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rapporterna för år 2022 än för år 2021. Några partier har inkommit med en 

granskningsrapport som har skrivits med just detta syfte och några partier 

har inkommit med sin revisionsberättelse som underlag.  

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att en revisionsberättelse, 

som inte specifikt adresserar granskningen av redovisningen av partistödet, 

inte uppfyller syftet med befintligt regelverk. Kommunledningsförvaltningen 

uppmanar därför de aktuella partierna att se över sin hantering av 

granskningsrapporten till nästa års redovisning.  

Mot bakgrund av att samtliga partier har inkommit med underlag inom före-

skriven tid föreslår kommunledningsförvaltningen att partiernas redovisning 

av partistödet för år 2021 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 

2023 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommun-

fullmäktige i Falköpings kommun.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 

partistöd som börjar gälla den 1 januari 2023 så innebär detta en höjning av 

partistödet med ca 390 000 kr och därmed en utökad kostnad för kommunen. 

Den beräknade kostnaden för partistödet för år 2023 är cirka 1,5 miljon 

kronor. Partistödet betalas ut i två lika stora delar i januari och i juli 2023 

och ryms inom kommunstyrelsens budget för kommunfullmäktige för år 

2023. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 

2022 

 Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 juni 

2022  

 Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 9 juni 2022  

 Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 mars 2022 

 Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 22 

mars 2022  

 Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 14 mars 2022  

Beslutet ska skickas till 

Gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Sebastian Helin, kommunsekreterare   

 

 

 

Sebastian Helin 

Kommunsekreterare 
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Partiets namn och organisationsnummer

Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr: 867800-3578

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

146 232:-

Hur har partistödet använts?

Lokalhyra 35 000:-, utskick medlemmar 19 043:-, medlemsvård, möteskostn 10 509:-, kostn Närradion 18 979:-
, annonser 3 285:-, kostnadsersättn 5 600:-, utbildning 400:-, övr omkostn, bank m m 1 203:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Del av kretsutvecklartjänst 4 390:- för planering och hjälp med utåtriktade aktiviteter samt att utveckla
mötesformer.

Uppgiftslämnarens namn

Anne-Mari Sahlström

Uppgiftslämnarens telefon

+46705851871

Uppgiftslämnarens e-post

info@knysten.se

Samtycke

2022-03-14 12.16

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Utskriven: 2022-01-16 18:23:01

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A154

Resultatrapport

Perioden

Intäkter

Offentligrättsliga bidrag
176 584,003810 Kommunala bidrag

S:a Offentligrättsliga bidrag 176 584,00

Medlemsavgifter
4 900,003891 Medlemsavgifter återbet Riks

S:a Medlemsavgifter 4 900,00

S:a Intäkter 181 484,00

Kostnader

Föreningskostnader
-20 633,804010 Inköp material och varor

-320,004068 Torgmötestillstånd
-12 561,514110 Möteskostnader
-2 530,104112 Årsmöteskostnader

-31 646,004210 Inbetalning partistöd Riks
S:a Föreningskostnader -67 691,41

Övriga externa kostnader
-40 224,005010 Lokalhyra
-2 276,005011 Lokalförsäkringar
-1 075,005120 El för belysning
-4 516,005121 Elnät

-899,005420 Dataprogram
-668,005890 Övriga resekostnader

-4 348,005910 Annonsering
-3 786,005930 Reklamtrycksaker
-1 440,006070 Representation och uppvaktningar
-6 301,656110 Kontorsmaterial

-960,006250 Porto
-5 745,006540 IT-tjänster
-2 535,006541 Redovisningsprogram
-1 289,006570 Bankkostnader, momsfria
-3 663,506970 Tidningar, facklitteratur

S:a Övriga externa kostnader -79 726,15

S:a Kostnader -147 417,56

34 066,44Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader
34 066,44Resultat efter finansiella poster
34 066,44Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Beräknat resultat: 34 066,44
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Partiets namn och organisationsnummer

Sverigedemokraterna Falköping 802492-4154

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

176584

Hur har partistödet använts?

Lokalkostnader inklusive fiber: 53836 kr. Tidningsprenumerationer och böcker: 3663,20 kr. Ny dator till vår
lokal: 4990 kr. Kontorsmatreal inkl toner: 6301,65 kr. Fika på styrelsemöten, torgmöten samt föreläsningar:
12651,51 kr. Annonser: 4348 kr. Valfond på Riks: 31646 kr. Choklad till äldreboenden: 4990 kr.  Har även köpt
bokföringsprogram för 2535 kr och Officepaketet för 899 kr. Julklapp till medlemmar för totalt 5806,30 kr.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

31646 kr till Riksorganisationen. För detta får vi tillgång till it hjälp, kommunikations avd för reklamframtagning.
Vi får även tillgång till föreläsare samt utbildningsmatreal mm.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Grafisk formgivning av vår budget: 2500 kr. Det gjorde att vi kunde få fram vårt budskap i budgeten på ett
tydligare sätt.

Uppgiftslämnarens namn

Jonas Larsson

Uppgiftslämnarens telefon

0733-523845

Uppgiftslämnarens e-post

jonas.larsson@falkoping.se

Samtycke

2022-03-22 17.46

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Partiets namn och organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna 854601-0680

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

55176

Hur har partistödet använts?

Opinion/offentliga möten 9 214kr
Interna möten	7 415kr
Utbildning, studiebesök 12 035kr
Serviceavgift Riksorganisation	2 800kr
Administration	1 320kr
Radio Falköping	300kr
Totalt:	33 084kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0 kr

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Serviceavgift Riksorganisation, 2800 kr.
Medlemsregister, hemsida, medlemsutskick.

Uppgiftslämnarens namn

Mattias Lindgren

Uppgiftslämnarens telefon

0702810484

Uppgiftslämnarens e-post

mattiasmiljopartiet@gmail.com

Samtycke

2022-03-24 20.04

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Moderata Samlingspartiet Falköpings Kommun    867800-0244

Kapellsgatan 38    521 30  FALKÖPING

Plusgiro  34 49 50-1

2021    161 408  kr    2022        53 302  kr

Falköping 220609

Anders Winlöf

 46 083

 0

 

 24 154 

 8 413

 12 431

 12 141

Närradio, möten, bankkkostnad 4 884

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts



2022-06-09   FALKÖPING

Anders Winlöf

Partistödet har under 2021 använts till politikutvecklande möten, utbild-
ningar, marknadsföring samt medlemsinformation.
Inga medel blev under 2021 utbetalt till enskild person/lön.
Till partiets länsförbund/riksorganisation har vi betalat 12.240 för utbild-
ning/material/service.



E-postformulär

Partiets namn och organisationsnummer
MODERATERNA FALKÖPING

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året
2021

Hur har partistödet använts?
Se bilaga

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen
Se bilaga

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen
Se bilaga

Uppgiftslämnarens namn
Anders Winlöf

Uppgiftslämnarens telefon
051586991

Uppgiftslämnarens e-post
anders.winlof@falkoping.se

Samtycke
2022-06-09 19.51
Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



E-postformulär

Partiets namn och organisationsnummer
Falköpings socialdemokratiska arbetarekommun

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året
282 816

Hur har partistödet använts?
Hyra lokal 100 800
Utbildningsdagar fullmäktigegruppen 30 000
Inköp av material till kyrkovalet 8 000
Medlemsmöten 13 000
Avsättning till valrörelsen 2022  131 000

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen
Inget överfört till annan del av partiorganisationen

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen
Inga köp av tjänster

Uppgiftslämnarens namn
Ingvor Bergman

Uppgiftslämnarens telefon
0701831675

Uppgiftslämnarens e-post
ingvor.bergman@falkoping.se

Samtycke
2022-06-14 11.34
Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



Granskningsrapport gällande partistöd för 2021 

 

Härmed intygas att inlämnade uppgifter gällande partistödet till Falköpings 

Socialdemokratiska Arbetarekommun överensstämmer med de utgifter som partiet haft 

under verksamhetsåret 2021. 

 

Kjell Bertilsson  

Kassör  

Socialdemokraterna i Falköping 

 

070 6324740 



LIBERALERNA FALKÖPING    

 

 

Granskningsintyg 

Det lokala partistödet som utbetalats till Liberalerna i Falköping har enligt föreningens årsredo-
visningen 2021 använts för att stärka det lokala arbetet.  

Även under 2021 har den utåtriktade verksamheten fått bedrivas i begränsad omfattning på 
grund av den rådande pandemin. Större delen av partistödet för 2021 har avsatts för kostnader i 
samband med kommande valrörelse samt möteskostnader, kontorsmateriel, lokalhyra samt 
kurskostnader för medlemmar i föreningen kopplade till det politiska uppdraget.  

Jag intygar att den inlämnade redovisningen av hur det lokala partistödet använts ger en rättvi-
sande bild av partistödets användning. 

 

Stenstorp 2022-06-30 

 

Mikael Wendt 
Ordförande Liberalerna Falköping 
070 – 570 21 25 

 



E-postformulär

Partiets namn och organisationsnummer
Liberalerna Falköping 867800-6720

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året
70532

Hur har partistödet använts?
Lokalhyra 10000 kr, Resekostnader 284 kr, Kontorsmaterial 2702 kr, Porto/Utskick 1878 kr, Möteskostnader
2880 kr, Annonsering 5860 kr, Konferenskostnader 4400 kr, Serviceavgift Distriktsförbundet Liberalerna
14070 kr, Bankkostnader 910 kr, övrigt 690 kr. Överskjutande resultat av partistödet har avsatts för
valrörelse 2022.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen
14070 kr
utbildningar för medlemmar i det politiska arbetet, kampanjledning
Kansli med kontorsservice, Distribution av information till kommunföreningarna, Uppdatering av
medlemsregister, Ordförandekonferenser etc.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen
se ovan

Uppgiftslämnarens namn
Suzanne Åkerlund

Uppgiftslämnarens telefon
070-604 57 50

Uppgiftslämnarens e-post
suzanne.akerlund@liberalerna.se

Samtycke
2022-06-30 09.08
Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



GRANSKNINGSRAP P ORT

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -06-

Dlerienr I Planbet

Undertecknade valdes vid Kristdemokraterna i Falköpings årsmöte 2022-02-24
till att granska hur det kommunala partistödet har använts.

Vi har tagit del av redovisningen och kan intyga att den ger en rättvisande bild
hur partistödet för år 2021 har använts.

Falköping 2022-06-27

Krister Tegehall Tomas Jonsson



Svar  på fr ågor  angående användningen av kommu
för  2021, enligt bilagt fr ågefor mulär

1. Kristdemokraterna Falköping, 867800-3891

2. 115.880 kr

3. Köpta tjänster från riks- och distriktsorganisationen: 41.717 kr
enl. spec fråga 6.
Utbildningskostnader, lokalhyra, avdelningsmöten 6.944 kr
Porto och bankavgifter 3.058 kr
Provalskostnad för KF-valet 2022 3.289 kr

Summa 55.008 kr

Överskottet har sparats på avdelningens bankkonto till kommande stora
kostnader för årets valrörelse.

OBS! På grund av Coronapandemin så anordnades det i KD-avdelningen
betydligt mindre aktiviteter under 2021 och 2020, därför blev kostnaderna
relativt låga.

4. Inget partistöd har överförts till partiets riks- eller distriktsorganisation.

5. Partiet ordnar med olika utbildningar för förtroendevalda, där nyvalda ofta
blir inbjudna till särskilda utbildningsträffar, även digitala utbildningar.

6. Totalt köpta tjänster från riks och distriktsorganisationen: 41.717 kr

Det avser servicetjänster till ca 35 % av ovanst. kostnad.
Organisationsutveckling: ca 10 % av ovanst. kostnad
Utbildning och konferenskostnader: ca 15 % av ovanst. kostnad
Kansli och administration: ca 40 % av ovanst. kostnad.

7. Carl -Magnus Folke (Kassör och styrelseledamot)
Tel. 070 — 6731832, mail: carl-magnus.folkegringius.se



Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in i tid betalas inget partistöd ut för

kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast den 30 juni året

efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas

i webbformuläret. Partiet utser själva en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en

rättvisande bild av hur partistödet använts.

/1 Par tiets namn och or ganisationsnummer  *

Summa par tistöd som par tiet har  fått utbetalt fr ån kommunen under  det gångna år et *

Hur  har  par tistödet använts? *

Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga

kostnader, med mera.

Delar  av par tistödet som över för ts till andr a delar  av par tior ganisationen *

5-,Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

Köpta tjänster  fr ån andr a delar  av par tior ganisationen *

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

J ag intygar  här med att r edovisningen ger  en r ättvisande bild av par tiets användning av

lokalt par tistöd under  det gångna år et

https://www.falkoping.se/4.1033c12f16e40c4324916c34.html 2/3



11/I--7Uppgift slämnar ens namn "

f

ppgiftslämnarens telefon -- '̀

Uppgiftslämnarens e -post *

r t l i fUJKCI pc11 Ut i ruiiuI,uii l L pöl  LIJUJIJ i rauuJ.nhIJ MJI  I tilltal

Bifoga en av gr anskar en signer ad gr anskningsr appor t *

rVälj fil Ingen fil har valts

Bifoga vid behov kompletter ande under lag

[ Välj fil 1 Ingen fil har valts

Bifoga vid behov kompetter ande under lag

Välj fil I Ingen fil har valts

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd. *

htlps://www.falkoping.se/4.1033c12f16e40c4324916c34_hlml 3/3



 

 

 

Jag har granskat den redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Falköping 867800-7207 

Finner att 

Partistöd 85528 SEK har använts som redovisats av Tove Blomberg 

 

 

Falköping 2022-06-20 

 

Iowan Hedendahl 

0708-807 490 

 

 

 



E-postformulär

Partiets namn och organisationsnummer
Vänsterpartiet Falköping 867800-7207

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året
85.528 kr.

Hur har partistödet använts?
Partilokal   18.828 kr
Närradion     5 328 kr
Möten            2 538 kr
Årsavgift bank 1 200 kr
Egen lokalproducerad tidning 
36 474 kr
Valfond     7 765 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen
Inget

Vi har fått påminnelse på detta, men det skickades in 21 juni, men jag har fyllt i allt en extra gång nu.
Mvh tove blomberg Vänsterpartiet Falköping

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen
13.400 kr. Licens för dataunderstöd möjlighet för kontakt  mellan medlemmar  genom registerstöd mm.

Uppgiftslämnarens namn
Tove Blomberg

Uppgiftslämnarens telefon
076 215 99 07

Uppgiftslämnarens e-post
tove42@gmail.com

Samtycke
2022-06-30 23.29
Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 169 Dnr 2022/00472 

Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering 

om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i 

Falköpings Tidning (FT). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages enligt kommunallagen 

(KL 5 kap, 13 §) på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen.  

Kommunfullmäktige har även inför varje år tagit beslut om i vilka 

ortstidningar som uppgift om tid och plats för sammanträdena ska införas.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om tid och plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i Falköpings Tidning 

(FT). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering 

om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i 

Falköpings Tidning (FT). 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages enligt kommunallagen 

(KL 5 kap, 13 §) på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen.  

Kommunfullmäktige har även inför varje år tagit beslut om i vilka 

ortstidningar som uppgift om tid och plats för sammanträdena ska införas.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om tid och plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i Falköpings Tidning 

(FT). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages enligt kommunallagen 

(KL 5 kap, 13 §) på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen.  

Kommunfullmäktige har även inför varje år tagit beslut om i vilka 

ortstidningar som uppgift om tid och plats för sammanträdena ska införas.   

Det är dock inte längre nödvändigt att annonsera i lokaltidningar. I den nya 

kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 ändrades bland annat hur 

fullmäktige tillkännager och kallar till sammanträde. Det tidigare stycket 

”uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före 

sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige 

beslutar” har tagits bort. Enligt utredningen ”En kommunallag för framtiden” 

(SOU 2015:24) s 591 har läsandet av dagstidningar minskat och många har 

inte tillgång till en dagstidning.  
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Idag kommuniceras mycket av kommunens budskap via framförallt 

hemsidan och andra digitala kanaler. 

Förvaltningens bedömning 

Om kommunfullmäktige väljer att fortsätta annonsera i lokaltidningar trots 

att kravet är borttaget föreslår kommunledningsförvaltningen att annonsering 

om tid och plats införs i Falköpings Tidning (FT) vilken är den tidning som 

uppskattas nå ut till störst läsekrets. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för annonsering om ca 40 000 kr för år 2023 finansieras inom 

kommunfullmäktiges ram.       

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

Beslutet ska skickas till 

Kansliavdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 170 Dnr 2022/00228 

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

2 Biblioteksplanen gäller från och med den 15 december 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 25 mars 2019, § 20.  

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 

under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 57/2022 

 Barn- och utbildningsnämnden § 119/2022 

 Kultur- och fritidsnämnden § 16/2022 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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 Kommunstyrelsen 

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

2 Biblioteksplanen gäller från och med den 15 december 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 25 mars 2019, § 20.  

Sammanfattning  

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 

under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 

under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 

innehåller fokusområden under perioden 2022–2026. Biblioteksplanen pekar 

på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 

utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt.  

Den tidigare gällande biblioteksplanen för Falköpings kommun har i 

revideringen tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 

uppdaterats i enlighet med att barnkonventionen blivit lag. Det framgår en 

tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika språk, fri 

åsiktsbildning och meningsfull fritid. Biblioteken finns på många platser i 

kommunen, såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god 

tillgång till en demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 
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Kultur- och fritidsnämnden har den 10 april, § 16, beslutat att överlämna 

biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 till kommunfullmäktige 

för antagande. 

Förslag på biblioteksplan har därefter skickats på remiss till kompentens- 

och arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Kompetens- och 

arbetslivsnämnden har behandlat ärendet den 19 oktober 2022, § 57, och 

ställt sig bakom förslag till biblioteksplan. Barn- och utbildningsnämnden 

har den 25 oktober 2022, § 119, beslutat att tillstyrka förslaget till 

biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026.  

I beredningen av ärendet på kommunledningsförvaltningen har 

uppmärksammats att det i planen inte finns någon skrivning om samverkan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att följande tillägg görs under 

mål 4 i dokumentet. 

”Biblioteken ska bredda och fördjupa sin samverkan med kommunerna i 

Skaraborg. Detta för att kunna erbjuda medborgarna ett större utbud och mer 

flexibel service, samtidigt som verksamheten kan uppnå kompetensutbyte 

och effektivare arbetssätt som ger utveckling och kvalitetssäkring.” 

Texten är infogad i förslag på biblioteksplan. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens förslag samt inkomna 

remissvar föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 

fastställer biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 57/2022 

 Barn- och utbildningsnämnden § 119/2022 

 Kultur- och fritidsnämnden § 16/2022 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

 
 

  
 

 

§ 57 Dnr 2022/00068 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

 Biblioteksplan för Falköpings kommun år 2022-2026. 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 

fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en ny 

biblioteksplan för åren 2022-2026. Planen beskriver biblioteksverksamheten 

och dess uppdrag och anger utvecklingsområden för planperioden.  

Förvaltningen bedömer att dokumentet är väl genomarbetat och föreslår 

nämnden att i sitt remissvar ställa sig bakom planen. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  
 

 

§ 119 Dnr 2022/00937 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

gällande kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för åren 

2022-2026. Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och 

regioner anta biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har 

tagit fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för 

Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en 

prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen.  

Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Före 

kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ges berörda 

nämnder möjlighet att yttra sig. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet.  

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått med representant i den 

arbetsgrupp som tagit fram förslaget till ny biblioteksplan. Förslaget har 

tagits fram i samverkan mellan berörda förvaltningar. Revideringen som är 

gjord har tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och uppdaterats 

i enlighet med barnkonventionen, vilket förvaltningen anser vara positivt. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

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 barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-03 

 Delegationsbeslut om remiss av biblioteksplan för Falköpings kommun 

2022-2026 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan 2022-2026 

 Kultur- och fritidsnämndens §16/2022 Beslut om biblioteksplan för 

2022-2026 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  
 

usterarnas signaturer 
 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2022/00015  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 

SD-gruppen reserverar sig till förmån för Milada Wurms yrkanden.      

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbets-

grupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under 

åren 2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det 

Goda Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande genera-

tioner. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 

innehåller fokusområden under planperioden 2022–2026. Biblioteksplanen 

pekar på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 

utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att biblioteksplanen godkänns.  

Finansiering 

Biblioteksplanen medför i nuläget inga kostnader.   

Barnkonventionen 

Den tidigare gällande Biblioteksplanen för Falköpings kommun har i denna 

revidering tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 

uppdaterats i enlighet med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit 

lag. Den reviderade Biblioteksplanen innefattar rutiner för beslut, åtgärder 

och insatser i enlighet med barnkonventionen. Det framgår hur olika metoder 

tillämpas, som barnkonsekvensanalyser samt dialog och referensgrupper i 

möten med barn och unga inför större arbets- och beslutsprocesser. Det 

framgår också en tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika 

språk, fri åsiktsbildning och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder 

hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 

såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 13/2022 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 

Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i förslaget till biblioteksplan. 

Sidan 4 under rubriken Det mångspråkiga biblioteket 

 Sista meningen ”Biblioteken stödjer integration och lyfter fram minori-

tetsspråken” byts ut till ”Biblioteken lyfter fram och informerar om 

minoritetsspråken och jobbar aktivt med integration och assimilation av 

människor med utländsk bakgrund. Biblioteken skall spela en viktig roll i 

byggande av en gemensam svensk identitet.” 

Sidan 4, tillägg under rubriken Biblioteken som mötesplatser 

 ”Bibliotek skall vara en plats, som präglas av lugn och dämpat språk och 

samtal. Stök, skrik och bråk skall stävjas.”  

Sidan 5 under rubriken Personer med annat modersmål än svenska 

 Sista meningen ”För den enskilda individens utveckling och kunskaps-

inhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull” byts ut 

till ”Bibliotek skall spela en viktig roll i att hjälpa människor med 

utländsk bakgrund att lära sig svenska. För den enskilda individens 

utveckling och kunskapsinhämtning är kunskapen i svenska språket 

väsentlig.”                                             

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms tre yrkanden, var för sig, 

om bifall respektive avslag på yrkandena och finner att samtliga yrkanden 

har avslagits. Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Syfte, planer och lagar, vision och mål 
Syfte  

Falköpings kommuns biblioteksplan innehåller en beskrivning av  

kommunens bibliotek och uppdrag samt anger utvecklingsområden för 

2022-2026. Planen omfattar folkbibliotek, skolbibliotek och bibliotek för 

vuxenutbildning.  

Regionala och nationella planer och lagar      

Bibliotekslagen (2013:801) 

Skollagen (SFS 2010:800)  

Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 

FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen 

Kommunala planer 

Kulturstrategi  

Digitaliseringsstrategi 

Vision, värdegrund och mål  – Det goda livet  

Folkbiblioteken 

I Falköpings kommun finns ett huvudbibliotek och sex biblioteksfilialer. 

Biblioteken erbjuder fri tillgång till ett bibliotek som främjar intresse för 

läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsguidning och presenterar 

medier och teknik. Bibliotekens kärnuppgift är att erbjuda fri tillgång till 

litteratur för alla och att verka för ökad digital delaktighet.  

Demokrati  

Biblioteken är både fysiska och digitala mötesplatser och erbjuder 

tillgänglighet för alla och har generösa öppettider. Biblioteken erbjuder 

information och kunskap, både fysiskt och digitalt, så att alla 

kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen och utöva 

demokratiska rättigheter. Biblioteken deltar i samhällsutvecklingen och 

inspirerar till möten och debatt. Biblioteken är en demokratisk mötesplats 

för alla utan krav på konsumtion eller tillhörighet. 

Infrastruktur 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska samverka enligt 

bibliotekslagen. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt. 

Utbildning 

Biblioteken medverkar till att stödja det livslånga lärandet, speglar 

samhället genom omvärldsanalys och tar in ny teknik som ökar möjligheten 

för människor att utvecklas i det digitala samhället. Biblioteken erbjuder 

kurslitteratur för studerande i Falköpings kommun och bidrar till att 

utbildningsnivån stärks för ett socialt hållbart samhälle.  
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Läsning 

Biblioteken inspirerar till läsning och till möten med litteratur. Utbudet är 

aktuellt, varierat och till för alla. Biblioteken arbetar läsfrämjande och 

stödjer språkutveckling.  

Digitalisering 

Det digitala utbudet är lika viktigt som det tryckta. Digitala medier är en 

naturlig utveckling och bidrar till en digital mognad hos kommunens 

invånare. Digitala medier medverkar till kunskap och information för 

människor som inte kan ta sig till biblioteken eller för de som behöver 

anpassade medier. Teknik för läsning finns att låna på biblioteken. En läs- 

och skrivtekniker finns anställd för att stärka behovet av digital utbildning 

för alla och en anpassad läs- och skrivstation finns för personer med 

särskilda behov. Tjänsten läs- och skrivtekniker finansieras mellan kultur- 

och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs- 

förvaltningen.  

Tillgänglighet 

Biblioteken erbjuder generösa öppettider och en anpassad och aktuell 

hemsida med information om bibliotekets utbud och tjänster. Meröppet 

bibliotek erbjuds på filialen i Broddetorp och i Åsarp, det innebär att lån kan 

ske på andra tider än bemannade.  

Det mångspråkiga biblioteket 

Biblioteken har ett anpassat utbud av medier och tjänster för personer med 

annat modersmål än svenska. Medieutbud och information uppdateras i takt 

med demografiska förändringar. Biblioteken stödjer integration och lyfter 

fram minoritetsspråken.  

Biblioteken som mötesplatser 

Biblioteken är platser för kultur och kulturella upplevelser. Biblioteken 

skapar möten och kulturaktiviteter för barn och vuxna i samverkan med 

andra aktörer i stad såväl på landsbygden.  

Prioriterade grupper i bibliotekslagen 

Barn och unga  
Alla barn har rätt till information och läsning i den form som passar dem. 

Biblioteken främjar likvärdig tillgång till media för alla barns rätt att ta till 

sig, skapa och uttrycka sina åsikter. Barn och unga läser allt mindre men för 

att klara skolan och de krav som samhället ställer behövs ett språk som 

utvecklas fullt ut. Genom att läsa och prata utvecklar barn sitt skriftspråk, 

sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande 

och inlärning. Att barn läser för nöje och upplevelse, utan krav är 

betydelsefullt för deras utveckling och välmående. Läsning är också en väg 

till förståelse av andra och av omvärlden. Att kunna läsa är en grund för 

aktivt deltagande i samhällslivet. Under barnets första år är språkutveck-                    

lingen som mest intensiv och påverkningsbar. Läsfrämjande insatser riktade 

till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Använda 
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och välbesökta skolbibliotek, i såväl grundskolan som gymnasieskolan, 

tillsammans med folkbiblioteket medverkar till en positiv läsutveckling för 

barn och unga i Falköpings kommun. FN:s konvention om barnets 

rättigheter blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar 

till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Det finns 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn ska 

ha. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 

alla beslut och åtgärder som rör barn. Falköpings bibliotek gör därför en 

barnkonsekvensanalys inför alla barnrelaterade beslut och åtgärder. Barns 

och ungas egna röster fångas upp via referensgrupper inför stora beslut. 

Bibliotekspersonalen har utbildats i barnrättsfrågor. Frågor som är centrala i 

arbetet med barnkonventionen är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 

Nationella minoriteter 

Genom att synliggöra och tillhandahålla medier och information blir 

biblioteken en viktig arena för bevarandet av de nationella 

minoritetsspråken. 

Personer med annat modersmål än svenska  

Biblioteken tillgodoser människors behov av litteratur och information på 

fler språk än svenska. För den enskilda individens utveckling och 

kunskapsinhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull.  

Personer med funktionsnedsättning 

Bibliotekslagen fastställer att biblioteken ska prioritera och ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Det görs bland annat 

genom att erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för tillgängliggörande 

av information. Biblioteket erbjuder medier i olika format som teckenstöd, 

punktskrift, taktil kommunikation och storstil. På folkbiblioteket finns 

Äppelhyllan med samlad media för och om barn med funktionsnedsättning. 

Personer med läsnedsättning har rätt att genom bibliotek låna talböcker och 

punktskrift som framställs av myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Dessa talböcker finns tillgängliga i MTMs tjänst Legimus, som är ett digitalt 

bibliotek.  

Folkbibliotekens nyckeltal och strategier 

Nyckeltal 

Medieanslag – medieanslagets fördelning 

Bokanslaget mäts mot antal utlån/år 

Tillgänglighet – öppettider 

Antal besök mäts mot antal utlån/år 

Bemötande - nöjdhet 

Antal nöjda besökare mäts mot antal besökare som 

besvarar en enkät vecka 43-45 vartannat år. 
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Strategier 

Omvärldsbevakning ska utgöra en viktig del av bibliotekens arbete och 

resultera i ett innovativt tänkande. Biblioteket ska arbeta med att nå nya 

användare på nya sätt, på nya platser och i nya sammanhang. Biblioteket 

använder inkludering som arbetssätt med ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll 

Skolbibliotek på grundskolan 

I skollagen står att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Enligt Skolinspektionen ska följande krav vara uppfyllda för att eleverna 

ska anses ha tillgång till skolbibliotek:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 

för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett 

stöd i elevens lärande och utveckling 

Skolbiblioteken på grundskolan i Falköpings kommun är av skiftande om-

fång utifrån skolornas storlek och elevernas ålder. Rektor på varje skolenhet 

har budgetansvar och styr över skolbibliotekets utformning och medieanslag 

vilket medför stora skillnader ifråga om t.ex. datasystem, lokaler, 

bemanning och tillgänglighet. För att få en bild av hur det förhåller sig med 

kommunens skolbibliotek på grundskolan genomfördes i våren 2021 en 

kartläggning. Många skolbibliotek används till annan verksamhet under 

dagen såsom matsal, musikundervisning, grupp- och mötesrum. På 

grundskolan är det vanligtvis lärare som har som ansvarsuppgift att utöver 

sin tjänst sköta skolbiblioteket. Några skolor har elevmedverkan i form av 

biblioteksvärdar. Önskemål från elevernas sida är att skolbiblioteken ska 

vara trevliga mötesplatser, vara mer tillgängliga under skoltid och att 

bokbeståndet ska utökas och förnyas. Grundskolorna saknar i dagsläget 

målbeskrivning för skolbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket står för en 

stor del av skolornas litteraturbehov genom utlån av boklådor av skilda 

innehåll. I ljuset av revideringen som skedde 2018 av läroplanerna ser barn 
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och utbildningsförvaltningen ett behov av att återstarta utvecklingsarbetet i 

syfte att se skolbibliotek som pedagogisk resurs genom att 

• se över kompetens knuten till skolbibliotek. 

• fortsätta utveckla språk-, läs- och skrivfrämjande projekt i 

samverkan med Falköpings bibliotek. 

• kompetenshöja insatser kring skolbiblioteket som funktion, 

exempelvis media- och informationskompetens. 

• se över hur tillgänglighet och likvärdighet skulle kunna öka för alla 

skolbibliotek genom digitala funktioner. 

 

Ållebergsgymnasiet 

Biblioteket på Ållebergsgymnasiet sorterar under barn- och utbildnings-    

förvaltningen. Bibliotekets användare lånar och läser böcker, studerar i 

grupprum, söker information i böcker, tidskrifter, bibliotekets databaser 

samt deltar i kulturarrangemang och introduktioner. På Ållebergsgymnasiet 

kan ungdomar söka olika yrkes eller högskoleförberedande program. Skolan 

erbjuder även introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de 

nationella programmen. Bland dessa finns t.ex. IM-språk, där nyanlända 

elever i gymnasieåldern, med annat modersmål än svenska, läser in 

grundskolan för att få behörighet till gymnasiet. På skolan finns även en 

gymnasiesärskola. 

Biblioteksverksamheten sköts av en bibliotekarie. Ett samarbete finns med 

Falköpings bibliotek, som kan reservera böcker på Ållebergsgymnasiet vid 

behov och omvänt. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 

och dess filialer samt Lärcenter. Bibliotekarien administrerar och ansvarar 

för bibliotekets budget, inköp av media och olika digitala tjänster. 

Bibliotekarien ger vid skolstart introduktion i bok och bibliotekskunskap       

samt kan ge undervisning i MIK Medie- och Informationskunnighet som 

källkritik och informationssökning inför gymnasiearbetet på elevers och 

lärares begäran. Läsfrämjande aktiviteter som temautställningar inom  

olika genrer erbjuds för att öka intresset för läsande och stimulera                                           

språkutvecklingen. Samarbete finns i viss mån med lärare där bibliotekarien 

bland annat deltar i ämneskonferenser. Ållebergsgymnasiets bibliotek är i 

första hand avsett för skolans elever och personal. Inköp av resurser till 

biblioteket bygger på en demokratiseringstanke genom att alla 

gymnasieungdomar ska ha rätt till en god utbildning oavsett bakgrund. 

Lärcenter - vuxenutbildning 

Biblioteket på Lärcenter sorterar under kompetens- och arbetslivsför-

valtningen. På detta bibliotek erbjuds lån och läsning av böcker och kurs-

litteratur, möjlighet att söka information med digitala resurser och plats för 

studier. Lärcenters verksamheter innefattar arbetsmarknadsenhet, kommu-

nal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildningar 

och eftergymnasiala utbildningar. 

Lärcenters bibliotek är bemannat av en bibliotekarie på deltid samt en 

biblioteksassistent. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 
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och dess filialer samt Ållebergsgymnasiet. Bibliotekarien ägnar del av tjänst 

till utåtriktad och uppsökande verksamhet i form av bokprat, högläsning, 

teater, källkritik och olika temaprojekt. På Lärcenter finns en läs- och 

skrivgrupp där bland andra läs- och skrivteknikern från folkbiblioteken och 

bibliotekarien på Lärcenter ingår. En kväll i veckan har biblioteket 

kvällsöppet som en del i att öka tillgängligheten för elever som studerar på 

kvällstid. 

Fokusområden under planperioden 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  

Kommunens bibliotek ska bidra till ett hållbart samhälle och 

utgöra en grund för bildning och kunskap 

Folkbiblioteken ska bidra aktivt i arbetet med ökad digital 

delaktighet för kommunens invånare genom att erbjuda fri 

tillgång till datorer och internet. Bibliotekspersonalen är 

vägvisare i den digitala världen men av säkerhetsskäl  erbjuds  

inte hjälp med: 

• Bankärenden, bokning av resor och e-handel  

• Ta del av personliga inloggningsuppgifter  

• Teknisk hjälp vid ominstallationer/installationer av 

virusprogram på besökarnas egna 

datorer/mobiler/surfplattor  

• Jobb- och bostadsansökningar  

• Myndighetsärenden  

Folkbiblioteken ska arbeta aktivt med läsfrämjande åtgärder 

för alla åldrar med fokus på de i bibliotekslagen särskilt 

prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 

svenska och nationella minoriteter. 

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska 

verksamhet och utvecklas till naturliga mötesplatser för 

studier, informationssökning och läsinspiration. 

Biblioteken ska vara en viktig pedagogisk resurs för att höja 

utbildningsnivån i Falköpings kommun. 

Folkbiblioteken medverkar till att stärka den fysiska och 

psykiska hälsan i kommunen genom hälsofrämjande insatser. 
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Samverkan ska initiera fortsatt kontakt med 

socialförvaltningen för utveckling av kulturfunktionen inom 

äldreomsorgen. 

Folkbiblioteken ska spegla samhällsdebatten genom 

omvärldsanalys och vara lyhörda för innovativa idéer om 

biblioteksutveckling. 

Folkbiblioteken ska stärka den lokala demokratin och 

utvecklas genom närvaro i hela kommunen. Under 

planperioden ska folkbiblioteket delta i ett projekt kring lokal 

demokrati i en digital värld i samverkan med Falköpings 

tidning och förvaltning för kulturutveckling. 

Lärdomar från pandemin covid-19 ska tas med i planering för 

framtida extra ordinära händelser. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  

Folkbiblioteken ska prioritera samverkan. Arrangemang för 

barn och vuxna i stad och på landsbygd ska ordnas i 

samverkan med andra aktörer. Digitala forum för arrangemang 

ska utvecklas för ökad inkludering 

Folkbiblioteken ska vara välkomnande, inspirerande platser 

för alla kommunens invånare och ha sin grund i allas rätt till 

tillgång till ett bibliotek. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

Folkbiblioteken bistår med litteratur och databaser för att 

främja det lokala näringslivet. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 
FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING  

Biblioteken är till för medborgarna i Falköping. Alla ska 

behandlas rättvist och våra relationer ska kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 

förändringar på ett lämpligt sätt.  

Biblioteken ska utvecklas som litterära mötesplatser. 

 

Utveckling av skolbiblioteken sker i samverkan med 

folkbiblioteken. 

Biblioteken ska öka samverkan med alla skolformer och bidra 

till ökad läs- och skrivförmåga hos skolelever i Falköpings 

kommun. 

 

Biblioteken ska bredda och fördjupa sin samverkan med 

kommunerna i Skaraborg. Detta för att kunna erbjuda 

medborgarna ett större utbud och mer flexibel service, 

samtidigt som verksamheten kan uppnå kompetensutbyte och 

effektivare arbetssätt som ger utveckling och kvalitetssäkring. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 171 Dnr 2022/00459 

Upphävande av tekniska nämndens reglemente och 
ändring av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

tekniska nämndens reglemente från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

kommunstyrelsens reglemente. 

3  Ändringen av kommunstyrelsens reglemente ska gälla från och med den 1 

januari 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 95. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 att tekniska nämnden ska 

upphöra från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver 

kommunfullmäktige upphäva tekniska nämndens reglemente från och med 

den 1 januari 2023. Ett förslag till ändring kommunstyrelsens reglemente har 

tagits fram i vilket tekniska nämndens ansvarsområden har förts över till 

kommunstyrelsen. Utöver dessa anpassningar av ansvarsområden har även 

några mindre tillägg i kommunstyrelsens reglemente gjorts vad gäller 

regleringen av protokollsanteckning, ledning och samordning av 

elsäkerhetslagen samt delegation för kommunstyrelsen att utse ombud och 

instruktioner till ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Mot bakgrund av 

kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige upphäver tekniska 

nämndens reglemente från den 1 januari 2023 och antar ändring av 

kommunstyrelsens reglemente från samma datum. Beslutet medför inte 

några direkta ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

 Tekniska nämndens nuvarande reglemente 

 Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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 Kommunstyrelsen 

Upphävande av tekniska nämndens reglemente och 
ändring av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

tekniska nämndens reglemente från och med den 1 januari 2023. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

kommunstyrelsens reglemente. 

3 Ändringen av kommunstyrelsens reglemente ska gälla från och med den 1 

januari 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 95. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 att tekniska nämnden ska 

upphöra från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver 

kommunfullmäktige upphäva tekniska nämndens reglemente från och med 

den 1 januari 2023. Ett förslag till ändring kommunstyrelsens reglemente har 

tagits fram i vilket tekniska nämndens ansvarsområden har förts över till 

kommunstyrelsen. Utöver dessa anpassningar av ansvarsområden har även 

några mindre tillägg i kommunstyrelsens reglemente gjorts vad gäller 

regleringen av protokollsanteckning, ledning och samordning av 

elsäkerhetslagen samt delegation för kommunstyrelsen att utse ombud och 

instruktioner till ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Mot bakgrund av 

kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige upphäver tekniska 

nämndens reglemente från den 1 januari 2023 och antar ändring av 

kommunstyrelsens reglemente från samma datum. Beslutet medför inte 

några direkta ekonomiska konsekvenser.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79, att fastställa den 

politiska organisationen under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat 

förslag, vilket innebar att tekniska nämnden upphör från och med den 1 

januari 2023 då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.  Vidare 
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beslutade kommunfullmäktige att det under kommunstyrelsen inrättas ett 

utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa driftsfrågor 

och servicefrågor inom det tekniska området.  

Med anledning av beslutet behöver kommunfullmäktige upphäva tekniska 

nämndens reglemente från och med den 1 januari 2022. Tekniska nämndens 

ansvarsområden behöver därmed föras in i kommunstyrelsens reglemente. 

Ett förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente har tagits fram av en 

anlitad konsult i vilken tekniska nämndens ansvarsområden har förts in i 

kommunstyrelsens reglemente. Därefter har förvaltningen arbetat vidare med 

förslaget och har bland annat beaktat synpunkter från avdelningscheferna på 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.  

Utöver införandet av tekniska nämndens ansvarsuppgifter och därtill 

tillhörande förtydliganden i kommunstyrelsens reglemente har även följande 

tillägg och förändringar gjorts i huvudsak; 

- Det föreslås att en paragraf, § 45, läggs till som reglerar vad som gäller 

om en ledamot vill få en protokollsanteckning.  

- Det förtydligas att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens arbete enligt elsäkerhetslagen, i § 6, vilket praktiskt redan 

varit fallet. 

- Det föreslås i § 10 delegeras till kommunstyrelsen att utse ombud och 

utfärda ägarinstruktioner till ombuden för att tillvarata kommunens 

intresse vid bolags- och föreningsstämmor. Detta för att det praktiskt 

ska vara enklare att kunna ge instruktioner till ombuden utan att 

behöva gå via kommunfullmäktige. 

- Det förtydligas i § 10 att kommunstyrelsen har rätt att förlänga redan 

ingångna avtal om markanvisningar som fullmäktige har beslutat om i 

upp till två år. 

Paragrafen om utskott, § 50, har förändrats både vad gäller bland annat 

sammansättning av utskotten och närvarorätt för ersättare. Ändringarna har 

tagits fram efter förslag från den politiska majoriteten.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån kommunfullmäktiges beslut 

att tekniska nämnden ska upphöra, att kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva tekniska nämndens reglemente från och med den 1 januari 2023. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige antar 

ändring av kommunstyrelsens reglemente och att ändringen ska gälla från 

och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling 

som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 95.  

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 kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
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 Tekniska nämndens nuvarande reglemente 

 Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Patrick Nohlgren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Sara Cronholm 

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

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 

ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 

nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente 

angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

(särskilda uppgifter).  

 

§ 2  

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande 
nämndernas verksamhet 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

- Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar 

kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, 

riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området, 

- Slutligt beslut när två nämnder är oense.  

Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 

som har fattats med stöd av första stycket. 

 

§ 3  

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen. 
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
§ 4  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 

och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

§ 5  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska ansvara för  

1. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 

och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 

inte är förbehållna annan nämnd,  

2. att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 

beslut,  

3. att ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 

§ kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. vatten- och avloppsfrågor vilket inkluderar att fullgöra kommunens 

ansvar enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

5. fullgöra kommunens ansvar enligt 2-4 §§ lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  och 

tillhörande förordning, 

6. att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) följs  

7. fullgöra kommunens ansvar som väghållare enligt väglag (1971:948) 

samt ansvara för belysning och skyltning av vägar 

8. fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen (1987:24) om 

kommunal parkeringsövervakning,  

9. att utöva kommunens befogenheter enligt lagen (1982:129) om 

flyttning av fordon i vissa fall,  

10. att besluta i frågor som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

enligt trafikförordningen (1998:1276)  och gällande föreskrifter,  

11. att ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna 

säkerhetsfrågorna i kommunen, 

12. att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
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13. att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

14. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  

15. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med kommunallagen, 

16. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 

17. att ha en ändamålsenlig kommunövergripande visselblåsarfunktion, 

18. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 

19. ansvara för kommunens mark- och exploateringsfrågor vilket även 

inkluderar bostadsförsörjningsfrågor och främjandet av 

samhällsbyggande, 

20. översiktlig och strategisk fysisk planering,  

21. infrastruktur, trafikplanering och kollektivtrafik, 

22. att ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och 

regionala infrastrukturprojekt,  

23. att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella 

ordnande,  

24. natur- och vattenvårdsfrågor,  

25. ansvara för förvaltning och drift av kommunens ägda fastigheter 

förutom det ansvar som kultur- och fritidsnämnden har enligt 

reglemente,  

26. ändamålsenlig lokalförsörjning till kommunens samtliga 

verksamheter, 

27. renhållning, huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS), 

28. lokalvård, 

29. matproduktion/måltidsverksamhet, 

30. biogasverksamheten, 

31. utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och 

inköpsverksamheten, 

32. de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande säkerhet för 

dessa system, 

33. kommunens geografiska informationssystem (GIS), 

34. den kommunövergripande receptionen/växeln, 

35. att yttra sig över  § 7, § 10 och § 11 lokala ordningsföreskrifter för 

Falköpings kommun, 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden.  

Kommunstyrelsen ska utöver vad som nämns ovan ha det strategiska 

ansvaret för: 

- den övergripande planeringen för utvecklingen av platåberget 

Mösseberg och som samarbetspartner gällande platåberget Ålleberg. 

Ansvaret innefattar nyinvesteringar i följande områden på 

Mösseberg; slalomanläggningen, Skogssjön med omliggande fritids- 

och aktivitetsområden, uppmärkta spår och leder, camping- och 

stugbyn och djurparken. För camping- och stugbyn innefattar 

ansvaret även drift. Ansvaret innefattar även reinvesteringar som 

krävs för camping- och stugbyn samt investeringar i maskiner som 

krävs för driften.  

 

 

§ 6  

Lednings- och samordningsfunktionen  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 

annat; 

 samspelet mellan politik och förvaltningar, 

 demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog 

 arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner 

och processer i kommunen, 

 det kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser,  

 miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala 

åtgärderna för klimatanpassning, 

 frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering, 

brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet 

ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,  

 kommunens internationella arbete, 

 utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat inklusive 

besöksnärings- och turismfrågor, 

 samordning av vandringsleder och cykelleder inom kommunens 

geografiska område där kommunen är huvudman eller har ingått 

avtal om samarbete, 

 utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet, 

 kommunens kommunikationsarbete, 

 statistik och samhällsanalys, 

 kommunens utveckling när det gäller digitalisering, 
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 kommunens informationssäkerhetsarbete samt kommunens arbete 

med dataskyddsfrågor. 

 kommunens arbete enligt elsäkerhetslagen.  

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att ansvaret för den egna 

verksamheten ligger kvar på nämnderna i enlighet med vad som framgår av 

reglementena.   

 

§ 7  

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 

stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 

kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 

förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 8  

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
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§ 9  

Ekonomi och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 

placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på 

annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom 

styrelsens verksamhetsområde,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 

förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  

4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring 

och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,  

5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel 

som avsatts till pensionsförpliktelser.  

 

§ 10  

Delegering från fullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,  

2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen 

tillhörig fastighet,  

3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om 

fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del 

av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom 

en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra 

riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även 

markanvisningar och reservation av mark. Kommunstyrelsen har 

även rätt att förlänga redan ingångna avtal om markanvisningar som 

fullmäktige har beslutat om i upp till två år. 
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4. exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av 

detaljplan som beslutas av byggnadsnämnden och som inte är av 

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

5. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd 

kostnadsram 

6. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med 

för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 

avtal,  

7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp  

8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen  

9. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för 

fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige 

fastställd beloppsram. 

10. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder 

för integrationsfrämjande insatser.  

11. besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme. 

 

12. förhyra verksamhetslokaler åt samtliga nämnder 

 

13. hyra ut byggnader/lokaler tillhörande Falköpings kommun med 

undantag för den uthyrning av lokaler som kultur-och 

fritidsnämnden ansvarar för, 

 

14. upplåta mark enligt ordningslagen, 

 

15. utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för att tillvarata 

kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intressen i, samt de kommunalförbund, 

föreningar, andra organisationer och samverkansorgan som 

kommunen är medlem i. 

 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 

fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 

medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om 

möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

 

§ 11  

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom 

kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet 
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mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland 

annat:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare,  

2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare;  

4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter.  

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

 

7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

Uppföljningsfunktionen 
§ 12  

Kommunstyrelsen uppföljning 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 

och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 

och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31 

december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas 

redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
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5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan 

författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 

bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 

lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år. 

Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom 

samma tid.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 13  

Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 

begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 

beslutar att själv föra talan i målet.  

 

§ 14  

Krisberedskap, civilförsvar och krig 

Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser 

enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 

hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 

§ 15  
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Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  

§ 16  

Trafiknämnd 

Kommunstyrelsen är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för 

vissa trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta 

innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande 

trafikförordningen.   

 

§ 17  

Lägenhetsregister 

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

lägenhetsregister.  

 

§ 18  

Anslagstavla, webbplats och sociala medier  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens 

externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar 

även kommunens arbete med sociala medier.  

 

§ 19  

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 

form. 

 

§ 20  

Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
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§ 21  

Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 22  

Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 

behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 

angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 

fullmäktigeberedningar.  

 

§ 23  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem enligt speciallag.  

Så snart större byggnads- och anläggningsprojekt (över fem miljoner 

kronor) färdigställts slutredovisa uppdraget till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisning och bokslut.  
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§ 24  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om 

formerna för samrådet. 

 

§ 25  

Självförvaltningsorgan 

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 

delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 

får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Arbetsformer 
§ 26  

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

 

§ 27  

Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet.  
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Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 28  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 29  

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 30  

Sammanträde på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
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om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen. 

 

§ 31  

Beslutsförhet 

Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 32  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i 

den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med 

kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att 

medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av 

ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden.  

 

§ 33  

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
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3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen vid behov är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

kommunstyrelsen,  

6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för 

att  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga 

nämnder och fullmäktige samt  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall.  

§ 34  

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

§ 35  

Ersättare för ordförande och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 

personen har haft. 
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§ 36  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 

styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 

vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara 

kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 

som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det 

kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

§ 37  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

§ 38  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
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påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 

ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

 

§ 39  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare  

under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 40  

Yrkanden 

När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar 

medge det enhälligt.  

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 41  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 
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§ 42  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 43  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

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

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 44  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 45  
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Protokollsanteckning 

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare kan få lämna 

protokollsanteckning till besluten som tas. Att lämna 

en  protokollsanteckning innebär att en eller flera ledamöter eller 

tjänstgörande ersättare lämnar en förklaring till sin ståndpunkt, sitt röstande 

eller en kommentar till beslutet. Protokollsanteckningen ska läsas upp under 

sammanträdet och godkännas av ordförande för att få läggas till i 

protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts får ytterst nämnden 

avgöra om anteckningen får läggas till i protokollet. Godkänd 

protokollsanteckning ska lämnas skriftligt till sekreteraren under 

sammanträdet.  

 

§ 46  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 47  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med 
mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 48  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen. 

 

§ 49  

Undertecknande av handlingar 

Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka 

som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar. 
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§ 50  

Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett utskott för stöd och 

service samt ett utskott för social hållbarhet. Kommunstyrelsen får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till 

arbetsutskottet och utskottet för stöd och service utskott ska 5 ledamöter och 

5 ersättare väljas. För övriga utskott får kommunstyrelsen själv bestämma 

antal ledamöter och ersättare. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om 

beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 

beslut. 

 

Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. För utskottet för 

stöd och service och utskottet för social hållbarhet får en ordförande, en 

förste vice ordförande och en andre vice ordförande utses.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. I utskottet för stöd och service har ersättarna 

däremot närvarorätt. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden 

vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. 

Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda 

instruktioner. 

 ____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens uppgifter 

§ 1  

Allmänt om tekniska nämndens verksamhet 

Tekniska nämnden ansvarar i huvudsak för: 

 förvaltande av de fastigheter och byggnader som hör till tekniska 

nämnden främst inom område som i detaljplan (byggnads- och 

stadsplan) angivits som allmän plats där utbyggnad skett samt 

verksamhetsytor och kontorslokaler  

 väghållning där kommunen är väghållare, 

 belysning och skyltning  

 järnvägsspår på kommunal mark, 

 renhållning, huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av 

kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 

 administration av kommunens samlade fordonsbehov och bilpool, 

 lokalvård, 

 matproduktion/måltidsverksamhet, 

 kommunal parkeringsövervakning, 

 fullgöra trafiknämndens uppgifter, 

 förvaltning av kommunägd flygplats. 

 

§ 2  

Tekniska nämndens förvaltningsorgan 

Under tekniska nämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

§ 3  

Tekniska nämndens övergripande uppgifter 

Tekniska nämnden ska 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och 

exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings- eller 

rivningsåtgärder.  

- bygga, underhålla och förvalta fast och lös egendom på följande 

kommunala fastigheter;  

a) fastigheter med byggnader inkluderande den tomtmark som hör till 

byggnaden,  

b) mark som ligger inom detaljplan med den angivna användningen 

allmän plats och där utbyggnad har skett,  

c) fastigheter med anläggningar och byggnader inklusive tillhörande 

tomtmark och som hör till Falköpings VA-verksamhet,  

d) fastigheter med avfalls- och andra verksamhetsanläggningar 

inklusive tillhörande tomtmark.  
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- ansvara så som trafiknämnd och fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § 

lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,  

- ansvara för den kommunala parkeringsövervakningen genom förordnande 

av parkeringsvakter samt flyttning av fordon, 

- ansvara för det kommunala  rådet för funktionshinderfrågor,  

- ansvara för försörjning av lokaler till kommunens samtliga verksamheter, 

- ansvara för kommunens larm- och passagesystem i verksamhetslokaler och 

  kontorsytor, 

- ansvara för bidragsgivning till enskilda vägar och ansvara för 

bidragsgivning till enskilda vägar och till gatu-, väg- och gårdsbelysning 

inom Falköpings kommun vägbelysningsföreningar, 

- ansvara för upplåtelser av gatumark och annan allmän platsmark samt 

lämna yttranden enligt 3 kap. 2 § ordningslagen rörande tillfällig upplåtelse 

av offentlig plats och i enlighet med Falköpings kommuns lokala 

ordningsföreskrifter,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för planering, 

utbyggnad, förvaltning, drift och underhåll samt gaturenhållning och 

snöröjning av anläggningar avsedda för alla trafikant- och trafikslag 

(gående, cyklister och fordonsförare) samt anläggningar för kollektivtrafik,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för 

trafiksäkerhetsarbetet avseende alla trafikant- och trafikslag (gående, 

cyklister, fordonsförare och resenärer inom kollektivtrafiken) där inte annan 

nämnd har ansvar, 

- ansvara för kommunens samlade fordonsbehov samt 

  bilpool med undantag för nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborgs fordon, 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 

järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda järnvägsspår 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 

järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda 

  järnvägsspår, 

- ansvara för förvaltning av Falköpings flygplats, 

- ansvara för kommunens vatten- och avloppsfrågor, 

- ansvara för avslut av kommunens gamla deponier, 

- ansvara för huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av 

kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 
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- ansvara för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel, vilket 

innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna, att förse 

anläggningarna med rötbart material/substrat för produktionen, avsättning 

av biogödsel, ansvara för personal och arbetsmiljö vid anläggningarna, 

tillstånd och kontakt med tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt 

att söka bidrag och stöd kopplat till produktionen. 

- ansvara för kommunens lokalvårdsverksamhet, 

- ansvara för kommunens matproduktion och därmed sammanhängande 

  verksamhet, 

- ansvara för kommunens postservice, 

- ansvara för receptionen i stadshus. 

§ 4  

Ekonomisk förvaltning 

Tekniska nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 

förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5  

Delegering från fullmäktige 

Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 

och på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

- förhyra verksamhetslokaler åt samtliga förvaltningar 

- hyra ut byggnader/lokaler tillhörande Falköpings kommun med undantag 

för den uthyrning av lokaler som kultur-och fritidsnämnden ansvarar för 

- upplåta mark enligt ordningslagen  

- i övrigt upplåta mark på fastighet som hör till nämndens ansvarsområde 
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Särskilda uppgifter 

§ 6  

Processbehörighet 

Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

§ 7  

Uppdrag och verksamhet 

Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. Tekniska nämnden ska följa det fullmäktige – i 

lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har 

bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 8  

Organisation inom verksamhetsområdet 

Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 9  

Personalansvar 

Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 

med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 

Tekniska nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om 

personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för.  

 

§ 10  

Personuppgifter 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 

för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning 

enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
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§ 11  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Tekniska nämnden ska därutöver så snart större byggnads- och 

anläggningsprojekt (över fem miljoner kronor) färdigställts slutredovisa 

uppdraget till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning och 

bokslut.  

Tekniska nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

nämnden enligt speciallag.  

 

§ 12  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När tekniska nämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Tekniska nämnden beslutar om 

formerna för samrådet.  

 

§ 13  

Självförvaltningsorgan 

Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 

delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 

får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  
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Tekniska nämndens arbetsformer 

§ 14  

Sammansättning 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

§ 15  

Tidpunkt för sammanträden 

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska 

nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 

begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 16  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 



 10 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 17  

Offentliga sammanträden 

Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 18  

Sammanträden på distans 

Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i nämnden. 

 

§ 19  

Beslutsförhet 

Tekniska nämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 20  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 

mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 

beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
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Härutöver får tekniska nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med tekniska 

nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. Om tekniska nämnden beslutar det, får 

den som kallats delta i överläggningarna. 

Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden. 

 

§ 21 

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i tekniska 

nämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska nämnden, 

6. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs. 

 

§ 21  

Presidium 

Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 22  

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser tekniska nämnden en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i tekniska nämnden längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem.  
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Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser tekniska nämnden en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 

personen har haft. 

 

§ 23  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 

§ 24  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen. 

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 

ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

§ 25  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 
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En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 

under sammanträdet.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

§ 26  

Yrkanden 

När tekniska nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 

överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska nämnden beslutar 

medge det enhälligt. 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 27  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om tekniska nämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 28  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 



 14 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 29  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

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

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 30  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet.. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

§ 31  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 
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§ 32  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Tekniska nämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag om 

ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala 

författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 33  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, 

förvaltningschefen eller biträdande förvaltningschef. 

 

§ 34  

Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden 

ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utsetts 

av tekniska nämnden i antagna delegationsbestämmelser. Vid förfall för 

ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska 

kontrasigneras av anställd som utsetts av tekniska nämnden i antagna 

delegationsbestämmelser. 

Även i övrigt framgår av tekniska nämndens delegationsbestämmelser vem 

eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar 

 

§ 35  

Utskott 

Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Tekniska nämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 

utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 

lägga fram förslag till beslut. 

 

Inom ett utskott väljer tekniska nämnden för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  

Tekniska nämnden får ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda 

instruktioner. 

_____________________________________________________________ 
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
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Kommunstyrelsens uppgifter 
§ 1  

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 

ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 

nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente 

angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

(särskilda uppgifter).  

 

§ 2  

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande 
nämndernas verksamhet 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

- Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar 

kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, 

riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området, 

- Slutligt beslut när två nämnder är oense.  

Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 

som har fattats med stöd av första stycket. 

 

§ 3  

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen. 
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
§ 4  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 

och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

§ 5  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska ansvara för  

1. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 

och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 

inte är förbehållna annan nämnd,  

2. att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 

beslut,  

3. att ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 

§ kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. att ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna 

säkerhetsfrågorna i kommunen, 

5. de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande säkerhet för 

dessa system, 

6. att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) följs  

7. att ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och 

regionala infrastrukturprojekt,  

8. att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 

9. att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,  

12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med kommunallagen, 

13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
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14. att ha en ändamålsenlig kommunövergripande visselblåsarfunktion, 

  

15. översiktlig och strategisk fysisk planering samt övergripande 

planering inom områdena infrastruktur, energiplanering, 

trafikplanering och kollektivtrafik, 

16. mark- och bostadsförsörjning, 

17. natur- och vattenvårdsfrågor, 

18. utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och 

inköpsverksamheten. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt något anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden.  

Kommunstyrelsen ska utöver vad som nämns ovan ha det strategiska 

ansvaret för: 

- biogasverksamheten, vilket innefattar bland annat den långsiktiga 

utvecklingen av verksamheten, nyinvesteringar i anläggningarna, 

ansvaret för att försälja biogas samt att söka bidrag kopplat till 

utvecklingen av anläggningarna, 

- den övergripande planeringen för utvecklingen av platåberget 

Mösseberg och som samarbetspartner gällande platåberget Ålleberg. 

Ansvaret innefattar nyinvesteringar i följande områden (förutom 

byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar) på 

Mösseberg; slalomanläggningen, Skogssjön med omliggande fritids- 

och aktivitetsområden, uppmärkta spår och leder, camping- och 

stugbyn och djurparken. För camping- och stugbyn innefattar 

ansvaret även drift. Ansvaret innefattar även reinvesteringar som 

krävs för camping- och stugbyn samt investeringar i maskiner som 

krävs för driften.  

- järnvägsspår på kommunal mark samt infrastrukturfrågor vilket 

innefattar satsningar, medfinansiering och samarbeten kring järnväg. 

Infrastrukturfrågorna innefattar även satsningar, medfinansiering och 

samarbeten kring vägar där kommunen inte är väghållare. Vidare 

innefattas satsningar och samarbeten kring kollektivtrafiken, bland 

annat att bevaka kollektivtrafiksfrågor i det översiktliga fysiska 

planeringsarbetet och tilläggsköp av kollektivtrafik. 

 

 

§ 6  

Lednings- och samordningsfunktionen  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 

annat; 

 samspelet mellan politik och förvaltningar, 
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 demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog 

 arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner 

och processer i kommunen, 

 det kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser,  

 miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala 

åtgärderna för klimatanpassning, 

 frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering, 

brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet 

ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,  

 kommunens internationella arbete, 

 utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat inklusive 

besöksnärings- och turismfrågor, 

 samordning av vandringsleder och cykelleder inom kommunens 

geografiska område där kommunen är huvudman eller har ingått 

avtal om samarbete, 

 utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet, 

 kommunens kommunikationsarbete, 

 statistik och samhällsanalys, 

 kommunens utveckling när det gäller digitalisering, 

 kommunens informationssäkerhetsarbete samt kommunens arbete 

med dataskyddsfrågor. 

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att ansvaret för den egna 

verksamheten ligger kvar på nämnderna i enlighet med vad som framgår av 

reglementena.   

§ 7  

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 

stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  



 8 

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 

kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 

förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 8  

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 

§ 9  

Ekonomi och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 

placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på 

annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom 

styrelsens verksamhetsområde,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 

förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  

4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring 

och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,  

5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel 

som avsatts till pensionsförpliktelser.  
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§ 10  

Delegering från fullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,  

2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen 

tillhörig fastighet,  

3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om 

fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del 

av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom 

en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra 

riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även 

markanvisningar och reservation av mark. 

4. exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av 

detaljplan som beslutas av byggnadsnämnden och som inte är av 

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

5. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd 

kostnadsram 

6. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med 

för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 

avtal,  

7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp  

8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen  

9. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för 

fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige 

fastställd beloppsram. 

10. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder 

för integrationsfrämjande insatser.  

11. besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme. 

 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 

fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 

medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om 

möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

 

§ 11  
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Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom 

kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland 

annat:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare,  

2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare;  

4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter.  

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

 

7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

Uppföljningsfunktionen 
§ 12  

Kommunstyrelsen uppföljning 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 

och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 

och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31 

december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas 
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redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan 

författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 

bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 

lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år. 

Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom 

samma tid.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 13  

Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 

begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 

beslutar att själv föra talan i målet.  

 

§ 14  

Krisberedskap, civilförsvar och krig 

Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser 

enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 

hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
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§ 15  

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  

 

§ 16  

Lägenhetsregister 

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

lägenhetsregister.  

 

§ 17  

Anslagstavla, webbplats och sociala medier  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens 

externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar 

även kommunens arbete med sociala medier.  

 

§ 18  

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 

form. 

 

§ 19  

Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 20  
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Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 21  

Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 

behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 

angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 

fullmäktigeberedningar.  

 

§ 22  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem enligt speciallag.  

 

§ 23  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  
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När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om 

formerna för samrådet. 

 

§ 24  

Självförvaltningsorgan 

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 

delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 

får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Arbetsformer 
§ 25  

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

 

§ 26  

Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena.  



 15 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 27  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 28  

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 29  

Sammanträde på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
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Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen. 

 

§ 30  

Beslutsförhet 

Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 31  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i 

den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med 

kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att 

medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av 

ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden.  

 

§ 32  

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen vid behov är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

kommunstyrelsen,  
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6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för 

att  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga 

nämnder och fullmäktige samt  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall.  

§ 33  

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

§ 34  

Ersättare för ordförande och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 

personen har haft. 

 

§ 35  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 

styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 

vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara 

kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 

som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det 

kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

§ 36  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

§ 37  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 

ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  
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§ 38  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare  

under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 39  

Yrkanden 

När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar 

medge det enhälligt.  

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 40  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

 

§ 41  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  
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Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 42  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

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

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 43  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 44  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot.  
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§ 45  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med 
mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 46  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen. 

 

§ 47  

Undertecknande av handlingar 

Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka 

som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar. 

 

§ 48  

Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 

arbetsutskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om 

beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 

beslut. 

 

Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
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Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. 

Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda 

instruktioner. 

 ____________________________________________________________  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

§ 172 Dnr 2022/00464 

Upprättande av alternativ ledningsplats för att 
upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära 
händelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ 

ledningsplats. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 

att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan behövas med anledning 

av projektet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i flerårsplan 2023-

2025 ta hänsyn till en utökad investeringsram för nämnden för samhälls-

skydd mellersta Skaraborg med netto 15 miljoner kronor (brutto uppgår 

investeringen till 30 miljoner kronor men ett beräknat statligt stöd med 

lägst 15 miljoner kronor beräknas dras av). Beräknade ökade drifts-

kostnader om totalt 800 000 kronor per år fördelas enligt beslutad 

fördelningsmodell mellan samverkanskommunerna vilket för Falköpings 

kommun skulle innebära ett tillskott till nämndens ram om cirka 350 000 

kronor per år.   

Sammanfattning 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har föreslagit att 

kommunstyrelserna i den gemensamma nämnden ger nämnden i uppdrag att 

ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 

nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 

behövas med anledning av projektet. En alternativ ledningsplats behövs för 

att kommunstyrelsen ska kunna vidhålla sitt lednings- och 

samordningsfunktion i händelse av en extraordinär händelse eller vid höjd 

beredskap. En utökning av nämndens investeringsram behövs med netto 15 

miljoner kronor. Dessa föreslås att kommunfullmäktige tar hänsyn till i 

kommande flerårsplan 2023-2025. En utökning av nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborgs budget kommer att behövas med cirka 

350 000 kronor för Falköpings kommuns del.  

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 27/2022 
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 Kommunstyrelsen 

Upprättande av alternativ ledningsplats för att 
upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära 
händelser 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ 

ledningsplats. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 

att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan behövas med anledning 

av projektet. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i flerårsplan 2023-

2025 ta hänsyn till en utökad investeringsram för nämnden för samhälls-

skydd mellersta Skaraborg med netto 15 miljoner kronor (brutto uppgår 

investeringen till 30 miljoner kronor men ett beräknat statligt stöd med 

lägst 15 miljoner kronor beräknas dras av). Beräknade ökade drifts-

kostnader om totalt 800 000 kronor per år fördelas enligt beslutad 

fördelningsmodell mellan samverkanskommunerna vilket för Falköpings 

kommun skulle innebära ett tillskott till nämndens ram om cirka 350 000 

kronor per år.   

Sammanfattning  

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har föreslagit att 

kommunstyrelserna i den gemensamma nämnden ger nämnden i uppdrag att 

ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 

nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 

behövas med anledning av projektet. En alternativ ledningsplats behövs för 

att kommunstyrelsen ska kunna vidhålla sitt lednings- och 

samordningsfunktion i händelse av en extraordinär händelse eller vid höjd 

beredskap. En utökning av nämndens investeringsram behövs med netto 15 

miljoner kronor. Dessa föreslås att kommunfullmäktige tar hänsyn till i 
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kommande flerårsplan 2023-2025. En utökning av nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborgs budget kommer att behövas med cirka 

350 000 kronor för Falköpings kommuns del.  

Bakgrund 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 22 september 

2022, § 27,  att föreslå kommunstyrelserna i medlemskommunerna att ge 

nämnden i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt 

att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning 

av nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Av bakgrunden till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut 

framgår att det behöver inrättas en alternativ ledningsplats för att upprätthålla 

kommunens lednings- och samverkansförmåga under en längre tid ifall en 

händelse inträffar.  

Det är kommunstyrelsen som enligt  lag om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(2006:544 (LEH-lagstiftningen)) ansvarar för kommunen lednings- och 

samverkansförmåga. Det är dock nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg som enligt reglemente har till uppgift att vidta beredskaps- och 

planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och höjd beredskap på 

uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna. Nämnden gör 

bedömningen att samverkan mellan medlemskommunerna är nödvändig för en 

uthållighet och upprätthållande av sina verksamheter under en extraordinär 

händelse och höjd beredskap.  

Förvaltningens bedömning 

Då det framgår av nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs 

reglemente att nämnden ska vidta beredskaps- och planeringsförberedelser 

på uppdrag av kommunstyrelsen bedöms det möjligt att kommunstyrelsen 

lämnar uppdraget att upprätta en alternativ ledningsplats till nämnden. Det är 

dock alltid kommunstyrelsen som har kvar ansvaret enligt LEH-

lagstiftningen. 

Att upprätta en alternativ ledningsplats kan medföra att det eventuellt kan 

krävas att säkerhetsskyddsavtal ingås med andra parter, exempelvis 

kommunerna i samverkan. Då detta inte är delegerat från nämnden i 

delegationsbestämmelser föreslås att kommunstyrelsen ger 

kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå sådana.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnaden för en alternativ 

ledningsplats eftersom Falköpings kommun är värdkommun för den 

gemensamma nämnden. Investeringsramen för nämnden för samhällsskydd 

mellersta Skaraborg behöver därför ökas med netto 15 miljoner kronor. 

Investeringen beräknas uppgå till 30 miljoner kronor men Falköpings 

kommun räknar med ett statligt stöd om lägst 15 miljoner kronor som dras 

av. Detta behöver kommunfullmäktige ta hänsyn till i kommande flerårsplan 

2023-2025. Kommunerna kommer att dela på drift- och hyreskostnader i 

enlighet med den ekonomiska fördelningsmodell som kommunerna avtalat 

för samarbetet i den gemensamma nämnden. Respektive kommun behöver 

utöka rambudgeten för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. De 
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beräknade ökade driftskostnaderna för nämnden uppgår till 800 000 kronor 

per år och för Falköpings kommun skulle det innebära utifrån fördelningen 

enligt antalet invånare ett tillskott till nämndens ram om cirka 350 000 

kronor per år.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 27/2022 

Beslutet ska skickas till 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare 

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef  

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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§ 27 Dnr 2022/00045  

Alternativ ledningsplats 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg föreslår kommun- 

   styrelserna i medlemskommunerna att ge nämnden i uppdrag att an- 

   svara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå  

   kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning  

   av nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats med- 

   för. 

  

Sammanfattning 

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunerna vid extra-

ordinära händelser föreslås att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg får  

ett uppdrag att upprätta alternativ ledningsplats. 

  

Bakgrund 

Syftet med alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav enligt lag om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt inom de beredskapsförbered-

elser inom krisberedskap och civilt försvar som kommunen har ansvar för. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens ledning- och samverkans-

förmåga vidmakthålls under en längre tid vid en händelse. För att uppnå 

förmågan krävs en alternativ ledningsplats. 

Med beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis be-

hövs för att kunna hantera kommunens verksamheter under höjd beredskap. 

Enligt reglementet ansvarar nämnden för samhällsskydd att vidta beredskap- 

och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och höjd bered-

skap på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 

 
Förvaltningens bedömning 
Samhällsskyddsförvaltningen bedömer att samverkan mellan medlems-

kommunerna är nödvändig för en uthållighet och upprätthållande av sina 

verksamheter under extra ordinarie händelse och höjd beredskap.  

 
Finansiering 
Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ led-

ningsplats eftersom Falköpings kommun är värdkommun för den gem-

ensamma nämnden. Kommunerna kommer dela på drift- och hyreskost-

nader enligt den ekonomiska fördelningsmodellen för kommunerna inom 

Samhällsskydd. Respektive kommun behöver utöka rambudget för nämnd- 

en Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med anledning av uppdraget. 

Totalkostnad med upp till 800 000 kr/år för Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2022-09-21 
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Alternativ ledningsplats 

Förslag till beslut 

1  Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg förslår 

kommunstyrelserna i medlemskommunerna att ge nämnden i uppdrag att 

ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 

nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför.      

Sammanfattning  

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunerna vid 

extraordinära händelser föreslås att SMS får ett uppdrag att upprätta 

alternativ ledningsplats.   

Bakgrund 

Syftet med alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav enligt lag om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt inom de 

beredskapsförberedelser inom krisberedskap och civilt försvar som 

kommunen har ansvar för. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens 

ledning- och samverkansförmåga vidmakthålls under en längre tid vid en 

händelse. För att uppnå förmågan krävs en alternativ ledningsplats. 

Med beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis 

behövs för att kunna hantera kommunens verksamheter under höjd 

beredskap. Enligt reglementet ansvarar nämnden för samhällsskydd att vidta 

beredskap- och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och 

höjd beredskap på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsskyddsförvaltningen bedömer att samverkan mellan 

medlemskommunerna är nödvändig för en uthållighet och upprätthållande av 

sina verksamheter under extra ordinarie händelse och höjd beredskap.  
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Finansiering 

Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ 

ledningsplats eftersom Falköpings kommun är värdkommun för den 

gemensamma nämnden. Kommunerna kommer dela på drift- och 

hyreskostnader enligt den ekonomiska fördelningsmodellen för kommunerna 

inom Samhällsskydd. Respektive kommun behöver utöka rambudget för 

nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg med anledning av uppdraget. 

Totalkostnad med upp till 800 000 kr/år för Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtandet 2022/00045  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

Säkerhetssamordnare Peder Samuelsson 

 

 

 

Peder Samuelsson 

Säkerhetssamordnare 
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§ 173 Dnr 2022/00451 

Gemensamma avfallsföreskrifter för 
kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det av direktionen 

för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg framtagna 

förslaget till avfallsföreskrifter. 

2  Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter de 

nuvarande avfallsföreskrifterna som beslutades av kommunfullmäktige 

den 27 februari 2017, § 20.   

Sammanfattning 

Direktionen i kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 

föreslagit att medlemskommunerna antar bifogat förslag till gemensamma 

avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur 

hushållsavfallet ska hanteras. De huvudsakliga förändringarna gentemot 

nuvarande avfallsföreskrifter är att en anpassning har gjorts utifrån förändrad 

lagstiftning. Förslaget har varit ute på samråd. Därefter har en mindre 

justering gjorts och direktionen har bedömt att en ny utställning inte behöver 

ske. Utifrån direktionens förslag och bedömning föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. Förslaget innebär inte några 

direkta ekonomiska konsekvenser för varken kommunalförbundet eller 

medlemskommunerna men kan innebära att avfallstaxan i framtiden kan 

behöva höjas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinnings beslut  

§ 45/2022 

 Förslag till avfallsföreskrifter 

 Samrådsredogörelse, 2022-09-16 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Sara Cronholm | Kommunjurist |  | sara.cronholm@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Gemensamma avfallsföreskrifter för 
kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det av direktionen 

för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg framtagna 

förslaget till avfallsföreskrifter. 

2 Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter de 

nuvarande avfallsföreskrifterna som beslutades av kommunfullmäktige 

den 27 februari 2017, § 20.   

Sammanfattning  

Direktionen i kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 

föreslagit att medlemskommunerna antar bifogat förslag till gemensamma 

avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur 

hushållsavfallet ska hanteras. De huvudsakliga förändringarna gentemot 

nuvarande avfallsföreskrifter är att en anpassning har gjorts utifrån förändrad 

lagstiftning. Förslaget har varit ute på samråd. Därefter har en mindre 

justering gjorts och direktionen har bedömt att en ny utställning inte behöver 

ske. Utifrån direktionens förslag och bedömning föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. Förslaget innebär inte några 

direkta ekonomiska konsekvenser för varken kommunalförbundet eller 

medlemskommunerna men kan innebära att avfallstaxan i framtiden kan 

behöva höjas.  

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 

beslutade den 26 september 2022, § 45, att föreslå medlemskommunerna att 

anta bifogat beslut till gemensamma avfallsföreskrifter. 

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att ett förslag till nya 

gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall och Återvinning Skaraborgs 

samtliga medlemskommuner har tagits fram i samarbete med 

medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förslaget har därefter ställts ut. Det 

har inkommit ett fåtal synpunkter under samrådet, dessa framgår av bilaga.  
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Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i 

medlemskommunerna ska hanteras. Avfallsföreskrifterna utgör regler och 

förutsättningar för att hushållsavfallet ska kunna samlas in och tas om hand 

och omfattar bland annat om sortering, placering och utformning, 

hämtningsintervall, transportvägar och ansvarsfördelning. 

De huvudsakliga förändringarna gentemot nuvarande avfallsföreskrifter 

utgörs främst justeringar utifrån förändrad lagstiftning. 

Exempelvis tillåter föreskrifterna numer insamling av förpackningar och 

klarar av en troligt kommande revidering av lagkrav som kräver 

insamlingssystem där matavfallsinsamling är obligatorisk för alla (idag 

tillämpar kommunalförbundet ett frivilligt system med miljöstyrande taxa). 

 

Därutöver har en del mindre justeringar och förtydligande gjorts, de 

viktigaste är: 

- Det tidigare förlängda abonnemanget årshämtning (två tömningar per 

år) justeras till miniabonnemang (fyra tömningar per år) 

- Vad som ska gälla när en fastighet inte längre ska ingå i det 

kommunala reningshållningsansvaret 

- VA ges rätt att anvisa fettavskiljare. 

 

I juli 2022, efter det att utkastet hade tagits fram så ändrades lagstiftningen på 

så sätt att insamlingsansvaret för förpackningar kommer att överföras från 

producenterna till kommunerna, vilket i praktiken innebär på 

kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg. En mindre förändring 

har därför skett som består i att på de ställen där det står ”… om så regleras i 

nationell lagstiftning, förpackningar…” har ändrats till ”…från det datum som 

regleras i nationell lagstiftning, förpackningar…”. 

Eftersom det rör en lagändring och inriktningen har stått med i förslaget 

bedömer inte direktionen att förändringen är av sådan karaktär att en ny 

utställning behöver ske.  

Förvaltningens bedömning 

Av 9 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) framgår att kommunen bland 

annat får meddela föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra 

anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade och skötas. Av 9 

kap. 2 § avfallsförordningen framgår vidare att kommunen får meddela 

ytterligare föreskrifter om hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar 

för enligt 15 kap. 20 § och 20 a § miljöbalken.  

Mot bakgrund av direktionens förslag och bedömning föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta det av direktionen för kommunalförbundet 

Avfall och Återvinning Skaraborg framtagna förslaget till avfallsföreskrifter. 

Föreskrifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter de 

nuvarande avfallsföreskrifterna som beslutades av kommunfullmäktige den 

27 februari 2017, § 20.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förslaget till avfallsföreskrifter leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för varken kommunalförbundet eller medlemskommunerna, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. I förlängningen kan dock en 
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förändring av avfallstaxan behöva göras, avfallsföreskrifterna kan komma att 

påverka den framöver. Framförallt gäller det om ett lagstadgat krav på 

obligatorisk matavfallsinsamling införs. Vad gäller insamlingen av 

förpackningar så reglerar lagstiftningen att det är producenterna som ska stå 

för insamlingskostnaderna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinnings beslut  

§ 45/2022 

 Förslag till avfallsföreskrifter 

 Samrådsredogörelse, 2022-09-16 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 



Förslag till  
Avfallsföreskrifter 
för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Gäller när samtliga ovanstående kommuner antagit föreskrifterna 

Gäller tidigast från 1 januari 2023 
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Inledande bestämmelser 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2§§ 

avfallsförordningen (2020:614) meddelar respektive kommuns kommunfullmäktige 

dessa föreskrifter för avfallshantering i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

Tillämpliga föreskrifter 

2 § För avfallsförbundets avfallshantering gäller  

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614), 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och 

plan- och bygglagen (2010:900). 

• andra författningar såsom t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU:s förordningar 

såsom tex animaliska biproduktförordningen. 

 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa avfallsföreskrifter. 

Avfallsförbundet, miljönämnden och VA-verksamheten får meddela anvisningar till 

dessa föreskrifter. 

Definitioner 

3 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid 

gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa 

föreskrifter finns i bilaga 1. 
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Ansvar för avfall, information och tillsyn 

4 § Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt utifrån avfallets egenskaper och på ett 

sådant sätt att ett hållbart cirkulärt omhändertagande; återbruk och återvinning i 

giftfria system, främjas och att avfall inte skräpar ned. Omhändertagandet får inte 

orsaka skador på människor eller natur. Ansvaret är fördelat på: 

 

• Innehavare av hushållsavfall och förpackningar: den som ger upphov till hushållsavfall 

eller förpackningar har ansvar för att sortera och lämna det enligt gällande nationella 

lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet med dessa föreskrifter och 

anvisningar meddelade till dessa föreskrifter. 

• Fastighetsinnehavare är skyldig att, hos avfallsförbundet, beställa hämtning och 

tömning av hushållsavfall. Detta gäller även, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, för förpackningar. Fastighetsinnehavare ansvarar för att teckna 

abonnemang i tillräcklig omfattning för insamling och sortering. Fastighetsinnehavare 

ansvarar även för att, vid behov, ansöka om undantag enligt dessa föreskrifter. 

Fastighetsinnehavare ansvarar för innehåll och kvalitet på avlämnat avfall och ska 

informera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering samt tillse att reglerna följs.  

• Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret som reglerats i miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter. För att främja ett hållbart cirkulärt 

omhändertagande samt för att motverka att avfall skräpar ned och andra olägenheter 

ska avfallsförbundet aktivt arbeta med att dessa föreskrifter följs. 

• Producenterna ansvarar för respektive produktgrupp med producentansvar. Ansvar för 

tömning, hämtning, mottagning samt behandling av olika produktgrupper regleras i 

gällande nationell lagstiftning.  

• Innehavare av verksamhetavfall: Avfallsinnehavaren ansvarar själv för att avfallet 

hanteras och omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler. Verksamhetsavfall 

utgörs av olika typer av verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall som 
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uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala 

renhållningssansvaret.  

5 § Avfallsförbundet har ansvar för det hushållsavfall som uppkommer inom 

avfallsförbunds medlemskommuner. Hämtning av hushållsavfall och tömning av 

enskilda avloppsanläggningar utförs av renhållaren. 

6 § Miljönämnden utför tillsynen över avfallshanteringen i enlighet med 15 kap. miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter, samt i enlighet med dessa föreskrifter. 

Kontroll av efterlevnad av dessa föreskrifter utförs även av avfallsförbundet och VA-

verksamheten.  

Ansvar för betalning 

7 § Avgift ska betalas i enighet med fastställd avfallstaxa. Ansvar för betalning framgår av 

avfallstaxan. 

 

Hushållsavfall och avfall med producentansvar 

Sortering av hushållsavfall och avfall med producentansvar 

8 § Avfallsinnehavare ska sortera hushållsavfall och avfall med producentansvar enligt 

nedan. De olika avfallsslagen ska hållas skilda från varandra. 

• Olika typer av farligt avfall  

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Olika typer av förpackningar 

o Olika typer av elavfall, batterier och ljuskällor 

o Pantflaskor och -burkar 

 



Förslag till beslut 
 

6 (27) 

 

• Matavfall 

I det fall gällande lagstiftning tillåter frivillig utsortering av matavfall avser detta enbart 

fastighetsinnehavare som valt att sortera matavfall. Medgivande om utsortering kan 

återkallas om sorteringen är bristfällig vad gäller kvalitet och/eller mängd.  

• Returpapper (tidningar) 

• Olika typer av grovavfall samt olika typer av återvinningsbart avfall från hushåll 

• Olika typer av bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke-yrkesmässig verksamhet 

• Olika typer av trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från enskilda avlopp 

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av avfallsförbund kan bli 

föremål för utsortering. 

Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som smittförande avfall eller annat typ av avfall 

som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och 

omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt andra gällande regelverk inom 

smittskyddsområdet. 

9 § Utsorterade avfallsslag med kommunalt insamlingsansvar lämnas i särskild ordning vid 

fastigheten, vid gällande mottagningsplats för avfall med producentansvar, till en 

återvinningscentral eller till annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa att sortering sker och att avfallsslag hålls åtskilda i 

enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar från avfallsförbundet. Avfallet ska 

överlämnas till avfallsförbund, renhållare respektive producent. 
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11 §  Avfallsförbundet får meddela anvisningar om sortering och mottagningsplats för det 

avfall som avfallsförbundet ansvarar för. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall och förpackningar 

12 § Hushållsavfall och, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar 

ska lämnas i därför avsedd behållare till avfallsförbundet via dess renhållare eller till 

plats som anvisats av avfallsförbundet. 

Fastighet eller enskild avloppsanläggning som utgår ur det 

kommunala renhållningsansvaret  

13 § En fastighetsinnehavare kan efter beslut om ändrad användning, erhållet rivningslov 

eller förändrad taxering som innebär att bostaden inte längre ska eller kan användas för 

bostadsändamål, begära att en fastighet med en eller flera bostadsbyggnader ska utgå 

ur det kommunala renhållningsansvaret. En sådan begäran ska skickas till 

avfallsförbundet.  

Avfallsförbundet tar bort fastigheten från registret först efter att sådan begäran erhållits 

och godkänts. Faktureringen av förekommande avgifter i enlighet med avfallstaxan 

upphör först efter att en fastighet tagits bort ur registret. 

14 § Fastighetsinnehavare till enskild avloppsanläggning vars anläggning via beslut av 

miljönämnden tagits ur bruk, belagts med förbud av miljönämnden eller som inte 

längre ska användas till följd av att fastigheten kopplats till det kommunala 

avloppsnätet, eller annan av miljönämnden godkänd avloppsanläggning, ska meddela 

avfallsförbundet om att anläggningen tagits ur bruk.  

Sluttömning av anläggningen ska ske innan den slutligt tas ur bruk. 

Fastighetsinnehavaren beställer sluttömning hos renhållaren.  

Tömning av det enskilda avloppet upphör först efter att avfallsförbundet fått 

meddelande om att sluttömning skett. Meddelandet om att anläggningen tagits ur bruk 

ska på avfallsförbundets begäran styrkas med relevanta handlingar. 
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Byte av storlek på behållare samt delad eller gemensam 

behållare 

15 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot annan av avfallsförbundet godkänd 

behållarstorlek får ske om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, 

sortering och vikt kan beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår. 

16 § Två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter kan efter ansökan hos 

avfallsförbundet medges rätt att dela kärl under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, sortering och vikt kan beaktas och att olägenheter 

för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid sådan ansökan ska en av 

fastighetsinnehavarna förbinda sig att ta på sig ansvaret som fastighetsinnehavare, i 

enlighet med 4§, för bägge fastighetsinnehavare. 

Delat kärl för två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter är inte 

tillåten i områden med gemensamma avfallsbehållare. Ansvar för betalning samt 

tillåten behållarstorlek framgår av avfallstaxan. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas, 

förutsättningarna för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om dessa föreskrifter 

inte följs.  

17 § Avfallsförbundet kan besluta om gemensam avfallsbehållare till ett avgränsat antal 

hushåll inom ett geografiskt område.  

Emballering, fyllnadsgrad och vikt 

18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd.  

Avfall som läggs i behållare ska vara förpackat i påse eller paket av lämpligt material 

och storlek. Avfallet ska vara väl förslutet i påsen eller paketet så att avfallet inte kan 

spridas och i övrigt är skyddat så att det inte orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller 
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annan olägenhet. Aska, damm och liknande ska hanteras och emballeras på ett sådant 

sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar genom att t ex fatta eld eller damma. 

Latrinkärl, ska innan de ställs ut för hämtning, vara förslutna och rengjorda på utsidan.  

Matavfall ska förpackas i särskilt avsedd påse som tillhandahålls eller anvisas av 

avfallsförbundet. Annan förpackning får inte användas. I hushållet ska särskild 

ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av avfallsförbundet för påsen 

användas.  

Avfallsförbundet får meddela anvisningar för påsar, säckar och hållare för matavfall.  

Avfallsförbundet få meddela anvisningar för matavfall i flerbostadshus, restauranger, 

storhushåll och liknande. 

19 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och behållarens lock ska vara 

tillslutet. 

Behållare får inte vara så tung att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.  

Behållaren ska genom fastighetsinnehavarens försorg stå upprätt och placeras så att 

den inte orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsinnehavaren ska 

omgående åtgärda nedskräpning på hämtningsplatsen.  

20 § Glödande eller självantändande avfall får inte lämnas i behållare. Glödande avfall får 

inte heller lämnas på återvinningscentral.  

21 § Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska buntas eller 

förpackas på lämpligt sätt. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är 

fråga om grovavfall och ska inför hämtning vara sorterad i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar. 

22 § Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll när den lämnas på 

återvinningscentral eller annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 
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23 § Avfallsförbundet får meddela ytterligare anvisningar kring emballering, fyllnadsgrad, 

vikt samt platser för tömning, hämtning och mottagning av olika typer av hushållsavfall 

och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar.  

Anskaffande, underhåll och placering av behållare 

24 § Kärl och container ägs av avfallsförbundet. Kärl och containrar tillhandahålls genom 

renhållaren.  

Fastighetsinnehavaren äger underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

utformning, märkning, placering, erforderlig service och underhåll i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar för underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren svarar 

även för, vid behov, utbyte av underjordsbehållare. 

Fastighetsinnehavarens övrigt befintliga ägande av container, kärl och liknande kan i 

undantagsfall tillåtas under en övergångsperiod som i varje enskilt fall fastställs av 

avfallsförbundet. Fastighetsinnehavaren ansvarar för erforderligt underhåll. 

Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och 

storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i avfallstaxan och i 

anvisningar från avfallsförbundet. Detsamma gäller för säckar för annat avfall och kärl 

för latrin.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, installerar och underhåller övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.  

Utrustning och utrymmen ska vara utformade för sitt ändamål. Såväl behållare som de 

inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 

installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 

olycksfall minimeras. 

Avfallsförbundet ersätter inte normalt slitage och skador som uppstår i samband med 

tömning eller hämtning. 
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Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring anskaffande, utformning av behållare 

och annan utrustning, utrymme för avfallshantering och behållarstorlekar.  

25 § Användande av andra typer av behållare och utrustning än de som tillhandahålls av 

eller anvisats av avfallsförbundet får endast ske i undantagsfall och först efter skriftligt 

godkännande av avfallsförbundet.  

26 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och 

tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 

avfallsförbundets renhållningssystem kan ske och så att tömning eller hämtning 

underlättas. Behållare ska placeras så att de kan tömmas med sidlastande fordon där 

sådan används, baklastande fordon där sådan används och kranbil där sådan används. 

Avfallsförbundet får besluta att fastighetsinnehavaren ska placera behållaren på 

motsatt sida av väg.  

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare.  

27 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför 

tömningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför 

tömning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

28 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömnings- eller 

hämtningsarbetet ska utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska vid 

begäran om tömning eller hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan 

anmodan meddelas till renhållaren. 

Anläggande, underhåll och placering av enskilda avlopp 

29 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, anlägger och underhåller enskilda avlopp 

och tillhörande anläggningsdelar. Dessa ska vara tillgängliga och ges service i form av 

återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom 

buller, lukt och dylikt.  
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30 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 

anläggning från skador vid tömning. Avfallsförbundet ersätter inte slitage och skador 

som normalt uppstår i samband med tömningen. 

31 § Manluckor, lock, nivågivare mm till enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

ska vara utformade och lätt tillgängliga så att tömning kan ske utan att 

arbetsmiljöproblem uppstår. Manluckor, lock mm får inte vara övertäckta eller vara 

fastfrusna när tömning ska ske. Avloppsanläggningen och dess delar ska vara tillslutna 

på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsordningar som behövs med hänsyn 

till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Fastighetsinnehavare ska vid behov 

montera anordning på lock eller manlucka för att underlätta öppning och stängning.  

32 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

är tydligt markerade. Vid risk för förväxling med andra installationer ska markeringen 

vara särskilt tydlig.  

33 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fosforfällor, som kräver byte av filtermaterial, 

placeras så att det kan hämtas/tömmas med de fordon som används. Filtermaterial i 

lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Innan hämtning/ 

tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda fosforfällan så att hämtning eller tömning 

kan ske med det fordon som används. Alternativt kan fastighetsinnehavaren inför 

hämtning placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare till plats som kan 

hämtas med hämtningsfordon utrustad med kran.  

Efter hämtning eller tömning av uttjänt filtermaterial ska fastighetsinnehavaren 

kontrollera och vidta de åtgärder som krävs för att säkra fosforfällans fortsatta funktion. 

Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring avstånd till tömnings- eller 

hämtningsfordon, storlek och vikt på behållare etcetera. 

34§ Fastighetsinnehavaren ska utan anmaning, till renhållaren, tillhandahålla 

tömningsanvisningar för minireningsverk, fosforfällor eller andra anläggningsdelar som 

kräver särskild hänsyn i samband med tömning.  
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35 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömningsarbetet ska 

utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska lämnas till renhållaren. 

Ändringar ska utan anmodan meddelas till renhållaren. 

36 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om utformning, överlämnande av 

tömningsanvisningar och placering för enskilda avlopp och tillhörande 

anläggningsdelar.  

Transportvägar 

37 § Tömning och hämtning av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, 

förpackningar sker normalt vid tomt- eller fastighetsgränsen alternativt vid en av 

fastighetsinnehavaren anordnad annan plats efter avfallsförbundets godkännande.  

Behållare och enskilda avlopp med tillhörande anläggningsdelar ska placeras så att 

hämtning och tömning kan ske på ett arbetsmiljösäkert sätt.  

Placeringen ska vara sådan att backning, utöver normalt vändnings- och 

tömningsarbete, inte behöver ske. Placeringen vid skolor, förskolor, äldreboenden och 

liknande ska utföras med särskild omsorg för undvikande av olyckor. 

38 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till tömnings- och 

hämtningsplatsen hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför tömning eller hämtning 

ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som 

utnyttjas vid tömning och hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick 

att den, vid varje tömnings- eller hämtningstillfälle, är farbar för de fordon som används 

i tömnings- eller hämtningsområdet.  

Avfallsförbundet beslutar i varje enskilt fall om vägens farbarhet. Bedömningen 

omfattar även farbarhet på broar, färjor och liknande. Om avfallsförbundet finner att 

vägen inte är farbar väg ska fastighetsinnehavaren placera behållaren på plats, 

respektive ordna en lösning för tömning av enskild avloppsanläggning, som kan 

godkännas av avfallsförbundet.  
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Erforderlig vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till sista tömningsplats- och 

hämtningsplats på respektive väg. Avfallsförbundet bedömer i varje enskilt fall om 

kravet på erforderlig vändmöjlighet är uppfyllt.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för skador på transportvägen som uppkommer vid 

tömning och hämtning samt för skador på tömnings eller hämtningsfordon som 

uppkommer till följd av brister i väghållningen. 

39 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om transportvägar och utformning av 

vändplatser.  

Åtgärder om inte avfallsföreskrifter följs 

40 § Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller otillåtet eller dåligt emballerat 

avfall töms eller hämtas inte. I sådana fall räknas avfallsförbundets skyldighet till 

borttransport som fullgjord och fastighetsinnehavaren underrättas om varför tömning 

eller hämtning inte utförts. Fastighetsinnehavaren ska rätta felen.  

41 § Avfallsförbundets skyldighet till borttransport räknas som fullgjord även om behållaren, 

slamavskiljaren etcetera, vid tömnings- eller hämtningstillfället inte varit tillgänglig. I 

det fall fastighetsinnehavaren vid upprepad otillgänglighet, och efter avfallsförbundets 

anmodan om åtgärd och efterföljande påminnelse ändå inte åtgärdat bristen 

överlämnas ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning utifrån risk för 

påverkan på människors hälsa och miljön. 

42 § Avfallet hämtas efter fastighetsinnehavarens rättelseåtgärder antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning. 

Tömnings- och hämtningsområde 

43 § Avfallsförbundets medlemskommuner utgör ett tömnings- och hämtningsområde. 

Tömnings- eller hämtningsintervall 

44 § Ordinarie tömning av matavfall och restavfall sker enligt nedanstående:   
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• Matavfall töms minst varannan vecka 

• Restavfall, i de fall att matavfall sorterats bort, töms minst var fjärde vecka. 

• Restavfall, i de fall matavfall inte sorterats bort, töms minst varannan vecka. 

Intervall för tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med godkänd varmkompost 

likställs med tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med insamling av matavfall. 

I övrigt gäller de behållarstorlekar och intervall för olika kundgrupper som regleras i 

gällande avfallstaxa. 

45 § Ordinarie tömning av förpackningar, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, sker enligt nedanstående:  

• Förpackningar töms vid bostäder i den omfattning som regleras i gällande avfallstaxa. 

Detsamma gäller för verksamheter samförlagda med bostäder. 

Såvida inte den nationella lagstiftningen reglerat något annat, ska förpackningar från 

andra verksamheter tömmas/hämtas eller lämnas till producenterna i enlighet med 

deras ansvar och instruktion.  

46 § Hämtning av latrin sker med nedan angivna intervall: 

a. Permanentbostäder i småhus:  

Hämtning av latrin minst sex gånger per år, i den ordning som avfallsförbundet 

fastställer. 

b. Icke permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar: Hämtning 

av latrin minst två gånger per säsong, i den ordning som avfallsförbundet fastställer. 

47 § Tömning av slam och annat avfall från enskilda avloppsanläggningar sker enligt nedan:  

a. Slamavskiljare med toalettanslutning:  

Tömning en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren vid behov beställa ytterligare 

tömning för att upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 
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b. Slamavskiljare utan toalettanslutning:  

Tömning normalt en gång vart tredje år eller med annat intervall som beslutas av 

miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa 

tömning vart tredje år och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 

c. Sluten tank, minireningsverk och liknande:  

Tömning minst en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning enligt 

ovanstående intervall och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion i anläggningen. Avfallsförbundet har rätt att schemalägga 

tömningen.  

d. Fosforfällor:  

Hämtning eller tömning av avfall i det intervall som anvisats av tillverkaren eller enligt 

beslut av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren i 

erforderlig omfattning beställa hämtning eller tömning för att upprätta god funktion 

hos fosforfällan.  

48 § Hämtning av annat hushållsavfall sker enligt nedan: 

a. Grovavfall:  

Fastighetsinnehavare som väljer att inte lämna grovavfall till av avfallsförbundet 

anvisad plats kan beställa särskild hämtning av grovavfall i enlighet med gällande 

avfallstaxa och anvisningar från avfallsförbundet.  

b. Annat hushållsavfall som enligt gällande lagstiftning och föreskrifter ska samlas in av 

avfallsförbundet:  

Hämtning sker i enlighet med gällande avfallstaxa och anvisningar från 

avfallsförbundet.   
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Särskilt om avfall från verksamheter 

Sortering av annat avfall än hushållsavfall 

49 § Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall, detta utgörs bland 

annat av:  

• Olika typer av verksamhetsavfall 

• Olika typer av verksamhetsavfall som utgör farligt avfall inklusive 

smittförande avfall från äldreboende, vårdinrättningar och liknande 

• Olika typer av avfall med producentansvar 

• Före detta livsmedel 

• Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig bygg-, rivning- och 

renoveringsverksamhet.  

Fettavskiljare 

50 § Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år. Tömning ska därutöver, i det fall 

fettavskiljaren inte är kopplad till det kommunala ledningsnätet, tömmas i enlighet 

anvisningar från den mottagande anläggningen. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning i den 

omfattning som krävs för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 

Avfallsförbundet har rätt att schemalägga tömningen. I övrigt gäller samma regler för 

fettavskiljare som för enskilda avloppsanläggningar. 

VA-verksamheten får meddela anvisningar kring vad som avses med god funktion 

utifrån att motverka utsläpp från fettavskiljaren till avloppsnätet. 

Uppgiftsskyldighet 

51 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet, som ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall, ska på begäran av avfallsförbundet, miljönämnd och eller annan 
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kommunal instans lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd, 

hantering med mera som behövs som underlag till avfallsplan.  

Undantag från avfallsföreskrifterna 

Allmänt om undantag 

52 § Eget omhändertagande av hushållsavfall, förlängt intervall för tömning eller hämtning 

av hushållsavfall samt uppehåll i tömning eller hämtning av hushållsavfall och, om så 

regleras i nationell lagstiftning, förpackningar utgör undantag från dessa föreskrifter. 

Beslut om undantag är personliga och knutna till fastigheten. 

53 § Undantag upphör att gälla med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller 

förutsättningarna för undantaget inte uppfylls. Fastighetsinnehavare ska omgående 

meddela miljönämnden respektive avfallsförbundet om ändrade förhållanden eller 

annat som kan påverka beviljat undantag.  

54 § Ej tidsbegränsade undantag beviljade med dessa föreskrifter gäller som längst fram till 

dess dessa föreskrifter upphör. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall  

Allmänt om eget omhändertagande 

55 § Miljönämnden fattar beslut om eget omhändertagande av avfall. Fastighetsinnehavare 

som själv avser ta hand om hushållsavfall ska skriftligen anmäla kompostering eller 

annat, på fastigheten, eget omhändertagande. Kravet på anmälan gäller inte 

kompostering av trädgårdsavfall.  

Beslut om annat eget omhändertagande än kompostering av matavfall gäller under 

maximalt 5 år.  

56 § Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att 

det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
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57 § Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och 

miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, 

kamin eller liknande. 

58 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten. 

59 § Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande eget omhändertagande. 

 

Eget omhändertagande av matavfall  

60 § Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad 

behållare eller på annat likvärdigt sätt som kan godkännas av miljönämnden.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av komposterat material ska 

finnas på fastigheten. 

 

Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar 

61 § Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i därför avsedd 

anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande 

omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på 

fastigheten. 

62 § Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och 

material från fosforfällor mm ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och med egen 

utrustning.  
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Annat eget omhändertagande av avfall 

63 § Annat eget omhändertagande utöver det som reglerats i dessa föreskrifter ska tas om 

hand på fastigheten på sådant sätt, med hänsyn till de behov som finns för olika slag av 

bebyggelse, att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.  

64 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot brandriskvarning, lokala 

kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen om skydd mot 

olyckor eller annan författning. 

Förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

Allmänt om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

65 § Miljönämnden fattar beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall i enlighet 

med nedanstående.  

Beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall gäller under maximalt 5 år. 

 

Förlängt hämtnings- och tömningsintervall för sophämtning 

66 § Fastighetsinnehavare som har ett av miljönämnden godkänt eget omhändertagande av 

matavfall kan efter ansökan hos miljönämnden medges så kallat miniabonnemang. 

Miniabonnemang innebär hämtning eller tömning av restavfall upp till fyra gånger på 

ett år. Hämtning eller tömning sker i den ordning som avfallsförbundet bestämmer. 

Förutsättning för medgivandet av miniabonnemang är att fastighetsinnehavaren kan 

visa att uppkommen avfallsmängd är mycket liten.  

Miniabonnemang är inte tillåtet i områden med gemensam avfallsbehållare.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när miniabonnemang kan 

medges.  
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Förlängt tömningsintervall av enskilda avloppsanläggningar 

67 § Förlängt tömningsintervall för avfall från enskilda avloppsanläggningar, utöver det som 

framgår av den anläggningens tillståndsvillkor, kan medges om avloppsanläggningen är 

godkänd och överdimensionerad.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när förlängt tömningsintervall 

kan medges och när en anläggning kan anses vara överdimensionerad.  

 

Uppehåll i tömning och hämtning 

Allmänt om uppehåll 

68 § Avfallsförbundet fattar beslut om uppehåll. Ansökan om uppehåll ska vara 

avfallsförbundet tillhanda senast sex veckor före den avsedda ändringen. 

Uppehåll medges av avfallsförbundet endast om det är ställt utom allt rimligt tvivel att 

fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som ansökan avser. 

Ansökan ska på avfallsförbundets begäran styrkas med intyg. 

 

Uppehåll i sop- och latrinhämtning 

69 § Uppehåll i sop- och latrinhämtning medges normalt sett i maximalt 1 år. Vid särskilda 

skäl kan avfallsförbundet besluta om längre uppehållstid. Sådan uppehållstid kan 

maximalt medges till 3 år. 

70 § För fastighetsinnehavare med åretruntabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid om minst 6 månader. 

71 § För fastighetsinnehavare med sommarabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 

tömnings- eller hämtningssäsongen, vilken framgår av gällande avfallstaxa.  
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72 § För fastighetsinnehavare som har del i en gemensam behållare kan uppehåll medges 

om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år.  

73 § Tömning eller hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar 

74 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar medges under minst 1 år och 

maximalt i 3 år. 

75 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar kan medges under den tid som 

fastigheten inte kommer att nyttjas. Uppehåll medges endast om fastigheten inte 

kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att avloppsanläggningen är tömd när uppehållet påbörjas. 

76 § Tömning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder ikraft när samtliga medlemskommuners beslut vunnit laga kraft, 

dock tidigast 2023-01-01. Dessa förskrifter ersätter tidigare gällande avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordning i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. Tidigare avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordningar upphör att gälla då dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 

Ej tidsbegränsade undantag som kommunen medgett med stöd av tidigare 

avfallsföreskrifter/renhållningsordningar omprövas i enlighet med dessa nya föreskrifter. 

Omprövning sker efter att de nya föreskrifterna börjat gälla. 
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Bilaga 1. Definitioner 

Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande 

definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av 

miljöbalken.  

Nedan följer en hänvisning till definitioner gällande i januari 2022: 

a. Avfall: 1§ 15 kap Miljöbalken (1998:808)  

b. Hushållsavfall: Avfall med kommunalt ansvar enligt 20–22 §§ 15 kap Miljöbalken (1998:808). Om 

insamling ska ske i enlighet lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning ingår det inte i detta begrepp. Regleringar i andra förordningar kan även komma att 

begränsa begreppets tillämpning, se bland annat förordning (2021:998) om producentansvar 

för vissa tobaksvaror och filter, förordning (2021:996) om engångsprodukter, förordning 

(2021:1000) om producentansvar för våtservetter, förordning (2021:999) om producentansvar 

för ballonger. 

c. Grovavfall: 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och 

organiskt avfall  

d. Producent: 4§ 15 kap Miljöbalken (1998:808), 8§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar, 9§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 3§ 

förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, 3 § 

förordning (2008:834) om producentansvar för batterier, 2§ förordning (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel, 3§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck samt 

14§ förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. 

e. Förpackning och förpackningsavfall: 7§ och 9§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar. 

f. Returpapper: 10§ 1 kap Avfallsförordningen (2020:614) 

g. Farligt avfall: 3 - 4§§ 2 kap samt bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) 

h. Elavfall: 13§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
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i. Batteri: 2 § förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.  

j. Ljuskällor:  avses material som omfattas förordning (2000:208) om producentansvar för 

glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

k. Läkemedel: 2§ förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. 

l. Däck: 2§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. 

m. Pantflaskor och -burkar: Plastflaskor och metallburkar som utgör avfall som har försetts krav på 

retursystem i enlighet med 2§ förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar. 

n. Plastflaska och metallburk: 1 § förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar  

o. Före detta livsmedel: butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU. 

 

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med avfallsförbund avses kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som inom sina 

medlemskommuner ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i enlighet med 

det kommunala renhållningsansvaret i miljöbalken. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg består av följande medlemskommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara. 

2. Med renhållaren avses den eller de som utför avfallsförbundets hämtning av hushållsavfall. 

Detta avser även tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

3. Med miljönämnden avses den nämnd som i respektive kommun har tillsynsansvar enligt 

miljöbalken. 

4. Med VA-verksamheten avses den nämnd som har ansvar för kommunens Vatten- och 

Avloppsnät eller annan huvudman som tillhandhåller avloppslösning för det enskilda fallet. 
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5. Med matavfall avses matavfall från olika typer av kök och serveringsställen. Här avses bland 

annat kök i privathushåll, kök i restauranger, storkök, centralkök. Med matavfall avses i detta 

sammanhang bara sådant som kommer från kök och serveringsställen, alltså inte från 

industrin eller från butiker. Butiksavfall klassas som före detta livsmedel. 

6. Med restavfall avses återstående hushållsavfall som är kvar efter att sortering har skett i 

enlighet med 8§ i dessa föreskrifter.  

7. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av 

trädgård vid bostadshus.  

8. Med fettavskiljare avses anordning för att avskilja fett från spillvatten innan det når 

avloppsnätet eller en avloppsanläggning. 

9. Med avfall med producentansvar avses det avfall som vid var tid omfattas av producentansvar 

enligt nationell lag, förordning eller förskrift. 

10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare samt 

nyttjanderättshavare som har nyttjanderätt i enlighet med definitionen nedan.  

11. Med nyttjanderätt avses nyttjandeformer jämställda med ägande såsom till exempel 

arrendeavtal och tomträtt.  

12. Med tomt avses tomt i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4§ 

13. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, container eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall. Enskilda avloppsanläggningar innefattas inte av 

detta begrepp. 

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, 

fosforfällor och andra typer av enskilda avloppsanläggningar som ger upphov till 

hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare innefattas inte av detta begrepp.  

15. Med avfallstaxa avses avgifter fastställda med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
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Samrådsredogörelse 

Avfallsföreskrifter 

för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Framtagande 

Utkast till gemensamma avfallsföreskrifter för ovanstående kommuner har tagits 

fram gemensamt mellan handläggare i den organisation som har det kommunala 

renhållningsansvaret enligt Miljöbalken (kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg) och handläggare på kommunala enheter som har tillsynsansvaret enligt 

Miljöbalken för avfallsfrågor, dvs:  

- Kommunledningssektorn, Miljö- och bygg i Essunga kommun,  

- Samhällsbyggnad, Miljö- Hälsa i Lidköpings kommun (för Grästorp och 

Götene) 

- Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (för Falköping, Hjo, 

Tibro, Karlsborg och Skövde) 

- Samhällsbyggnad, miljöenheten, i Skara 

- Miljö- och byggförvaltningen i Vara 

 

Det är detta utkast till gemensamma avfallsföreskrifter som sedan ställts ut. 

 

Beslut om utställning 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 23 maj (§32) om 

utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 

medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och 

Vara kommuner. 
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Information inför kommande utställning av föreskrifter 

Utöver information på hemsidan informerades även om att nya förskrifter var under 

utformande meddelades i Avfall & Återvinnings informationsbroschyr Avfallsnytt i 

nummer som kom ut i april 2022. Där uppmanades kommuninvånaren att tycka till 

om föreskrifterna. I informationen framgick att utställningen avsåg ske i juni 2022 

och att utställningen anslås på kommunernas digitala anslagstavlor.  

 

I samband med utställningen utförde en del medlemskommuner extra 

informationsinsatser. Bland annat tillhandahölls föreskrifter i pappersform i 

receptioner och på medborgarkontor. Vara och Hjo kommuner informerade även 

om föreskrifterna via kommunens kanaler på sociala medier. 

 

Kungörelse om utställning 

Inför utställningen kungjordes utställning på olika kommunerna digitala 

anslagstavlor.  

 

I kungörelsen, med datum 2022-05-27, framgick de huvudsakliga förändringar i 

avfallsföreskrifterna. Kungörelsen är bifogad till denna samrådsredogörelse. 

 

Utställningstid 

Utställningstiden pågick från 7 juni till den 14 augusti 2022. Till följd av att 

utställningen skedde under sommaren valdes en längre utställningstid än det 

lagstadgade kravet om utställning under minst fyra veckor.  

 

Töreboda kommun begärde och fick anstånd till den 7 september 2022 för att kunna behandla 

remissen politiskt.  

 

Inkomna synpunkter 

Ingen synpunkt har inkommit från hushållen. Synpunkter har enbart erhållits från 

en organisation – Västerpartiet i Vara kommun (Egon Frid). Se synpunkter och 

bedömning nedan. 

 

Därutöver beslöt 2022-06-22 Mariestads KSAU att innan de kunde ta ställning till 

avfallsföreskrifterna önskade föra ett samtal med Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Vid mötet som hölls 2022-08-31 konstaterades att den diskuterade frågan inte 

påverkade avfallsföreskrifterna. Inga synpunkter har inkommit efter mötet. 

 

Synpunkter från Västerpartiet i Vara kommun 

 

Synpunkt 1:  

Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Jag 

tycker att det bör finnas och regleras om ett kvarvarande kommunalt ansvar som 

kan bedöma om avfallsförbundet sköter sitt renhållningsansvar. Detta mer som ett 

sätt att hjälpa kommunmedborgarna att ta sitt renhållningsansvar. Detta också mer 

än det rena tillsynsansvar som åligger miljönämnderna i kommunerna. 

Avfallsförbundet blir en stor driftsaktör som kommer att tänka mer på stordrift och 

rationell hantering än hur mängden sopor som ska hanteras kan minskas. Därför 

bör avfalls- och återvinningsfrågor finnas kvar på något sätt inom kommunen och 

det ansvaret för nämnas i riktlinjerna. 

 

Kommentar på synpunkt: 

Kommunalförbundets och kommunernas roll och kommunalförbundets uppdrag 

regleras i förbundsordningen till kommunalförbundet. I uppdraget framgår att 

verksamheten ska utgå från EU:s avfallstrappa. Detta innebär att verksamheten 

bland annat ska främja minskade avfallsmängder, ökat återbruk och att avfallet ska 

sorteras rätt så allt mer avfall kan materialåtervinnas. 

 

Verksamheten styrs politiskt med en ordinarie ledamot och en ersättare per 

medlemskommun. Därutöver framgår av förbundsordningen att 

kommunalförbundet ska anordna möte mellan förbundschef och 

medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst två gånger per år i 

syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

 

Kommunens möjlighet till insyn och påverkan på kommunalförbundets verksamhet 

bedöms därmed vara god. 
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Synpunkt 2:  

Sedan så bör riktlinjerna inom området Eget omhändertagande av hushållsavfall ha 

något mer positiva ansatser i form av att Avfall & Återvinning Skaraborg ser positivt 

till ett hushållsnära omhändertagande av hushållsavfall och uppmuntra till detta 

genom kompostering eller god källsortering så den totala mängden avfall minskar. 

Ett system för att minska hämtningsfrekvens och därmed möjligheten för enskilda 

fastighetsägare att minska sina kostnader för sophämtningen bör prövas. Därför bör 

det finns med i riktlinjerna att avfallsförbundet och medlemskommunerna ser 

positivt på detta och vill utforma en sådant förslag och lösning. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter möjliggörs kommunalförbundets 

standardintervall för insamling av matavfall. Standardintervallet, som är satt för att 

främja utsortering av förpackningar utgörs av: hämtning av matavfall varannan 

vecka samt hämtning av restavfall var fjärde vecka.  

Idag är standardintervallet i Vara kommun, hämtning av både mat- och restavfall 

varannan vecka. 

 

Hushållens möjligheter till byte av kärlstorlekar, samt de olika avgifterna för olika 

typer av abonnemang, framgår av gällande avfallstaxa.  

 

Synpunkt 3:  

I samband med detta bör reglerna och hantering angående uppehåll och 

avgiftsbefrielse bli enklare och mer kundorienterade i syfte att konsumenterna vill 

och kan bidra till att mängden avfall minskar och att deras hushållskostnader kan 

minska. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter övergår handläggningen av uppehåll till 

kommunalförbundet. Kostanden för handläggningen av uppehåll ingår i 

grundavgiften. Den tidigare handläggningskostnaden, som tagits ut av kommunens 

miljönämnd, utgår därmed från och med dessa föreskrifters ikraftträdande. 
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§ 175 Dnr 2022/00399 

Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera 
och uppmaning att revidera förbundsordningen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten får uppta lån till maximalt 250 

miljoner kronor. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 

förbundsdirektionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten att revidera 

förbundsordningen. 

Sammanfattning 

Skaraborgsvatten är kommunalförbund vars uppgift är att leverera 

dricksvatten till medlemskommunerna Falköping, Skövde och Skara. För att 

uppfylla lagkraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, behöver 

Skaraborgsvatten komplettera den dricksvattenframställande processen med 

ytterligare en mikrobiologisk barriär. Skaraborgsvatten har idag en 

skuldsättning på omkring 80 miljoner kronor.  

Investeringen i barriären beräknas uppgå till ca 100 miljoner kronor. 

Ytterligare ca 50 miljoner kronor behövs för framtida investeringar i en ny 

dricksvattenreservoar och 20 miljoner kronor för övriga investeringar samt 

en likviditetsreserv. Eftersom investeringarna kräver upptagande av lån där 

sammanlagda låneskulden överstiger 25 miljoner kronor, krävs enligt 

förbundsordningen medgivande från medlemskommunerna för upptagande 

av lånen. Indirekt kommer kostnader att belasta vattenpriset som 

medlemskommunerna betalar till Skaraborgsvatten.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-07 

 Skrivelse gällande fråga från Skaraborgsvatten om godkännande av 

investering i en mikrobiologisk säkerhetsbarriär  från 

Skaraborgsvatten, 2022-08-31 

 Investeringsbudget Skaraborgsvatten, 2022-10-18 

 Protokoll från Skaraborgsvattens direktionsmöte den 20 maj 2022 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             



 

MEX-projekt | Kommunledningsförvaltningen 
 
Adela Kapetanovic | Enhetschef VA |  | adela.kapetanovic@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera 
och uppmaning att revidera förbundsordningen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten får uppta lån till maximalt 250 

miljoner kronor. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 

förbundsdirektionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten att revidera 

förbundsordningen. 

Sammanfattning  

Skaraborgsvatten är kommunalförbund vars uppgift är att leverera 

dricksvatten till medlemskommunerna Falköping, Skövde och Skara. För att 

uppfylla lagkraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, behöver 

Skaraborgsvatten komplettera den dricksvattenframställande processen med 

ytterligare en mikrobiologisk barriär. Skaraborgsvatten har idag en 

skuldsättning på omkring 80 miljoner kronor.  

Investeringen i barriären beräknas uppgå till ca 100 miljoner kronor. 

Ytterligare ca 50 miljoner kronor behövs för framtida investeringar i en ny 

dricksvattenreservoar och 20 miljoner kronor för övriga investeringar samt 

en likviditetsreserv. Eftersom investeringarna kräver upptagande av lån där 

sammanlagda låneskulden överstiger 25 miljoner kronor, krävs enligt 

förbundsordningen medgivande från medlemskommunerna för upptagande 

av lånen. Indirekt kommer kostnader att belasta vattenpriset som 

medlemskommunerna betalar till Skaraborgsvatten.  

Bakgrund 

I §8 i gällande förbundsordning för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

anges att förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för 

upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden skulle överstiga 25 

miljoner kronor. 
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Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har idag en skuldsättning på omkring 

80 miljoner kronor för reinvesteringar i ledningsnätet. Detta lån upptas idag 

som en checkräkningskredit via Skövde kommuns koncernbank. 

Enligt vägledning till Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 

dricksvatten, så är dricksvattenproducenter, vilket kommunalförbundet är, 

skyldiga att ha en reningsprocess som innehåller minst två mikrobiologiska 

säkerhetsbarriärer. En mikrobiologisk barriär motverkar förekomst av 

sjukdomsframkallande bakterier, virus eller parasiter i dricksvatten. 

Skaraborgsvatten behandlar idag dricksvattnet med UV ljus och kloramin. 

Kloramin är dock inte en godkänd mikrobiologisk barriär och därför behöver 

en ny investering göras. Under flera år har Skaraborgsvatten undersökt och 

testat olika alternativ för en ny mikrobiologisk barriär. Förundersökningen 

visar att bästa alternativet är membranfilter, som är både effektivare och 

billigare än andra alternativ.  

Investeringen i en mikrobiologisk barriär beräknas till ca 100 miljoner 

kronor. Utöver en ny mikrobiologisk barriär och reinvesteringar i 

ledningsnätet, finns behov av större reservoarvolym inom vattenverkets 

område. Vattnet som produceras i vattenverket pumpas till en reservoar som 

sedan försörjer medlemskommunerna. Reservoaren har begränsad volym 

som säkerställer bara några timmars leverans av dricksvatten till 

kommunerna i händelse av ett driftstopp i produktionen. Liten 

reservoarvolym påverkar även möjlighet att effektivt hushålla med elenergi. 

Med större reservoarvolym har man möjlighet att öka produktion under 

timmar när elen är billigare samt lagra producerat vatten i reservoaren för att 

minska på elförbrukningen under timmarna då elen är som dyrast. 

Investering i en ny reservoar beräknas till ca 50 miljoner kronor. Ytterligare 

20 miljoner kronor behövs för övriga investeringar och likviditetsreserv. 

Sammanlagt uppgår behovet av upplåningsutrymme för Skaraborgsvatten till  

250 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att investeringar i 

Skaraborgsvattens anläggningar är nödvändiga. 

I Skaraborgs Vattens förbundsordning, under § 8 står att ”Förbundet får 

uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas 

särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda 

låneskulden skulle överstiga tjugofem miljoner (25.000.000) kronor.  

Förbundet får därutöver för akuta åtgärder vilka erfordras för att trygga 

vattenleveranser till medlemmarna uppta lån till ett sammanlagt belopp om 

högst etthundra miljoner (100.000.000) kronor utan medlemmarnas 

medgivande.” 

Förvaltningens bedömning är att skrivelsen i förbundsordningen är otydlig 

gällande om det endast är lån för investering eller själva investeringen som 

sådan som ska beslutas av kommunfullmäktige och även vad som ska 

bedömas som akuta åtgärder. Beloppet om 25 000 000 kronor är dessutom 

lågt i jämförelse med dagens prisbild. Därför förordar förvaltningen att 

direktionen påbörjar ett arbete med att revidera förbundsordningen.   
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Skaraborgsvatten kommer att finansiera sina investeringar via Skövde 

kommun. Kommunalförbundet kommer att betala kapitalkostnaderna för 

lånen och kommer att finansiera dessa genom att ta ut högre dricksvattenpris 

för medlemskommunerna. Skaraborgsvatten har annonserat en höjning på 20 

öre till 2023 (till 4,5 kr/m3), 1 kr till 2024 (till 5,5 kr/m3) för att sedan återgå 

till höjning med 20 öre under kommande år. Höjning med 20 öre motsvarar 

höjning på 4-5 % medan en höjning med 1 kr motsvarar höjning med ca 23 

%.  

Höjning av dricksvattenpriset innebär att VA-taxan för Falköpings kommun 

kommer att behöva höjas. Under år 2024 uppskattas fördyrningen av priset 

på vatten öka med 2,2 miljoner kronor från Skaraborgsvatten. Hur stor 

höjning av VA-taxan det kommer att medföra är idag svårt att avgöra på 

grund av den komplexa ökningen av priser i samhället generellt. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-07 

 Skrivelse gällande fråga från Skaraborgsvatten om godkännande av 

investering i en mikrobiologisk säkerhetsbarriär  från 

Skaraborgsvatten, 2022-08-31 

 Investeringsbudget Skaraborgsvatten, 2022-10-18 

 Protokoll från Skaraborgsvattens direktionsmöte den 20 maj 2022 

Beslutet ska skickas till 

VA-avdelningen 

Skaraborgsvatten 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Adela Kapetanovic 

Avdelningschef VA 
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§ 177 Dnr 2022/00509 

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående 
pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ”avgifter för 

ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande 

fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändring i verksamhet” 

att gälla från och med den 2 januari 2023. 

2  Avgiften tas upp i kommunal författningssamling och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 97. 

Sammanfattning 

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 

fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 

tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 

likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 

förskola. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige införa avgifter för ansökan om rätt till bidrag för 

fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för ansökan om 

godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 

fritidshem, då tidigare avgiftsnivå varit för låg utifrån kommunens verkliga 

kostnader för ansökningsförfarandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-03 

 Barn- och utbildningsnämnden §114/2022 

 Förslag på avgifter 

 Nu gällande avgifter 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Linda Karelid | Kanslichef |  | linda.karelid@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående 
pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ”avgifter för 

ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande 

fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändring i verksamhet” 

att gälla från och med den 2 januari 2023. 

2 Avgiften tas upp i kommunal författningssamling och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 97. 

Sammanfattning  

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 

fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 

tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 

likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 

förskola. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige införa avgifter för ansökan om rätt till bidrag för 

fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för ansökan om 

godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 

fritidshem, då tidigare avgiftsnivå varit för låg utifrån kommunens verkliga 

kostnader för ansökningsförfarandet. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i 2 kap. och 26 kap. 

skollagen (2010:800). Det ställs bland annat mycket högre krav på 

huvudmannen och ägarkretsen vid nyetablering av en fristående verksamhet. 

Fristående pedagogisk omsorg var dock inte inkluderat i denna förändring. 

Från och med den 1 januari 2023 införs en ny bestämmelse i 25 kap. 10 c § 

skollagen som innebär att även ansökan om godkännande av huvudman för 

fristående pedagogisk omsorg ska prövas av kommunen.  

Därutöver sker en mindre ändring av bestämmelsen i 2 kap. 5 § skollagen 

gällande godkännande av huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
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grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem från och med 

den 2 januari 2023. 

Ansökningsförfarandet blir mer likt en ansökan om att starta en friskola, med 

den skillnaden att vid förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem 

är det kommunen där verksamheten vill etablera sig, inte skolinspektionen, 

som är tillståndsmyndighet.  

Som ett led i likformningen av kommunens uppdrag som tillstånds- och 

tillsynsmyndighet med skolinspektionens har man i den nya lagtexten infört 

en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av 

huvudman samt godkännande vid förändringar i verksamheten även för 

fristående pedagogisk omsorg, något Falköpings kommun idag redan gör för 

fristående förskola och fristående friliggande fritidshem.  

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsnämndens kostnader för 

tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet 

gällande fristående pedagogisk omsorg. Det är av samma skäl man tar ut en 

avgift för exempelvis ansökan om bygglov. Avgifterna tas ut med stöd av 2 

kap. 5 d § samt 25 kap. 10 c § skollagen (2010:800) och är beräknade enligt 

självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår följande nivå på avgifter 

1 Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kr. 

2 Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande 15 000 kr. 

Falköpings kommun tar idag ut en avgift vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående förskola, men inte vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående pedagogisk omsorg då det inte tidigare funnits 

lagstöd för detta. Avgiften för godkännande av huvudman till fristående 

förskola eller fristående friliggande fritidshem är betydligt lägre än vad andra 

kommuner tar ut vid ansökan och även lägre än det självkostnadspris 

kommunen har vid behandling av ansökan. Barn- och utbildningsnämnden 

bedömer att det vore lämpligt att införa en avgift för ansökan om rätt till 

bidrag till fristående pedagogisk omsorg och i samband med detta justera 

avgifterna för ansökan om godkännande av huvudman till fristående förskola 

och fristående friliggande fritidshem. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 25 oktober 2022, § 114, beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige besluta om avgifter för ansökan om godkännande 

att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående 

friliggande fritidshem samt för förändringar i verksamheten. Avgifterna 

föreslås börja gälla från och med den 2 januari 2023. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än vad som 

föreslagits av barn- och utbildningsnämnden, och föreslår 

kommunfullmäktige besluta i enlighet med framtaget förslag. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då detta gäller intäkter är inte finansiering applicerbart och då det rör sig 

om, relativt, små belopp bedöms inte detta få några ekonomiska 

konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-03 

 Barn- och utbildningsnämnden §114/2022 

 Förslag på avgifter 

 Nu gällande avgifter 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående 
pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet 

 

§ 1 

Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av enskild som 

huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för 

ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag.  

Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 

§ kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande: 

Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kronor 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, 5000 kronor. 

 

_____________________________________________________________ 

 



KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 

Avgifter för ansökan om godkännande av 
fristående förskola, fristående fritidshem 
samt förändringar i verksamhet 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 
Gäller från och med den 11 februari 2020 
 
Reviderad av kommunfullmäktige 
den 27 september 2021, § 97 
Gäller från och med 15 oktober 2021 

 
 

 

§ 1 

Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som 

huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för 

ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag. 

Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 

§ kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande: 

Ansökan om godkännande vid nyetablering, 10 000 kronor. 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, 5 000 kronor. 
 
 



Från: Anette Larsson <alarsson5@hotmail.com> 
Skickat: den 11 november 2022 13:58 
Till: Sebastian Helin; kommunen@falkoping.se 
Kopia: Jonas Larsson 
Ämne: Entledigande från förtroende uppdrag 
 
VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 

dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

Hej!  
Härmed begär jag, Anette Larsson, att bli entledigad från följande uppdrag för 
Sverigedemokraterna i Falköpings kommun. 

 Ledamot Byggnadsnämnden 
 Ersättare Byggnadsnämndens arbetsutskott 
 Ersättare Socialnämnden 
 Ersättare Kommunfullmäktige 

Med vänlig hälsning 
Anette Larsson 
 



Från: Anette Larsson <alarsson5@hotmail.com> 
Skickat: den 11 november 2022 13:58 
Till: Sebastian Helin; kommunen@falkoping.se 
Kopia: Jonas Larsson 
Ämne: Entledigande från förtroende uppdrag 
 
VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 

dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

Hej!  
Härmed begär jag, Anette Larsson, att bli entledigad från följande uppdrag för 
Sverigedemokraterna i Falköpings kommun. 

 Ledamot Byggnadsnämnden 
 Ersättare Byggnadsnämndens arbetsutskott 
 Ersättare Socialnämnden 
 Ersättare Kommunfullmäktige 

Med vänlig hälsning 
Anette Larsson 
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§ 89 Dnr 2022/00063 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3, 2022 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal 3, perioden 2022-07-01 – 2022-09-30. 

2  Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige 

och kommunrevisionen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 

1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om 

bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 

gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 

kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser 

och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska 

framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Under kvartal 2 2022 har Socialnämnden 34 beslut som inte verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum. Åtta av dessa har verkställts eller avslutats 

under kvartal 3. Huvuddelen av de ej verkställda besluten avser gruppbostad 

enligt 9 § 9 LSS, där skälet att ej verkställa är brist på plats och daglig 

verksamhet enligt 9 §10 LSS, där skälet att ej verkställa ligger hos den 

enskilde. Två beslut om äldreboende kommer att verkställas när 

Frökindsgården återöppnas efter renoveringen. 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 378/2022 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-10-25 

 Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 3 - 2022 
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Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2022 
Kön  Typ av 

bistånd/ 
insats  

 
Besluts
datum 

Av-brott 
 Datum 

Datum 
för 

erbjud
anden  

Verk-
ställt 

 Datum 

Delvis 
verk-
ställd 

 
 

Har 
kompenser
ande insats 
erbjudits 

 
 

Avsluta
d utan  
verk-

ställighe
t 

Datum 

Ny 
verkställ

ighet  
efter 

avbrott.  
Datum 

Huvud-
skäl till 
ej 
verkställ
t beslut  
 

Förtydligande 
kommentar att 
använda vid 
behov 

Man  SoL IFO – 
Kontakt-
familj 

210303   210510       211126   Hos den 
enskilde - 
Har tackat 
nej pga är 
missnöjd 
med tid, 
omfattnin
g, utförare 

Tackar nej till 
föreslagen 
kontaktfamilj. Tar 
tillbaka ansökan 

Kvinna SoL IFO – 
Kontakt-
familj 

211011     220617   Stödkontakt 
till förälder 
via familje-
pedagog 
fram till mars 
2022 

    Hos 
kommune
n – 
Personal-
relaterade 
skäl  

Svårighet att finna 
matchande 
uppdragstagare. 

Man  SoL IFO – 
Kontakt-
familj 

220210         Strukturerad 
öppenvård 
till och med 
juni 2022.  

    Hos 
kommune
n - 
Personalr
elaterade 
skäl  

Svårighet att finna 
matchande 
uppdragstagare. 
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Kvinna LSS FUNK  

- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

111020 210825             Hos den 
enskilde - 
Annat.  

Pga omständigheter 
på hemmaplan. 
VAB, egen 
sjukfrånvaro, 
anhörigas bortgång, 
stress över 
ekonomin m.m. 

Kvinna LSS FUNK  
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

141006 210826 151119 
190509   

      220405   Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Över tid haft 
svårigheter att 
komma iväg till 
sysselsättning, med 
oregelbunden 
närvaro. Pga 
inre/ytrre 
omständigheter. 

Kvinna LSS FUNK  
- 9§9 
Bostad för 
vuxna i 
form av 
servicebost
ad 

211125         Daglig 
verksamhet 
190601. 

    Hos 
kommune
n - Saknar 
plats  

  

Kvinna LSS FUNK  
- 9§10 

180827 200424 181017, 
200117, 
200423, 

    Ja, 
Ledsagarserv

    Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst

Omständigheter i 
hemlivet, ekonomi, 
behov av att 
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Daglig 
verksamhet 

211006,   
211207 

ice 191001, 
12 tim/v 

åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

specifik ledsagare 
till och från 
sysselsättningen, 
kan ej åka 
kollektivt eller taxi. 

Man  LSS FUNK  
- 9§9 
Bostad för 
vuxna i 
form av 
gruppbosta
d 

210618           220809   Hos 
kommune
n - Saknar 
plats  

Återtagit sin 
ansökan 

Kvinna LSS FUNK  
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

201029 211222 210305, 
210310, 
210329, 
210512,          
220225       

  klar   220412   Hos den 
enskilde - 
Annat.  

Har haft större 
motivation till 
sysselsättning 
genom Lärcenter 
Svårigheter att 
komma i kontakt 
med E.   

Kvinna LSS FUNK  
- 9§9 
Bostad för 
vuxna i 
form av 
gruppbosta
d 

211125   220512 220915 Klar Korttidstilsy
n 140801, 
Korttidsvistel
se 200601 8 
dygn/mån. 

    Hos 
kommune
n - Saknar 
plats  
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Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad 
för vuxna i 
form av 
gruppbosta
d 

220125       Inga 
förändri
ngar 

          

Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad 
för vuxna i 
form av 
gruppbosta
d 

220223         Skaffat egen 
lgh och fått 
boendestöd 
220801 

    Hos 
kommune
n - Saknar 
plats  

  

Man  LSS FUNK  - 
9§5 
Avlösarserv
ice i 
hemmet 

220328     220922 Klar       Hos 
kommune
n - 
Otydlighe
t eller 
brister i 
den egna 
organisati
onen  

  

Nej SoL 
FUNK, 
Funktionshi
nderomsorg 

090430 
 

210310 
 

220331, 
1 av 5 

dgr/veck
a 

  
  

Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 

J kommer iväg till 
sin sysselsättning 
vid fåtal tillfällen, 
boendepersonal 
försöker motivera 
honom och följer 
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hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

honom till 
sysselsättningen 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

980301 200310     220201, 
2 av 4 

dgr/veck
a 

      Hos den 
enskilde - 
Annat.  

Under pandemin 
har M periodvis 
närvarat i daglig 
verksamhet 2 
halvdagar/vecka 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

201110 200324     201110, 
1 av 4 

dgr/veck
a 

      Hos den 
enskilde - 
Annat.  

Deltar 1 
halvdag/vecka 
utifrån eget 
önskemål, vill ej 
utöka sin 
sysselsättning. 

Man  SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

090608 211008 211210   220513 
1 av 4 

dgr/veck
a 

      Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Börjar komma mer 
kontinuerligt till 
daglig verksamhet 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 

090601 211209 220324 
 

220422, 
1 av 4 

      Utanför 
kommune
n - Annan 

Har påbörjat 
sysselsättning igen 
1 dag/vecka utifrån 
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Daglig 
verksamhet 

dagar/ve
cka 

huvudma
n har 
ansvaret  

eget önskemål. Har 
privat assistans. 

Man  SoL FUNK - 
9§10 Daglig 
verksamhet 

201117 211214     220616, 
3 av 5 

dgr/veck
a 

      Utanför 
kommune
n - 
Insatsen 
är 
beroende 
av 
godkänna
nde från 
annan 
aktör/myn
dighet 

Omfattning av 
sysselsättning 
bedöms i samråd 
med 
Rättspsykiatrin.  

Man  SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

190101 220506 220520 
220615
220819
220909     

          Hos den 
enskilde - 
Medverka
r inte till 
verkställi
ghet  

Frånvaro under 
längre tid. 
Svårigheter kring 
dygnsrytm och 
motivation.   

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

980301 220509           220915 Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 

Åter i 
sysselsättning efter 
sjukskrivning. 
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merparten 
av 
väntetiden 

Man  SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

220520 Ny 220524, 
220627, 
220906  

          Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Pga av  mående 
hos brukare är 
insatsen ej 
verkställd. Fortsatt 
erbjudande om 
verkställighet. 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

201221 220601             Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Frånvaro pga 
psykisk ohälsa 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

210917 220613             Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 

Sjukskrivning 
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varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Kvinna SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

050101 220627     
 

    221005 Hos den 
enskilde - 
Hälsotillst
åndet 
är/har 
varit ett 
hinder 
merparten 
av 
väntetiden 

Precis påbörjat 
sysselsättning på 
Dagcenter Freja 
efter sjukskrivning. 

Man  SoL FUNK 
- 9§10 
Daglig 
verksamhet 

220607 Ny 220808,            Hos den 
enskilde - 
Har inte 
bekräftat 
erbjudand
et 

Har inte varit 
intresserad av att 
påbörja insatsen då 
han samtidigt söker 
arbete/arbetsträni
ng. 

Man  LSS FUNK  
- 9§9 
Bostad för 
vuxna i 
form av 
gruppbosta
d 

220203 220701             Hos den 
enskilde - 
Annat.  

Bistånd meddelar 
daglig verksamhet 
2022-08-04 att M 
ska resa till 
hemlandet under 
1-3 månader.  
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Man SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

211110  211215      Hos den 
enskilde 

Erbjuden plats på 
särskilt boende 
211215, god man 
avböjt och vill 
avvakta flytt 

Kvinna SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

220413  220718      Hos den 
enskilde 

Vill avvakta 

Kvinna SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

220601        Hos den 
enskile 

Önskar plats på 
särskilt 
äldreboende 

Man SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

220621  220831      Hos den 
enskilde 

Önskar plats på 
annat boende 

Kvinn SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

220621  220712      Hos den 
enskilde 

Önskar plats på 
boende i centrala 
Falköping 

Kvinna SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

2022-
07-14 

 220831      Hos 
kommune
n 

Erbjuds plats 
220831, med 
inflyttning i 
november, pga 
renovering 

Kvinna SoL 5:5 
Särskilt 
boende 

220714  220912      Hos 
kommune
n 

Erbjuds plats 
220912, med 
inflyttning i 
november pga 
renovering. 
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§ 159 Dnr 2022/00478 

Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och plan 

2023-2025. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023-2025. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024-2027.  

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 

21,95 kronor ska vara oförändrad under år 2023. 

5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 

6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 

poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, 

Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov. 

7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2023-2025 

med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 

borgensavgiften för Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för 

Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt Fastighets AB 

Mösseberg till 0,30 procent. 

9  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 

borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 

Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner 

kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. 

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för perioden år 2023 

besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala 

bolag. 

Deltar ej i beslutet 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Flerårsplan för år 2023-2025 är den styrande koalitionens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 
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i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning.  

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Ändringar i flerårsplan för år 2023-2025 till KS 

 Flerårsplan för år 2023-2025 

 Kommunstyrelsen § 142/2022 Beslut om skattesats för år 2023 
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 Kommunstyrelsen 

Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och 

plan 2023-2025. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023-2025. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024-2027.  

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen 

på 21,95 kronor ska vara oförändrad under år 2023. 

5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 

poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda 

driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida 

lokalbehov. 

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för år 2023-2025 med verksamhetsmål och 

verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 

borgensavgiften för Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för 

Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt Fastighets AB 

Mösseberg till 0,30 procent. 

9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 

om borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 

Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 

miljoner kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. 
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10 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att för perioden år 

2023 besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga 

kommunala bolag. 

Sammanfattning  

Flerårsplan för år 2023-2025 är den styrande koalitionens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån 

dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av 

resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planerings-

förutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive 

preliminär drifts-/investeringsbudget för kommande år. Budgetför-

utsättningarna beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas 

därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens 

budgetunderlag.  

Nämnderna ska senast augusti månads utgång skicka in budgetunderlag till 

budgetberedningen, i samband med detta uppdateras ekonomi och 

skatteprognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta material arbetar sedan 

respektive majoritet/opposition/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för 

kommande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen av 

kommunfullmäktige under hösten innan kommande budgetår startar. 

Då budgetprocessen i Falköpings kommun är senarelagd med en månad på 

grund av kommunalvalet år 2022, beslutade kommunstyrelsen den 19 oktober 

2022 i § 142 om Falköpings kommuns skattesats enligt gällande 

kommunallag. Skattesatsen för år lämnades oförändrad och fastställdes för år 

2023 till 21,95 öre per skattekrona. Kommunfullmäktige beslutar sedan om 

2023 års skattenivå i samband med antagande av ny flerårsplan. 

Förslag till flerårsplan för år 2023-2025 med budget för 2023 är framtaget av 

den styrande koalitionen och innehåller förslag på drifts- och 

investeringsramar samt mål ska se ut de kommande tre åren. I Falköpings 

kommun består den styrande koalitionen av Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

I förarbeten till flerårsplan för år 2023-2025 har den styrande politiska 

koalitionen identifierat följande fokusområde: barn och unga, 

landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, klimat och trygghet. Analysgruppen 

har utifrån uppdaterad omvärldsanalys och workshops tillsammans med den 

styrande koalitionen, tagit fram måltexter till flerårsplan för år 2023-2025 

kring kommunens fyra mål för perioden: De fyra målen är följande: skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett 

attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

samt kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning.  
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Ekonomiavdelningen har utifrån koalitionens förslag om förändring av drifts- 

och investeringsramar samt budgetmöten arbetat fram resultatbudget, 

balansbudget och finansieringsbudget samt upprättat ramar för drifts- och 

investeringsbudget.  

Utifrån flerårsplanen för år 2023–2025 ska nämnderna arbeta fram egna 

verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån den fastställda budget- och 

investeringsramen i en verksamhetsplan för år 2023-2025. Nämndens 

verksamhetsplan för år 2023-2025 ska vara beslutad av nämnd senast 31 

januari 2023.   

Förvaltningens bedömning 

Ekonomiavdelningen och analysgruppen har utifrån budgetmöten med den 

styrande koalitionen tagit fram förslag på ny flerårsplan för år 2023-2025. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att budgetprocessen inför 

flerårsplanen är i linje med kommunallagen och av kommunen beslutade 

policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning.  

Då flerårsplanen för år 2023-2025 är en politisk plan för hur den styrande 

koalitionen önskar fördela drifts- och investeringsresurser under de 

kommande åren är den bedömning som kommunledningsförvaltningen kan 

göra utifrån hur väl flerårsplanen uppfyller god ekonomisk hushållning. God 

ekonomisk hushållning för Falköpings kommun styrs utifrån gällande 

finansiella mål.  

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 

Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022-2024 skall dock 

resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av 

perioden 2022-2024. Från 2024 får kommunens investeringar årligen 

högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs. 

låneskulden skall inte öka.   

Det budgeterade resultatet i flerårsplan för år 2023-2025 är lägre än de 45,0 

miljoner kronor som anges i det första finansiella målet. Det lägre 

budgeterade resultatet beror främst på kraftigt höjd kompensation till 

nämnderna för pension, räntor och inflation, men även det osäkra 

ekonomiska och verksamhetsmässiga läge som råder med höga 

resultatnivåer de senaste åren, har det budgeterade resultatet minskat 

tillfälligt istället för att öka kraven på omställning i nämndernas verksamhet. 

I den investeringsplan som återfinns i Flerårsplan för år 2023-2025 kommer 

inte kommunens låneskuld uppgå till mer än 1 500,0 miljoner kronor per år 

2025, vilket gör att det andra finansiella målet kan anses uppnått. På grund 

av förseningen av byggstarten för Platåskolan behöver den del i det 

finansiella målet om att investeringarna får högst uppgå till årets 

avskrivningar och resultat, det vill säga att kommunens låneskuld inte för 

öka, senareläggas till år 2026. Detta innebär att riktlinjer för god ekonomisk 
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hushållning och hanteringen av resultatutjämningsreserven kommer att 

behöva justeras under kommande år. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Flerårsplanen för år 2023-2025 innefattar kommunens resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för de kommande åren vilken innefattar kommunskatten, 

driftsbudget samt hur nya anläggningstillgångar ska finansieras. Flerårsplanen 

för år 2023-2025 innefattar alla nämndernas budget- och investeringsramar för 

perioden, vilket medför att det är varje nämnds ansvar att förhålla sig och 

anpassa verksamheten utifrån nya angivna budgetramar inom drift och 

investering i nämnderna verksamhetsplaner för år 2023-2025.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Flerårsplan för år 2023-2025 (pdf) 

 KS 2022-10-19, § 142 Beslut om skattesats för år 2023 

Beslutet ska skickas till 

Alla nämnder 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 
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Christoffer Eriksson 

Biträdande ekonomichef 



    

  

 

 

 

Ändringar av Flerårsplan för år 2023-2025 mellan KS-
presidium den 2 november och Kommunstyrelsen den 
16 november. 

Nedan följer de större förändringar som skett av Flerårsplan för år 2023-

2025 från de att planen var uppe i kommunstyrelsen presidium och till att 

den presenteras i kommunstyrelsen. 

Sida 2 – Förslag till beslut har punkt 8, 9 och 10 ändrats till att bara avse år 

2023. 

Sida 6 – Rubrik har ändrats från ”Inledning” till ”Kommunens uppdrag och 

organisation”. 

Sida 6 – Bild, hela bilden av kommunens organisation kom inte med i 

tidigare version, detta är justerat så även kommunal verksamhet i annan 

juridisk form finns med. 

Sid 9 – Under politisk prioritering ändras ”Barn och unga” till ”Barn och 

ungas uppväxtvillkor”. 

Sida 34 – Under barn- och utbildningsnämnden andra stycket är barngrupper 

utbytt mot begreppet årskullar då det rör sig om alla födda inom respektive 

år och inte krocka med verksamhetordet barngrupper inom förskolan. 

Sida 34 – Tabellen för kommunstyrelsens driftsram har byts ut och ersatts 

med rätt summering. Tidigare avsåg tabellen endast kommunstyrelsen men 

är nu uppdaterad och innehåller även ram från tidigare tekniska nämnden. 

Sida 37 – I tabellen Investeringsplan har summering för kommunstyrelsen 

uppdateras och innefattar även de investeringar som står under i kursiv text. 

Sida 38 – I tabellen Större investeringsprojekt har budget för Jättenegatan 

LSS boende hamnat på fel år i tidigare dokument men är nu ändrat till år 

2022 och år 2023. 

Sida 39 – I tabellen Mark- och exploateringsinvesteringar har namnen för 

Spårinventering Marjarp och Spåranslutning ändrats till projektnamn 

Investering dryport spår 5 och Investering tillkommande spåranslutning. 

Dessa namn överensstämmer nu med gällande projekt inom kommunen. 

 

Språkliga och andra mindre korrigeringar av texter har även gjorts sedan 

föregående version av Flerårsplan för år 2023-2025, men dessa mindre 

ändringar kommer inte att specificeras separat. 
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Förslag till beslut

1.	 Kommunstyrelsen	föreslår	kommunfullmäktige	att	godkänna	resultatbudget,	balansbudget	och	finansie	

 ringsbudget för år 2023 och plan 2023-2025.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023- 

 2025.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgeten för år 2023 och plan  

 2024-2027. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor ska vara oföränd 

 rad under år 2023.

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2023 års  

 löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om använd 

 ning och fördelning av Interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader,  

 Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta  

 fram verksamhetsplan för år 2023-2025 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd  

 budgetram.  

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta borgensavgiften för    

 Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt  

 Fastighets AB Mösseberg till 0,30 procent.

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om borgensram för    

 Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt bor  

 gensram till 12,0 miljoner kronr för Hotellfastigheter i Falköping AB.

10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om lånetak om    

 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala bolag.
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  INLEDNING

Efter ett antal år med stora utmaningar och osäkerhe-

ter	trodde	nog	de	flesta	att	vi	gick	mot	lugnare	tider.	

Tyvärr har Rysslands krig mot Ukraina skapat en oviss-

het och instabilitet i vår omvärld, som för med sig att 

vi lever i en fortsatt osäker tid. 

De kommande åren kan vi se ekonomiska utmaningar 

genom	ökade	kostnader,	inflation	och	en	sjunkande	

konjunktur. 

Tack vare att Falköpings kommun har genomgått om-

ställningar och förändringar, haft ett stabilt ledarskap 

med en tydlig ekonomisk politik och genom detta 

byggt upp en robust ekonomi, kan vi fortsätta göra 

satsningar	på	välfärden	även	om	det	finns	en	ekono-

misk osäkerhet framöver.  

Den enskilt största satsningen i den här budgeten är, 

för tredje året i rad, till barn- och utbildningsnämnden. 

Skolan är avgörande för att alla barn, oavsett bak-

grund, ska få goda chanser att förverkliga sina dröm-

mar. I den formas även morgondagens kompetensför-

sörjning och därför behöver det ges goda möjligheter 

att	skapa	fler	trygga	och	självständiga	individer.	Vi	ser	

behov av fortsatta förstärkningar vilket görs genom 

generellt tillskott om 8,0 miljoner kronor och en riktad 

satsning på årskurs F-6 om 2,0 miljoner kronor.  Båda 

dessa satsningar är permanenta tillskott vilket skapar 

förutsägbarhet och långsiktighet. 

Pandemin har slagit särskilt hårt mot föreningslivet 

och det är därför betydelsefullt att ge stärkta förut-

sättningar för att de ska kunna bedriva sina viktiga 

verksamheter.	Vi	väljer	därför	att	göra	en	satsning	om	

1,0 miljon kr till en utökning av kommunstyrelsens bi-

dragsram och 500 000 kronor i förstärkning av kultur- 

och fritidsnämndens bidragsram. 

Falköpings kommun byggs starkt av hårt arbetande 

människor	och	växande	företag.	Både	nya	och	befint-

ligt satsande företag skapar nya arbetstillfällen, tillväxt 

och ökat välstånd. Fortfarande står alltför många 

människor långt ifrån arbetsmarknaden i vår kommun 

och det ställer krav på att kommunen har en offen-

siv	lokal	arbetslinje.	Vi	skjuter	därför	till	6,0	miljoner	

kronor till kompetens- och arbetsliv för att komma 

till rätta med det underskott som ekonomiskt bistånd 

har haft sedan många år tillbaka. Därutöver gör vi en 

satsning om 500 000 kronor vardera till kommunsty-

relsen och kultur- och fritid för att kunna genomföra 

arbetsmarknadsåtgärden Gröna jobb som har syftet 

att	få	fler	i	egen	försörjning	och	färre	med	ekonomiskt	

bistånd. 

Fler friska och välmående medarbetare är en förutsätt-

ning	för	en	stark	och	hållbar	organisation	över	tid.	Vi	

väljer därför att göra en satsning på höjt friskvårdsbi-

drag från 1 200 kronor till 1 500 kronor per år. 

För oss är det viktigt att man ska kunna bo och verka 

i	hela	kommunen	och	för	en	geografiskt	stor	kom-

mun som Falköping är det viktigt med en fungerande 

kollektivtrafik.	Närtrafiken	är	ett	bra	komplement	till	

ordinarie	kollektivtrafik,	främst	i	och	mellan	tätorterna	

och	vi	satsar	500	000	kronor	extra	till	Närtrafikens	

natt-	och	helgtrafik.

Falköpings kommun ska vara en fantastisk plats 

att leva, bo och verka på. Det är en känsla vi skapar 

tillsammans.	Vi	i	den	styrande	politiska	koalitionen	

fortsätter med denna budget att visa på ett tryggt 

ledarskap	med	ordning	och	reda	i	ekonomin.	Våra	

partier har skilda ideologiska utgångspunkter men 

förenas i viljan att utveckla och förbättra vår kommun 

genom ett pragmatiskt och respektfullt samarbete. På 

detta sätt tar vi ett fortsatt ansvar, i en osäker tid.

Adam Johansson (M)

Karola Svensson (C)

Göran Gynnemo (KD)

Erik	Kyrkander	(V)

Martin Johansson (L)

Anders Blom (MP)

Fortsatt ansvar, i en osäker tid
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Syfte

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en sam-

lad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar som Falköpings kommun har inför 

budgetarbetet	till	flerårsplan	för	år	2023-2025.	Bud-

getförutsättningarna utgår från kommunens styrdoku-

ment för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan 

som ligger till grund för årets budgetarbete samt de 

beräkningsuppgifter som ska användas vid framta-

gandet av nämndens budgetunderlag. 

Kommunens uppdrag

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhäll-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att kommunen ansvarar för 

barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård 

liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, 

miljöskydd och räddningstjänst. 

Kommunens uppdrag och organisation

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom 

sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med 

och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgång-

punkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet 

är att omsätta och nå nationella krav, statliga och 

kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar 

olika ansvarområden tillsammans med budget ut till 

nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform 

bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 

form. Falköpings kommun äger 100 procent av Fal-

köpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby 

AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbyg-

dens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local 

Connect i Falköping AB.

Vidare	ingår	Falköpings	kommuns	verksamhet	avse-

ende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet 

Avfal och återvining Skaraborg (AÅS) samt Miljösam-

verkan östra Skaraborg (MÖS)

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i FalköpingAB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

ValnämndenKultur- 
och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%

Utskott för 
stöd och 
service 

Utskott för   
social 

hållbarhet

Skaraborgs kommunalförbund
Kommunförbundet Avfall och Återvining Skaraborg (AÅS)

Kommunalförbudnet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM
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Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i om-

världen skapas en förståelse och handlingsberedskap 

i den kommunala organisationen och fungerar som 

underlag	för	strategiska	frågor	i	flerårsplanen.	

Sveriges	kommuner	och	regioner	(SKR)	har	definierat	

fem	övergripande	områden,	globalisering,	demografi,	

klimat, teknik och värderingar, där förändringar starkt 

påverkar	både	Sverige	och	övriga	världen.	Vidare	lyfter	

SKR i sin analys ett antal trender som kan komma att 

få stor betydelse för det kommunala uppdraget. Mate-

rial från SKR ligger till grund för det arbete som gjorts 

i omvärldsbevakningen inför planeringsförutsättningar 

till	kommande	flerårsplan.	

Demografi

Den	demografiska	utvecklingen	påverkar	ett	lands	

ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 

visar	låga	födelsetal	och	en	ökad	livslängd.	Välfärds-

systemet	utmanas	när	färre	ska	försörja	fler.	Kompe-

tensbehov inom skola, vård och omsorg kommer öka. 

Konkurrensen om rätt kompetens är stor och samti-

digt sker en förändring på arbetsmarknaden där en 

del yrken försvinner medan andra branscher växer och 

behöver rekrytera. Ett kompetensglapp uppstår som 

behöver matchas mot arbetsmarknadens efterfråga.  

Behovet av livslångt lärande och möjlighet till att lära 

om, lära nytt och lära mer ökar för att möta ett arbets-

liv i förändring men också ett samhälle i förändring. 

Omställningsförmågan blir en kompetens att räkna 

med. 

Förändrade livsmönster

Under pandemin tvingades vissa delar av den yrkes-

verksamma befolkningen till att arbeta hemifrån. En 

vana vid digitala möten och förändrade arbetssätt 

har utvecklats. Detta skulle kunna innebära att nya 

livsmönster	tar	form.	Platsbundenheten	blir	mer	flexi-

bel när boendeplats kan väljas utifrån andra kriterier 

är arbetsplatsen. Möjligheten att välja livsstil samt 

hitta	balans	mellan	arbete	och	fritid	ökar.	Mer	flexibla	

arbetsplatser kommer bland annat ställa krav på en 

fungerande infrastruktur, fungerande arbetsmiljö samt 

arbetsgivarens möjligheter att möta upp de krav som 

ställs. För många yrkeskategorier kan den nya normen 

bli en hybrid av distans – och kontorsarbete. De per-

sonalgrupper som behöver öka för att klara välfärden 

kräver dock fysisk närhet och stöd. 

Digitalisering

Under pandemin tog digitaliseringen stora kliv. Fler 

digitala tjänster tas fram inom såväl offentlig som pri-

vat sektor. Fler har också möjligheten att använda de 

digitala tjänsterna,  ibland på bekostnad av det mänsk-

liga mötet. Den digitala mognaden hos befolkningen 

innebär ökade förväntningar och ställer också krav 

på de stöd och tjänster som regioner och kommuner 

tillhandahåller. En utmaning kommer bli att möta de 

nya förväntningarna samt de förändrade livsmönstren 

som både driver på och drivs av digitaliseringen. 

Klimatpåverkan

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt 

tydligare och samhället kommer i framtiden behöva 

ha beredskap för oönskade händelser såsom stora 

vattenmassor eller värmeböljor. En klimatomställning 

krävs vilket innebär förändrat beteende och vanor hos 

länder, privat – och offentlig sektor samt den enskilde 

individen.	Cirkulära	flöden,	delningsekonomi	och	

gröna bolån är några exempel på hur klimatnytta och 

ekonomisk fördel kan kombineras. Idag vill många ar-

beta för arbetsgivare som har en tydlig agenda för att 

bidra till att förbättra miljön. Ett medvetet miljöarbete 

är ett måste för planetens överlevnad, men det kan 

också komma att skapa nya konkurrensfördelar hos 

både företag och kommuner framöver. 

Ökad polarisering

Även om många i Sverige har fått det avsevärt bättre 

ekonomiskt de senaste 30 åren har en ökad polari-

sering skett i samhället. Gapet mellan människors 

livsvillkor ökar när det gäller skillnader som exem-

pelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa och upplevd 

trygghet.	En	ökad	ojämlikhet	innebär	att	det	finns	

grupper i samhället som har ett ökat behov av och tar 

mer resurser i anspråk från kärnverksamheter såsom 

skola och socialtjänst. Stora skillnader i livsvillkor 
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ökar	även	risken	för	oro	och	sociala	konflikter.		Mycket	

ansvar landar på kommunen för att jobba främjande, 

förebyggande och kompenserande men också för 

att hantera den otrygghet som uppstår till följd av 

skillnader i livsvillkor. Tillitens betydelse för samhälls-

utvecklingen uppmärksammas alltmer. Sverige ligger 

ofta högt vad gäller människors tillit i internationella 

undersökningar. Trenden visar dock att något håller 

på att hända och tilliten har minskat samt varierar 

mellan olika grupper i samhället. Minskad tillit mellan 

människor ökar betydelsen av samhällets institutioner 

och organisationer och vad medborgare ska kunna 

förvänta sig av dem. Ökad ojämlikhet och minskad 

tillit till samhället riskerar att leda till populism och 

minskad demokrati i styrningen. Kommunens demo-

kratiuppdrag och förmåga att bidra till helhet, delaktig-

het och medskapande blir allt viktigare.

Aktuella omvärldsfaktorer

När coronarestriktionerna släpptes i början av år 2022 

kunde människor gå tillbaka till en mer normal vardag, 

resa och spendera pengar på ett sätt som inte gick un-

der restriktionsbegränsningarna. Det här har bidragit 

till en ökning av pengar som rör sig på marknaden och 

en ekonomi som öppnar sig snabbt. I samma skede 

som restriktionerna släpptes påbörjade Ryssland en 

invasion av Ukraina.

Dessa faktorer leder till effekter som påverkar Fal-

köpings kommun och dess invånare. Påtagligt är att 

det har skett en ökning av den allmänna prisnivån.    

Priser på produkter och tjänster stiger samtidigt 

som	pengarna	minskar	i	värde,	det	sker	en	inflation.	

Samtidigt	finns	det	en	ökad	efterfrågan	på	naturgas	

i Europa parallellt med att Ryssland har strypt leve-

ransen av naturgas, vilket leder till att priserna på gas 

ökar och därmed de svenska elpriserna. Invasionen i 

Ukraina bidrar till en begränsad tillverkning och export 

av bland annat spannmål. Ukraina benämns ofta som 

Europas kornbod och är ledade världsleverantörer i 

flera	spannmålssorter.	Begränsningen	och	ett	mindre	

utbud, samtidigt som efterfrågan är hög, leder till 

högre livsmedelskostnader.

En	ökad	inflation,	högre	elkostnader	och	dyrare	livs-

medel innebär att Falköpings kommuninvånare, likväl 

som kommunen, kommer att ha högre kostnader. 

Produkter som är nödvändiga i vardagen påverkas 

och blir dyrare, vilket innebär att individer och grup-

per som redan lever i utsatthet blir än mer utsatta. 

Detta kan bidra till att existerande samhällsklyftor blir 

bredare eller att nya skapas. Det är och kommer vara 

en utmaning för kommunen och kommuninvånarna 

att hantera de ökade kostnaderna och effekterna  av 

det framöver. 
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Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara 

samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för 

kommande generationer. Det Goda Livet bygger på 

allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livs-

kvalitetsfrågorna	värnas	för	att	öka	välbefinnandet	och	

trivseln för invånarna i Falköpings kommun. 

 

Det	finns	tydliga	kopplingar	mellan	delaktighet,	infly-

tande och hälsa. När enskilda individer och grupper 

får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utveck-

lingen av samhället i stort, uppstår en känsla av med-

skapande som bidrar till meningsfullhet. Menings-

fullhet är avgörande för att skapa det goda livet för 

Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar ansvar 

för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. 

Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens 

invånare och för kommande generationer.

Viljan	är	att	driva	en	förändringsprocess	där	kom-

munen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 

medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och 

villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem 

och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att 

skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen 

med det dynamiska och rättvisa samhället där de 

mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt 

samband mellan hållbara satsningar och den lokala 

utvecklingen.  Falköping ska vara en bra kommun att 

besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommu-

nen som organisation är till för Falköpingsborna och 

strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, 

att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och 

ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom 

effektivitet, tillit och samverkan.  

Agenda 20230

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen 

hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 

utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna 

leverera välfärd till invånarna.

 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta 

synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 

kommunen gör.

Politisk prioritering

I	förarbetet	till	flerårsplan	för	år	2023-2025	har	den	

styrande	politiska	koalitionen	identifierat	följande	

fokusområden:

 - Barn och ungas uppväxtvillkor

 - Landsbyggdsutveckling

 - Arbetsmarknad

 - Klimat

 - Trygghet
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INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

I Falköpings kommun skapas 
det goda livet – det är tillsam-
mans som ett hållbart samhäl-
le utvecklas

Ett socialt hållbart Falköping 

utgår från alla människors lika 

värde och mänskliga rättigheter 

och skapas tillsammans med 

kommuninvånarna. Det handlar 

om att bygga ett långsiktigt sta-

bilt och dynamiskt samhälle där 

alla invånare ska känna respekt 

och	delaktighet,	ha	inflytande	i	samhället	och	ha	resur-

ser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, 

kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. 

Ett samhälle med öppna och toleranta invånare möj-

liggör nya möten mellan invånare med skilda bakgrun-

der, erfarenheter och referensramar som är nödvän-

diga för den socialt hållbara samhällsutvecklingen.

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-

nens arbete med de övergripande målen och mot 

visionen Det goda livet i Falköping. Genom att skapa 

arenor för dialog kan invånare medskapa framtidens 

hållbara kommun och vara en del av samhällsgemen-

skapen och utvecklingen. För att alla ska känna att 

de är en del av samhället och kan utöva sitt medbor-

garskap förutsätts i allt högre grad också en digital 

delaktighet. 

Med delaktighet följer en ökad trygghet. Den fak-tiska 

och den upplevda tryggheten skapas genom möten 

mellan människor och när relationer byggs. Det är ett 

ansvar som delas av alla i Falköpings kommun. En 

förutsättning för att uppnå visionen av Det goda livet 

är att Falköpings kommun är en trygg plats att leva 

och bo på. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika 

möjligheter till en god livsmiljö.

Förebyggande insatser barn och unga

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 

insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 

om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas. Det görs genom 

satsningar på verksamheter för barn och unga där 

socioekonomiska faktorer beaktas. Alla barn och unga 

som lever och verkar i kommunen ska känna sig del-

aktiga i och medansvariga för samhällsutvecklingen. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart Falköping genom samverkan både internt och 

externt. Det innebär att kommunen ska ha en fung-

erande	och	flexibel	struktur	för	att	samarbeta	med	och	

stödja nätverk, civilsamhället och föreningsliv. Ledor-

den är framåtanda, mångfald och öppenhet i nätverk 

och föreningar.

Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 

avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt 

hållbart samhälle. I en alltmer komplex värld som ge-

nomgår snabba förändringar blir kompetenskapitalet 

allt mer betydelsefullt. Kommunen ska vara en motor 

som bidrar till att skapa goda förutsättningar för en 

långsiktig och framgångsrik verksamhet för utbildning 

och etablering på arbetsmarknaden. Det handlar om 

insatser för att stödja ett ökat arbetsdeltagande med 

betoning på fullföljda studier och livslångt lärande. 

Utbildning är den viktigaste investeringen samhället 

kan göra för en individ. Med utbildning och möjlig-

het till egen försörjning kommer också en mer jämlik 

hälsa vilket har stor betydelse för en hållbar samhälls-

utveckling. 

Kommunen	ska	verka	för	att	fler	ska	komma	i	arbete	

och nå egen försörjning. Arbetslösheten i Falköpings 

kommun är idag relativt hög med framför allt en stor 

grupp långtidsarbetslösa. Det är nödvändigt att utgå 

från individens behov och förutsättningar samt att 

ha en fungerande samverkan mellan kommun och 

näringsliv för att matchning mellan invånare utbild-

ning och arbetsgivare ska kunna ske. Kommunen ska 

främja utveckling av nya samverkansformer mellan 

de	olika	aktörerna	utifrån	befintliga	arbetsmarknads-

politiska insatser, systematiskt utvärdera effekter av 

insatser och arbeta för förbättringar genom att skapa 

nya initiativ. 

Skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Falköpings kommun ska vara 

en bra plats att bo, verka och 

leva på - en plats där invånare 

känner stolthet och trygghet

För att stärka attraktiviteten är 

det avgörande att kommunen 

är en bra plats att bo, verka och 

leva på. En god boendemiljö 

med	tillgång	till	fina	naturvär-

den och attraktiva miljöer ökar 

Falköpings kommuns attrak-

tionskraft. Falköpings kommun har under tiotalet år 

ökat sin befolkning. Denna utveckling ska fortsätta. 

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 

möjligheter att stärka sin position och bli intressant 

för invånare, näringsliv och civilsamhället. Kom-

munen ska vara i framkant och i ständig rörelse och 

samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 

En kommun med egen växtkraft där invånare trivs, 

utvecklas och känner stolthet. 

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk och 

mötesplatser, både internt och externt mellan olika 

aktörer i samhället. Kommuninvånare rör sig mellan 

olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid vilket säl-

lan begränsar sig till en enda kommun. En kommun 

som samverkar väl blir därför en attraktivare kommun 

och genom ett rikt kulturliv kan kommuninvånarnas 

livskvalitet stärkas.

Det handlar också om fokus på sociala perspektiv 

inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 

boenderelaterade åtgärder som verkar för inkludering. 

Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt utan-

förskap motverkas, naturliga mötesplatser skapas och 

trygghet upplevs.  

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 

bostäder

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, 

företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 

ska samspela med de olika tätorternas service, handel 

och kommunikationsmöjligheter. Naturens värden, 

den biologiska mångfalden och resurser skapar en 

levande landsbygd när de tas tillvara och utvecklas. 

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. 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-

gandet och invånarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad i 

en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att 

klara andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar 

med	sin	geografiska	utsträckning	med	Falköpings	

tätort i centrum och landsbygd med mindre tätorter i 

kringlandet. Allt tillsammans innebär att kommunen 

kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till många. Bra 

bostäder och goda boendemiljöer med närhet till både 

natur, kultur och förskola/skola för de yngre barnen 

är grundläggande kvaliteter som påverkar välfärden i 

Falköpings hela kommun. 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 

goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur. 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-

terligare genom fortsatta satsningar på utveckling av 

infrastruktur. Tillgång till bredband utgör en nödvän-

dig infrastruktur för att skapa inkluderande digitalise-

ring. Den digitala utveckling har skapat möjlighet till 

nya arbetssätt vilket kan gynna Falköping kommuns 

attraktivitet som boställe oavsett arbetsplats.

Skapa förutsättnignar för ett attrakti-
vare Falköping
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Förutsättningar för hållbar kommunikation ska tas 

tillvara och kommunen ska aktivt arbeta för en fortsatt 

bra	kollektivtrafik	såväl	lokalt,	regionalt	som	nationellt	

samt hållbara mobilitetslösningar.  

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara 

satsningar och den lokala utvecklingen, därmed ska 

kommunen arbeta mot regionala, nationella och 

globala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 

minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart ener-

gisystem som bygger på lokala och förnybara resurser 

och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings 

kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030. Syftet 

är också att skapa förutsättningar för invånare att göra 

hållbara val ur ett långsiktigt perspektiv eftersom sam-

hället ska lämnas över till kommande generationer.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Falköping – en drivande aktör

Falköpings kommun ska vara 

och upplevas som en kreativ 

och drivande kommun som 

skapar goda förutsättningar för 

såväl nya etableringar och be-

fintliga	företag	i	både	stad	och	

på landsbygd. 

Kommunen har ambition 

att bidra till en utveckling av 

näringar inom den gröna sektorn samt öka med-

vetenheten kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ser 

besöksnäringen utifrån natur- och kulturvärden som 

ett starkt tillväxtområde där arbetet med affärsut-

veckling är centralt med fokus på marknadskunskap 

och	produktutveckling.	I	Falköpings	kommun	finns	

goda förutsättningar för en ökad hållbar livsmedels-

produktion, en utveckling som kommunen ska främja. 

Kommunen ska också arbeta proaktivt för utveckling 

av hållbar handeln, till exempel genom en omställning 

mot cirkulära ekonomier. 

Kommunen ska vara en drivande aktör i Skaraborg 

som verkar för ökad samverkan med grannkommu-

ner och bidrar till att tydliga strukturer utvecklas för 

Skaraborgs tillväxtarbete.

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och 
servicekvalitet

Utveckling av näringslivet är avgörande för välfär-den. 

Det kan bara fortsätta utvecklas genom ett ömsesidigt 

förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta 

krävs en framtidstro och en gemensam viljeriktning 

men även ett kraftfullt lokalt engagemang. Kommunen 

ska	finnas	som	en	aktiv	och	naturlig	part	i	utvecklings-

arbetet och såväl nya som etablerade företag ska få ett 

gott bemötande och en hög kommunal servicekvalitet. 

Falköpings kommun ska ha ett öppet företagsklimat 

med ett gott värdskap och vara ett självklart alternativ 

för företag som vill etablera sig. Samtidigt ska kom-

munen vara förberedd för långsiktiga förändringar 

inom arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för 

diversifiering	av	näringslivet.	

Stimulera företagande och matcha kompetens

Ett levande näringsliv förutsätter nytänkande och 

nytillskott. Kommunen ska både aktivt stödja och 

stimulera	det	befintliga	näringslivet	och	verka	för	

nyföretagande. 

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsättning 

för att utveckla arbetsmarknaden och skapa konkur-

renskraft. En god samverkan med näringslivet gynnar 

strukturer för hållbar matchning.  En fungerande och 

ledande kompetensförsörjning kräver utbildnings-

matchning till både dagens och morgondagens efter-

frågade kompetens. 

Kommunen ska främja och motivera näringslivet att 

stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, ekolo-

giskt och inte minst socialt hållbart Falköping. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logis-

tikutveckling,	nyetableringar	och	stärker	befintligt	

näringsliv. 

En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar 

utvecklingen av företagande. Arbetet med att attra-

hera nya företag för etablering förutsätter en utvecklad 

infrastruktur där expansion och etableringar möjlig-

görs genom en god markreserv. 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Kommunens organisation ska vara ut-
vecklande och förnyande med en tillits-
baserad styrning

Verksamheterna är till för 
kommuninvånarna

Kommunen ska vara en väl 

fungerande serviceorganisa-

tion med myndighetsansvar till 

Falköpings kommuns invånare. 

Uppdraget är att skapa goda 

förutsättningar för att utveckla 

och tillhandahålla service och 

tjänster med hög kvalitet och 

bra bemötande, som utgår från 

helheten och förenklar vardagen för kommuninvånar-

na och dem som kommunen är till för.

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 

bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas 

rättvist och att relationerna kännetecknas av öppen-

het, respekt och ett gott bemötande. Kommunen är till 

för invånarna.

En lärande och utvecklande verksamhet

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 

balansera behovet av kontroll med förtroende till 

medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfaren-

het. Detta gör också kommunen till en mer attraktiv 

arbetsgivare. God kvalitet säkerställs genom att kom-

munen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

den kompetens som krävs för att möta invånarens 

behov och nå verksamheternas mål. Kommunen efter-

strävar ett förändringsledarskap och ett tillitsbaserat 

arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktig-

het där politiker, chefer och medarbetare gemensamt 

medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en 

effektiv verksamhet med god kvalitet. 

En god kvalité i verksamheten förutsätter att verk-

samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-

drag och att resurserna används på ändamålsenligt 

och effektivt sätt för att nå uppsatta mål. 

Kommunen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i 

syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som 

tar miljö- och klimatansvar för att göra så litet klimat-

avtryck som möjligt. Kommunen ska ha ett aktivt kli-

mat- och energiarbete i syfte att skapa en god livskva-

litet för framtidens invånare. Kommunen ska genom 

sina investeringar, inköp och upphandlingar minska 

sitt klimatavtryck och därmed öka sitt miljöansvar. 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhe-
ternas kvalitet

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer måluppfyl-

lelsen	och	identifierar	utvecklingsområden	utifrån	så-

väl invånarnas behov och förväntningar som lagställda 

krav och verksamheternas uppdrag. Genom att arbeta 

processbaserat kan kommunens organisation utvärde-

ra såväl de tjänster och aktiviteter som når invånaren 

likväl som hållbarheten och stabiliteten av de verksam-

heter som levererar den. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-dens 

förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig uppfölj-

ning av kommunens mål och verksamheter tillsam-

mans med en relevant omvärldsanalys skapar förut-

sättningar för ett proaktivt agerande och utveckling av 

relationer med omvärlden. 

Digitala system och tekniska lösningar ska verka för 

att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och 

bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säker-

ställer välfärden. Digitaliseringen anses som den 

enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och den 

påverkar alla delar av vårt samhälle. Den viktigaste re-

sursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap. Medarbetare med en rele-

vant digital kompetens kan också ta tillvara möjlighe-

ter till ökade resultat och effektivisering. Kommunen 

ska ses som möjliggörare och möta utmaningar med 

mod, nytänkande och samarbete.
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Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över.	Samtidigt	syftar	flerårsplanen	till	att	få	bättre	

framförhållning och beredskap för verksamhetsföränd-

ringar som kommer att bli nödvändiga. 

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 kommu-

nala organisationen från kommunfullmäktiges vision 

till verksamheterna. 

 

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt 

och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt 

skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad 

delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra 

övergripande mål görs som en samlad bedömning av 

måluppfyllelse och baseras bland annat på nämnder-

nas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för 

indikatorer, uppföljning av strategier och andra styr-

dokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att 

få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt 

av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt 

olika	kommunala	satsningar	har.	Vid	resultatredovis-

ning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av 

identifierade	utvecklingsområden.	

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kva-

litetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga 

underlag	finns	effekt	olika	kommunala	satsningar	har.
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Befolkningsutveckling

DEMOGRAFI UTFALL 31 DECEMBER INNEVARANDE ÅR PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

Ålder vid  
årets slut 

2018 2019  2020      2021     BUGET 
2022 

UTFALL 
2021-12-31

AVVI-
KELSE 

PLAN  
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025

0 år 395 397 374 332 395 332 -63 351 343 340 

1 - 5 år 2 069 2 066 2 067 2 047 2 045 2 047 2 2 013 1 969 1 905 

6 - 15 år 4 105 4 151 4 127 4 165 4 267 4 165 -102 4 175 4 176 4 241 

16 - 18 år 1 187 1 249 1 245 1 239 1 216 1 239 23 1 236 1 283 1 267 

19 - 24 år 2 173 2 135 2 116 2 111 2 232 2 111 -121 2 225 2 236 2 222 

25 - 64 år 15 987 15 984 15 947 15 941 15 791 15 941 150 15 847 15 814 15 843 

65 - 74 år 3 698 3 666 3 670 3 688 3 612 3 688 76 3 661 3 631 3 594 

75 - 84 år 2 446 2 521 2 589 2 657 2 626 2 657 31 2 745 2 796 2 850 

85 - 94 år 1 008 988 1 020 1 008 1 027 1 008 -19 1 047 1 085 1 092 

 + 95 år 87 89 83 82 90 82 -8 79 87 95 

SUMMA 
BEFOLKNING 33 155 33 246 33 238 33 270 33 300 33 270 -30 33 380 33 420 33 450 

Förändrning 78 91 -8 32 -30 80 40 30 

Falköpings kommun är inne i en positiv trend kring 

befolkningsutvecklingen. Den främst bidragande orsa-

ken	är	fler	inflyttade	till	kommunen	än	utflyttande.	Den	

senaste noteringen från augusti visar att det är 33 332 

invånare vilket är 32 personer mer än vad invånarna 

beräknades till i budgetförutsättningarna. 

För att beräkna framtida befolkningsmängd har kom-

munen övergått till SCBs befolkningsframskrivning då 

denna nu stämmer väl överens med de senaste årets 

utfall. I SCBs befolkningsutveckling kommer invånar-

antalet per år 2023 vara 33 380 personer för att sedan 

växa till 33 420 för år 2024 och 33 450 år 2025.

Under de senaste åren har Falköpings kommun räknat 

med barnkullar om cirka 400 barn per år. I den födel-

sestatistik	som	finns	för	år	2020	och	år	2021	har	detta	

minskat och de två senaste barnkullarna ligger på 

cirka 350 barn på år.

Detta kommer kan leda till en snabb ändrad volym 

avseende förskolebarn inom Falköpings kommun, 

men även på sikt kommer grundskoleverksamheteten 

att påverkas.

Beräkning	av	befolkningsökning	i	flerårsplanen	är	

viktiga för att ta fram prognoser för periodens skat-

teintäkter	och	statliga	bidrag.	Vidare	påverkar	även	

befolkningsförändringen verksamheterna på olika sätt 

som behöver justeras för att bibehålla samma kvalité 

och utbud av offentliga tjänster.

Påverkan på ekonomin

Varje	ny	invånare	innebär	cirka	50	000	kronor	till	70	

000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form 

av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och 

inkomst.	Varje	ny	invånare	i	åldersspannet	1-18	år	och	

över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämningen 

samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en 

minskad kostnadsutjämning.

33 000

33 050

33 100

33 150

33 200

33 250

33 300

33 350

33 400

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Befolkning, Falköpings kommun

2019 2020 2021 2022
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Demografi- och resursfördelningsmodell

RESURSFÖRDELNINGS (mnkr)

ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Ålder vid  
årets slut 

Buget  
2022 

Utfall
Avvi-
kelse

Plan  
2023 

Just. 
volym

Komp. 
volym

Plan
2024 

Just. 
volym

Komp. 
volym

Plan
2025 

Just. 
volym

Komp. 
volym

0 år 395 332 -63 351 -44 - 343 -8 - 340 -3 -

1 - 5 år 2 045 2 047 2 2 013 -31 3,4 1 969 -45 5,1 1 905 -64 7,3 

6 - 15 år 4 267 4 165 -102 4 175 -92 10,2 4 176 1 -0,1 4 241 65 -7,5 

16 - 18 år 1 216 1 239 23 1 236 20 -3,0 1 283 47 -7,2 1 267 -16 2,5 

19 - 24 år 2 232 2 111 -121 2 225 -6 - 2 236 11 - 2 222 -13 -

25 - 64 år 15 791 15 941 150 15 847 55 - 15 814 -33 - 15 843 30 -

65 - 74 år 3 612 3 688 76 3 661 49 -3,9 3 631 -30 2,4 3 594 -37 3,1 

75 - 84 år 2 626 2 657 31 2 745 119 -9,3 2 796 1 -0,1 2 850 54 -4,5 

85 - 94 år 1 027 1 008 -19 1 047 21 -1,6 1 085 38 -3,1 1 092 6 -0,5 

 + 95 år 90 82 -8 79 -11 0,8 87 8 -0,7 95 8 -0,7 

SUMMA 
BEFOLKNING 33 300 33 270 -30 33 380 80 -3,3 33 420 -10 -3,7 33 450 30 -0,3

Förändrning 62 80 40 30 

Sedan	flerårsplan	för	år	2021-2023	använder	sig	Fal-

köpings kommun av en resursfördelningsmodell för 

att på ett enklare sätt tydliggöra de behov av resursför-

ändringar som sker naturligt i kommunen på grund av 

exempelvis	befolkningsutveckling	och	demografiför-

ändring.

Denna modell ligger till grund för av resurstilldelning 

utifrån volymförändringar mellan åren 2022 och år 

2025, och gäller i dagsläget endast volymer inom barn- 

och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad 

befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns 

(SCB) databas för framtagande av befolkningsutveck-

ling	inom	respektive	åldersklass	och	geografiskt	om-

råde. Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen 

är	teoretiskt	beräknade,	men	ger	ändå	en	fingervisning	

över	hur	demografin	kommer	att	fördelas	i	kommunen	

under kommande år baserat på kommunens befolk-

ningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till 

åldersnivåer	för	ny-	eller	utflyttade	medborgare	till	

kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av 

emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess. 

Resursfördelning 
Till år 2023 sker största förändringen kopplat till antal 

barn inom 6-15 år minskar med 102 barn jämfört 

med budgetåret 2022. Justeringen innebär att antalet 

barn för år 2023 stämmer bättre överens med verkligt 

värde. För barn- och utbildningsnämnden innebär 

detta dock en minskad budgetram på 10,2 miljoner till 

år 2023. 

Även förskoleverksamheten påverkas av resursfördel-

ningen då barngrupperna minskar från 400 barn per 

år	till	runt	350	barn.	Vilket	innebär	minskade	resurser	

för	förskoleverksamheten	under	hela	flerårsplanspe-

rioden. 

Falköpings kommun har likt övriga Sverige en åldran-

de befolkning vilket även syns i resursfördelningen då 

antalet	+65	år	ökar	i	kommunen	under	hela	flerårs-

plansperioden. Det är främst i åldersgruppen 75-84 år 

som ökar, för periodens två sista år minskar andelen 

äldre i åldersgruppen 65-74 år, vilket kan leda till att 

behovet av äldreomsorgsverksamhet kan öka. Totalt 

innebär denna volymökning att socialnämnden får 

utökad ram med 13,9 miljoner kronor resursfördelning 

till år 2023.
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Personalplanering

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som 

innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompe-

tens,	utveckla	och	behålla	befintliga	medarbetare	

och värna om goda avslut. Arbetet med strategisk 

kompetensförsörjning är en utmaning inom välfärds-

sektorn och det är en lika stor utmaning att utveckla 

och	behålla	befintliga	medarbetare	som	att	attrahera	

och rekrytera nya. Områden som arbetsmiljö, lön och 

organisatoriska faktorer har stor betydelse för kompe-

tensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan locka nya 

medarbetare till våra verksamheter men framförallt få 

befintliga	medarbetare	att	trivas	och	vilja	stanna	kvar.	

Det handlar givetvis om den fysiska men även om den 

psykosociala arbetsmiljön. Även lönebildningen kan 

vara en faktor. Inte minst den lönestruktur som råder i 

konkurrens med övrig arbetsmarknad och närliggande 

kommuner. 

Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få 

kompetensutveckling. Individens kompetens behöver 

utvecklas och fördjupas under hela det yrkesverksam-

ma livet, dels för att kunna möta verksamhetens be-

hov men kanske främst för att ge personlig stimulans, 

utmaning och meningsfullhet vilket bidrar till arbets-

glädje.	Medarbetare	som	redan	finns	i	verksamheten	

och trivs är goda ambassadörer och en resurs i arbetet 

med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Som ett stöd för arbetet har SKR tagit fram nio stra-

tegier för kompetensförsörjning. Strategierna handlar 

om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lös-

ningar och om ett hållbart arbetsliv. Att ta tillvara och 

utveckla	befintliga	medarbetares	kompetens	kommer	

att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt 

arbete med omställning. Bilden nedan visar de nio 

strategierna uppdelade under de tre huvudrubrikerna; 

attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart 

arbetsliv.	Mycket	av	kommunens	befintliga	arbete	med	

kompetensförsörjning	följer	flera	av	dessa	strategier	

medan andra är utvecklingsområden. Som exempel 

kan nämnas det fortsatta arbetet med Tillitsbaserad 

styrning och ledning (TSL) där insatserna syftar till 

att stärka ledarskapet och utveckla och behålla våra 

medarbetare genom att ta till vara den kollektiva 

kapaciteten.

Attrahera

Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare handlar 

om att kunna erbjuda goda anställningsvillkor, bra ar-

betsmiljö och attraktiva förmåner. Förmåner kan dels 

vara	de	som	finns	reglerade	i	centrala	avtal	men	även	

lokala så som goda pensionsvillkor, semesterväxling, 

friskvårdsbidrag och olika personalaktiviteter.

För att nå blivande medarbetare och synliggöra arbets-

givarerbjudandet krävs att kommunen som arbetsgi-

vare vågar hitta nya arenor och kommunikationsvägar. 

Hur nya medarbetare attraheras handlar om att vårda 

Nya lösningar

UTNYTTJA
TEKNIKEN
SMART

ANVÄND
KOMPETENSEN
RÄTT

SÖK NYA
SAMARBETEN

Hållbart arbetsliv

PRIORITERA
ARBETSMILJÖ-
ARBETET

ÖKA
HELTIDSARBETET

FÖRLÄNG
ARBETSLIVET

Attraktiv arbetsgivare

STÖD
MEDARBETARNAS
UTVECKLING

STÄRK
LEDARSKAPET

REKRYTERA
BREDARE

MÖT KOMPETENSUTMANINGEN
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arbetsgivarvarumärket Falköpings kommun. Detta 

görs genom att kommunen har attraktiva platsannon-

ser, är synliga i olika sammanhang och upplevs som 

en attraktiv arbetsgivare samt kan erbjuda menings-

fulla	och	intressanta	arbeten.	Det	finns	ett	etablerat	

samarbete mellan Skaraborgs kommuner som bygger 

på marknadsföring av Skaraborg som region.

Varje	enskild	medarbetare	är	en	ambassadör	för	sitt	

yrke, sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Genom 

att uppmärksamma goda resultat och lyfta fram 

positiva	exempel	stärks	befintliga	medarbetare	i	sitt	

ambassadörsskap.	Det	finns	möjlighet	för	studenter	

att skriva sina examensarbeten utifrån kommunens 

verksamheter	och	det	erbjuds	VFU	och	andra	typer	av	

praktikplatser. För studenter som närmar sig examen 

finns	möjlighet	att	delta	i	ett	traineeprogram,	d.v.s.	

kombinera studier med arbete utifrån studentmedar-

betaravtalet. Detta riktar sig främst till studenter inom 

svårrekryterade områden så som ingenjörsutbildning-

ar och socionomprogrammet.

Rekrytera

Rekrytering ska vara strukturerat och kompetensba-

serat utifrån kommunens Riktlinje för rekrytering och 

tillhörande rekryteringsprocess. All rekrytering ska 

göras med hög kvalitet, bra återkoppling och gott be-

mötande som bidrar till att kommunens arbetsgivar-

varumärke stärks. Målet är att rekrytera medarbetare 

som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav 

genom en professionell rekryteringsprocess. Cheferna 

utbildas	i	processen	och	dess	verktyg	och	det	finns	

möjlighet till stöd i rekryteringsprocessen.

Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan vara att ren-

odla arbetsuppgifter och tillsätta stödfunktioner. Det 

kan gälla yrken som lärare och vårdpersonal och på 

så	sätt	skapa	förutsättningar	för	att	använda	befintlig	

kompetens rätt, skapa hållbart arbetsliv och nya yrkes-

roller. Dessa servicefunktioner kan öppna möjligheter 

för	fler	att	komma	in	på	arbetsmarknaden	vilket	bidrar	

till en social hållbarhet.

Vissa	yrken	i	offentlig	sektor	identifieras	som	svårre-

kryterade utifrån tillgång och efterfrågan. En av dessa 

är undersköterskor vilket bland annat beror på att färre 

ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogram-

met på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar 

dock personer som karriärväxlar senare i livet, men 

trots detta är behovet av undersköterskor större än 

tillgången.	Samma	problem	finns	inom	utbildnings-

sektorn där antalet barn, elever och studenter ökar och 

tillgången på utbildade lärare är begränsat. Framförallt 

är det förskollärare, lärare för årskurs 4-6 samt fri-

tidspedagoger	som	identifierats	som	bristyrken	inom	

denna verksamhet. 

Utveckla

Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv 

inställning till och möjliggöra kompetensutveckling 

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla och 

behålla	befintlig	personal.	För	individen	öppnar	detta	

möjligheter till karriärutveckling inom organisationen 

vilket uppfattas som attraktivt. All form av kompetens-

utveckling ska ha en tydlig koppling mellan verksam-

hetens mål och den personliga utvecklingen.

Inom	organisationen	finns	ett	antal	karriär-	och	ut-

vecklingsmöjligheter, till exempel 

 - inom vissa områden, till viss del på arbetstid delta        

 i fortbildningar på eftergymnasial nivå,

 - att få fördjupningsutbildningar inom yrkesområdet 

 - att få karriärcoachning/omställningsstöd för den   

 som önskar, detta erbjuds internt via HR-avdelningen.

Det är viktigt att bibehålla och även i vissa fall utöka 

dessa möjligheter för att möta framtida behov. Särskilt 

inom yrkesområden där det krävs både grundutbild-

ning, erfarenhet och fortbildning. Det kan vara yrken 

som speciallärare, specialpedagog och specialistsjuk-

sköterskor vilka är grupper med hög andel beräknade 

pensionsavgångar de närmaste fem åren. Det är av 

största vikt att ha en framförhållning i detta arbete för 

att minska risken att sakna kompetens.

Ett gott ledarskap är av stor vikt för att verksamhe-

terna ska kunna nå sina mål och bedriva verksamhet 

med god kvalitet och ha en god arbetsmiljö. Det är 

därför viktigt att chefer även fortsättningsvis får stöd 
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och utvecklingsmöjligheter i sina uppdrag. 

Den kommunövergripande arbetsgruppen för kommu-

nal kompetensutveckling - KOKOS, har i uppdrag att 

samordna organisationens gemensamma utbildnings-

behov. Genom att samordna kompetensutvecklings-

insatser blir det tids- och kostnadseffektivt men också 

möjlighet till kollegialt lärande och att bygga nätverk 

mellan yrkesgrupper och förvaltningar.

Behålla

Det	är	flera	viktiga	faktorer	som	bidrar	till	möjligheten	

att behålla organisationens medarbetare och dess 

kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbets-

miljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, 

gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och 

attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom 

organisationen. Fortsatt arbete med den organisa-

toriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler 

och främjande faktorer är viktiga att fokusera på och 

utveckla.	Vid	rapportering	av	hälsotal	kommer	ett	ökat	

fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som 

skapar hälsa i verksamheterna. Chefers arbetsmiljö 

och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärk-

sammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till 

ett hållbart ledarskap.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har 

Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller 

medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar 

till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv 

arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbe-

tarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är 

allas gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla 

resultaten på denna höga nivå. Genom att lyfta goda 

exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och 

skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och 

medborgare.

Falköpings kommun arbetar fortsatt med att imple-

mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för fris-

kare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga orga-

nisationerna	genom	det	befintliga	samverkansavtalet	

är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen 

realiseras och blir en tydlig vägledning i praktiken. 

Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget 

gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsätt-

ningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämt-

ning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett 

hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade 

och det är angeläget att dessa får utrymme att utveck-

las ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men 

även	utifrån	att	kunna	behålla	befintliga	medarbetare	i	

konkurrens med andra arbetsgivare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare 

arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de 

kommande åren behöver kunskapsområdet Lika 

möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och 

kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier 

behöver ökas. 

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falkö-

pings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom 

en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga 

styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätt-

hålla konkurrensmässiga löner. Kommunen behöver 

även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring 

lönebildning.

Under	senaste	året	är	det	fler	medarbetare	som	valt	

att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. 

Främst är det medarbetare inom vård och förskola 

som	nyttjat	denna	möjlighet.	Detta	innebär	att	fler	

arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig 

kompetens behålls i verksamheten. Ökningen beror 

troligtvis	på	en	kombination	av	flera	faktorer,	dels	att	

man kan gå ned i arbetstid utan att det får negativa 

konsekvenser för individens tjänstepension men också 

det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av 

förmåner är värdefullt för såväl individ som organisa-

tion och det är viktigt att se över och utveckla områ-

det.  
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Faktisk pensionsålder-åldersfördelning i procent

2020 2021

Avsluta

En höjd pensionsålder och det faktum att yngre kom-

mer	in	senare	i	arbetslivet	ställer	krav	på	att	det	finns	

förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det förlängda 

arbetslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den 

kompetens	som	finns	i	organisationen	genom	olika	

former av mentorskap och handledning. 

Oavsett anledning till varför medarbetare slutar är 

det viktigt med goda avslut och det är angeläget att 

kompetens	överförs	från	de	som	slutar	till	befint-

liga medarbetare. Organisationen kan på detta sätt 

få värdefulla synpunkter och ta del av erfarenheter 

som medarbetaren har. Det som framkommer under 

avslutningssamtalet ska tas till vara. För att kunna 

utveckla vår verksamhet och vårt arbete med kompe-

tensförsörjning behöver vi som arbetsgivare ta reda på 

varför en person väljer att avsluta sin anställning hos 

oss.	Vet	vi	varför	och	ser	ett	mönster,	kan	det	tas	fram	

en strategi för att motverka detta.

För de medarbetare som önskar och som närmar sig 

pensionsavgång erbjuds möjlighet att delta i pen-

sionscoachning.	En	grupp	där	man	reflekterar	tillsam-

mans för att förbereda sig mentalt för den kommande 

pensionen.
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Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Falköpings kom-

mun för kommande år ser, trots stora osäkerheter 

kopplat	till	inflation	och	omvärld,	goda	ut.	Kommu-

nen har under de två senaste år haft resultat på över 

100,0 miljoner kronor per år och prognosen för år 

2023 visar på ett resultat återigen över 100,0 miljoner 

kronor. Detta samtidigt som investeringstakten inte 

följt investeringsplanen under de senaste åren, främst 

kopplat investeringen kring Platåskolan inte kommit 

igång kopplat till överklagande av detaljplan, gjort att 

kommunens låneskuld inte vuxit under de under år 

2021 och år 2022. 

Kommunens ekonomi har för år 2023 förutom att 

ge full kompensation till nämnderna avseende SKRs 

prisindex för kommunal verksamhet även kunnat göra 

politiska justeringar av nämndernas ramar samtidigt 

som ombyggnationen av två nya skolor till F-6 tidiga-

relagts i investeringsplanen.

Vidare	påverkas	kommunen	av	ökade	räntekostnader	

till följd av Riksbankens höjning av reporäntan för att 

motverka	inflationen.	Vilket	har	gjort	att	driftsscha-

blonkostnaden för investeringar har justerats till 8 

procent från år 2023. För ett år sedan låg kommunens 

snitt räntan för ett nytt lån på cirka 0,5-1,0 procent, 

där kommunen idag istället får lån med räntor om 

cirka	3,5	procent.	Vilket	gör	att	ett	lån	på	100,0	

miljoner kronor för ett år sedan kostade 0,5 mnkr i 

ränta, samma lån idag kostar kommunen 3,5 miljoner 

kronor. De högre räntan medför att driftskostnaderna 

sannolikt	på	flera	kommande	investeringarna	kommer	

att bli högre än de som angivits i projektdirektiven.

Ekonomisk osäkerhet

I budgetförutsättningarna för år 2023-2025 lyftes bland 

annat de ekonomiska effekter som Rysslands invasion 

av	Ukraina	kunde	medföra	i	form	av	eventuella	flyk-

tingkostnader	och	hur	dessa	skulle	finansieras.	

Nio månader senare är det istället fokus på Europas 

ökade	energikostnader	höga	inflation	kopplat	till	

minskad tillgång på energi och fortsatt brist i leverans-

leden	till	följd	av	nedstängning	av	flera	hamnar	i	Asien	

på	grund	av	Covid-19	utbrott.	Inflationen	i	Sverige	har	

under	flera	månader	varit	över	8	procent	på	årsbasis	

vilket	är	högt	över	Riksbankens	inflationsmål	om	2	

procent per år.

Ny regering har tillträtt i Sverige men ännu inte 

presenterat sin budget för kommande år. Falköping 

kommun	utgår	ifrån	att	finansieringsprincipen	fortsät-

ter att gälla, att staten kompenserar kommunen för de 

kostnader som kan uppstå för kommunen till följd av 

politiska beslut i riksdagen.

KÄNSLIGHETSANALYS

• 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger 
kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre skattein-
täkter. 

• En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i 
genomsnitt  8,0 miljoner kronor per år (8 procent) 

• 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner 
kornor i ökade personalkostnader. 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommu-
nens lånekostnad med 13 miljoner kronor per år, vid 2023 års nivå 
på låneskuld, 1 300,0 miljoner kronor. 

• 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med  
cirka 5,0 mnkr 

• Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar år 2023 3,0 miljoner kro-
nor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021. 

• 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0  miljoner 
kronor i ökade eller minskade skatteintäkter. 

• Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings 
kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig välfärds-
satsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings kommun 33,0 
miljoner kronor i ökade intäkter.  
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Skatteprognos

SKATTER & GENERELLA 
STATSB. (mnkr) ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Budget 
2022

Prel. utfall 
2022

Avvi-
kelse 

Plan 
2023

Justering Plan 
2024

Justering Plan 
2025

Justering 

Skatteintäkter 1 528,6 1 542,4 13,8 1 629,5 100,9 1 701,1 71,7 1 777,4 76,3 

SUMMA
SKATTEINTÄKTER 

1 528,6 1 542,4 13,8 1 629,5 100,9 1 701,1 71,7 1 777,4 76,3

Inkomstutjämingsbidrag 467,0 461,3 -5,7 508,3 41,3 530,7 22,4 554,4 23,8 

Kostnadsutjämning 119,3 118,4 -0,9 132,7 13,4 133,5 0,7 134,2 0,7 

Regleringsbidrag 77,8 91,7 13,9 50,8 -26,9 49,5 -1,3 37,2 -12,3 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning 20,6 22,6 1,9 13,1 -7,5 22,0 8,9 22,7 0,7 

Fastighetsavgift 72,3 73,9 1,6 75,7 3,4 75,7 -0,0 75,7 0,0 

SUMMA 
GENERELLA STATSDRAG 

757,0 767,9 10,8 780,7 23,6 811,3 30,6 824,2 12,9

Avräkning 0,0 46,4 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extra generella statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA SKATTER & 
GENERELLA STATSB. 2 285,6 2 356,7 24,6 2 410,1 124,5 2 444,3 63,5 2 500,8 56,5

Budgetförutsättningar för 
år 2023-2025 2 380,8 29,3 2 444,3 68,1 2 501 100,8

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar 

till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för 

kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså 

för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, 

inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende 

av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader 

och kan mer liknas med en behovsutjämning än en 

kostnadsutjämning. Bidragen gäller endast lagstadga-

de verksamheter och inte frivilliga delar i den kommu-

nala verksamheten. 

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och 

generella statsbidrag under den kommande tre års 

period baseras på SKRs skatteunderlagsprognos från 

augusti månad. Augusti prognosen visade på 29,3 mil-

joner kronor mer i skatter och generella statsbidrag för 

år 2023 än prognosen i budgetförutsättningarna för år 

2023-2025. Skatteunderlagsprognosen visade även på 

ökade intäkter under år 2024 och år 2025. 

Osäkerheter i skatteprognosen

Utifrån	den	höga	inflationen	och	inbromsning	av	

den	svenska	tillväxten	finns	fortfarande	en	positiv	

prognos över kommunens skatteintäkter under hela 

flerårsplansperioden.	Skatteintäkterna	beräknas	öka	

med cirka 6 procent mellan år 2022 och år 2023, detta 

samtidigt	som	inflationen	närmar	sig	10	procent	på	

årsbasis. Detta innebär att kommunens ökade intäkter 

inte motsvarar verksamhetens motsvarande kostnads-

ökningar.

I oktober månad presenterade SKR en ny skatteunder-

lagsprognos i vilken endast visade på mindre juste-

ringar av kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Förändringarna handlade främst om att 

SKR skriver ner den förväntade tillväxten under år 

2022 och år 2023, men då förändringarna i oktober-

prognosen är marginella är det ekonomiavdelningens 

bedömning att augustiprognosen ska ligga till grund 

för	flerårsplanen,	likt	praxis	för	de	senaste	åren.
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Beräkningsunderlag

BERÄKNINGSUNDERLAG ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Finansiellt mål 1 (tkr) 45 700 45 000 45 000 45 000

Finansiellt mål 2 (tkr) 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Skattestats (kr) 21,95 21,95 21,95 21,95

Invånarantal 33 300 33 380 33 420 33 450

Prisindex	kommunal	verksamhet	(PKV)	 2,2 % 6,0 % 3,7 % 0,7 %

Arbetskraftskostnader - 6,9 % 4,3 % -0,2 %

Övrig förbrukning - 4,1 % 2,4 % 2,5 %

Personalomkostnadspålägg (PO-avg) 40,15 % 44,5 % 45,6 % 40,5 %

Internränta 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %

Finansiellt mål

Falköpings	kommuns	finansiella	mål	utgår	ifrån	kom-

munlagen, om god ekonomisk hushållning, samt 

utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatut-

jämningsreserv. 

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tio-

årsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor. 

Det budgeterade resultatet för år 2023 beräknas till 

30,0 miljoner kronor och för år 2024 till 32,5 miljoner 

kronor vilket är lägre än det resultatmål som anges 

i	det	första	finansiella	målet.	Sett	är	en	tioårs	period	

kommer	dock	det	första	finansiella	målet	om	ett	resul-

tatkrav på 2 procent av skatter och generella statsbi-

drag att uppfyllas. 

Det lägre budgeterade resultatet beror främst på kraf-

tigt höjd kompensation till nämnderna för pension, 

räntor	och	inflation,	men	även	det	osäkra	ekonomiska	

och verksamhetsmässiga läge som råder med höga 

resultatnivåer de senaste åren, har det budgeterade 

resultatet minskat tillfälligt istället för att öka kraven 

på omställning i nämndernas verksamhet.

 - Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner 

kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 

2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå 

till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskul-

den skall inte öka.  

I	den	investeringsplan	som	återfinns	i	Flerårsplan	för	

år 2023-2025 kommer inte kommunens låneskuld 

uppgå till mer än 1 500,0 miljoner kronor per år 2025.

På grund av förseningen av byggstarten för Platå-

skolan	behöver	den	del	i	det	finansiella	målet	om	att	

investeringarna får högst uppgå till årets avskrivningar 

och resultat, det vill säga att kommunens låneskuld 

inte för öka, senareläggas till år 2026. Detta innebär 

att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och han-

teringen av resultatutjämningsreserven kommer att 

behöva justeras under kommande år.

Under de tre senare åren har kommunens höga resul-

tat samtidigt som investeringar fördröjts medfört att 

låneskulden inte ökat i den omfattning som beräknats 

i	tidigare	flerårsplan.	Detta	tillsammans	med	ränte-

höjningarna på lån som påverkar driftskostnaderna, 

kan en justering av lånetaket kan därför bli aktuell för 

kommande	flerårsplan.

Skattesats 

Falköpings kommuns skattesats för den kommande 

treårs perioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor 

per 100 kronor.
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Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 

33 380 personer den 1 november 2022, och sedan en 

ökning med 40 personer respektive 30 personer för de 

kommande	åren	i	flerårsplanen.

Inför	flerårsplanen	ligger	Statistiska	centralbyråns	

(SCB) befolkningsframräkning till grund för invånaran-

talet i Falköpings kommun. 

Generell justering av kostnader och intäkter

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kost-

nadsökningar får varje nämnd en justering av sina 

kostnader baserat på SKRs beräknade prisöknings 

index	för	kommunal	verksamhet	(PKV).	Detta	index	är	

avsett att användas av kommunerna som underlag vid 

beräkning av kostnadernas utveckling i löner och pri-

ser.	PKV	tas	fram	genom	att	priserna	för	arbetskraft,	

material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till 

ett genomsnittligt pris. 

Det	PKV-index	som	beräkningsunderlaget	bygger	på	

kommer från SKRs cirkulär 22:37 om Budgetförutsätt-

ningar för åren 2022-2025. I cirkuläret har SKR skrivit 

upp	PKV-index	för	år	2023	skrivits	upp	till	6,0	procent,	

höjningen	beror	dels	på	den	ökade	inflationen	men	

även på förändringar av personalomkostnaderna som 

kommer öka kraftigt till år 2023 och år 2024.

Alla	nämnder	har	fått	full	kompensation	utifrån	PKV-

index som presenterades i oktober.

Interna kostnader och intäkter

Falköpings kommun har sedan något år lagt ut in-

ternkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. 

Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till 

lokalanvändningen i kommunens verksamheter. 

För perioden beräknas de interna intäkterna och 

kostnaderna öka med SKRs prisindex för kommunal 

verksamhet,	PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har 

ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar 

för att visa verklig kostnad för verksamheten.
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Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de 

arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lag-

stadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms 

i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom 

offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

SKR skickade i slutet av december år 2022 ut förslag 

på förändrat PO-pålägg för år 2022 till 39,25 procent. 

Sänkningen med 0,9 % beror på  regeringens fastställ-

da inkomstbasbelopp för år 2022 på 71 000 kronor, 

efter förslag från Pensionsmyndigheten, vilket motsva-

ra en höjning med 4,1 procent. En höjning av inkomst-

basbeloppet sänker kommunens pensionskostnader 

för pensionsintjänandet för år 2022 eftersom inkomst-

gränsen för den förmånsbestämda pensionen har höjt.

I slutet av december presenterade även SKR en över-

enskommelse	med	flera	fackförbund	om	avgiftsbe-

stämd kollektivavtalad pension (AKAP-KR) som träder 

i kraft från 1 januari 2023. I korthet innebär denna nya 

överenskommelse att pensionsavgiften inom AKAP-KR 

höjs med 1,5 procent till 6 procent. SKR återkommer 

under april månad med hur AKAP-KR kommer påverka 

kommunerna och eventuell förändring av PO-påläg-

get. Det är även på grund av hänsyn till detta avtal 

som	PKV-indexet	avseende	personalkostnadsutveck-

ling ökar kraftigt under år 2023. 

Under	år	2023	tog	inflationen	fart	vilket	kraftigt	ökat	

de pensionskostnaderna jämfört med i budgetförut-

sättningarna. Detta beror på att prisbasbeloppet till år 

2023 ökar med 8,7 procent till 52 500 kronor vilket är 

betydligt högre än SKRs tidigare prognoser. Även för 

år 2024 bedöms prisbasbeloppet öka med 7,6 procent 

innan	de	avstannar	till	år	2025.	Inflationen	får	därför	

stora konsekvenser för kommunen då PO-pålägget 

ökar med 5,3 procent jämfört med år 2022.

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 44,5 % 

för år 2023, 45,6 % för år 2024 och 40,5 % till år 2025. 

Falköpings kommun följer SKRs rekommendationer 

till PO-pålägg för respektive år.

nternränta

Internräntan	i	Falköpings	kommun	är	i	flerårsplan	för	

år 2023-2025 satt till 1,25 procent för hela perioden. 

SKR	har	i	flaggat	att	det	kan	komma	höjningar	i	

framtiden på grund av de ökade räntorna till följd 

av	Riksbankens	mål	om	att	bromsa	ner	inflationen.	

Falköpings kommun har som grund i att följa SKRs 

rekommendation om internränta.
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Metod för beräkning av nya drifts- och investeringsplaner

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gäl-

lande	flerårsplan,	utifrån	dessa	tas	planeringsförut-

sättningar	fram	för	kommande	flerårsplansperiod.	I	

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsana-

lysen,	justering	av	resurser	baserat	på	demografi	och	

prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas 

budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive 

preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år. 

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån näst-

kommande	år	i	flerårsplanen,	hänsyn	tas	till	politiska-	

och verksamhetsmässiga beslut som påverkar inneva-

rande och kommande år budgetram, exempel på detta 

är löneöversyner, justering av budgetramar kopplat till 

förändrade ansvarsområden med mera. 

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare 

görs justering för generella uppräkningar baserat på 

prisindex för kommunal verksamhet, detta gäller samt-

liga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter 

och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste 

mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar 

enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering 

av budgetramar görs även utifrån politiska förslag i 

budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kom-

muns budgetberedning och skickas därefter ut till 

nämnderna för att fungera som grund till nämndens 

budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas 

fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna 

och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetbe-

redningen senast augusti månads utgång. 

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprog-

noser och prisindex, arbetar sedan respektive majori-

tet/opposition/parti	ut	förslag	för	flerårsplan	för	kom-

mande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen 

av kommunfullmäktige under hösten. 

 
Nämndens verksamhetsram

Utifrån	flerårsplanen	ska	varje	nämnd	ta	fram	en	verk-

samhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. 

Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfullmäktiges 

budgetram själva välja att fördela medlen inom nämn-

den. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventu-

ella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i 

kommande uppföljningar och dialoger. 

Framtagande av projektdirektiv

Ett projektdirektiv är en tidig utredning som visar en 

samlad bild av investeringsprojektet som helhet och 

tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kost-

nader samt påföljande drift- och kapitalkonsekven-

ser.  Förutsättningar för eventuella rivningsbehov 

av byggnader i projektet tydliggörs. Projektdirektiv 

ingår i det förslag på underlag till investeringsplan 

som lokalgruppen överlämnar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

År 1 
September

År 1 
November

År 2
Februari

År 2
Oktober

År 3-5
Projektstart

LLookkaallfföörrssöörrjjnniinnggssbbeehhoovv  
överlämnas med god 
framförhållning till 
lokalstrategen, dock senast i 
september två år före behovet 
önskas tillgodosett. Behoven 
informeras till respektive 
nämnds arbetsutskott. 
Lokalgruppen bereder och 
ansvarar för att projektdirektiv 
är framtagna på prioriterade 
investeringsbehov.

KKoommmmuunnöövveerrggrriippaannddee  
llookkaallggrruuppppeenn prioriterar
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i 
ett förslag till underlag till 
investeringsplan. 
Prioriterade behov är 
beskrivna i ett 
projektdirektiv. Underlaget 
till investeringsplanen 
överlämnas till 
budgetsamordnare.

BBeerreeddnniinngg  i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ekonomiavdelningen 
överlämnar  underlag till 
budgetförutsättningar 
till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

FFlleerråårrssppllaann  beslutas i    
kommunfullmäktige                                           

I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade framtida 
utredningar.
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RESULTATBUDGET (TKR)
KOMMUNEN

BUDGET  
2022 (FP) 

BUDGET 
2023

PLAN 
 2024 

PLAN
2025 

Verksamhetens	intäkter 476 657 524 900 537 800 512 600 

Verksamhetens	kostnader -2 556 957 -2 710 400 -2 810 700 -2 830 400 

Avskrivningar -148 700 -165 000 -169 000 -177 000 

Verksamhetens nettokostnader -2 229 000 -2 350 500 -2 441 900 -2 494 800

Skatteintäkter 1 528 600 1 629 500 1 701 100 1 767 400 

Generella statsbidrag och utjämning 757 100 780 700 811 300 824 200 

Verksamhetens resultat 56 700 59 700 70 500 96 800

Finansiella intäkter 9 000 3 000 3 000 3 000 

Finansiella kostnader -16 000 -32 700 -41 000 -54 800 

Resultat efter finansiella poster -7 000 -29 700 -38 000 -51 800

Extraordinära poster 0 0 0 0 

BUDGETERAT RESULTAT 49 700 30 000 32 500 45 000

Resultbudget för år 2023-2025

Resultatbudgeten	visar	det	finansiella	resultatet	

under ett verksamhetsår och förklarar även hur re-

sultatet har uppkommit. De beräknade kostnaderna 

utgörs av verksamhetens nettokostnader och beräk-

nade	avskrivningar	för	kommunens	befintliga	och	

planerade investeringar. Kommunens intäkter består 

i huvudsak av skatteintäkter och av generella stat-

liga	bidrag.	I	verksamheternas	nettokostnader	finns	

vissa statsbidrag som går direkt till exempel-vis skola 

och omsorg. Genom att minska de totala intäkterna 

med de totala kostnaderna får vi fram förändringen 

av kommunens egna kapital, eller i mer vardagligt 

språk årets resultat. Detta resultat framkommer även 

i kommunens balansbudget ge-nom att jämföra 

kommunens egna kapital i två på varandra följande 

verksamhetsår. Årets resultat eller förändringen av 

det egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- 

och balansbudgeten.

Både intäkter och kostnader är beräknade utifrån 

SKRs prisindex för kommunalverksamhet, vilket ger 

en ökning om 6 procent till år 2023. Skatteintäkterna 

samt de generella statsbidragen fortsätter under hela 

perioden	att	öka,	men	på	grund	av	den	höga	inflatio-

nen	finns	risk	att	verksamheternas	kostnader	kom-

mer öka mer än som angivits i resultatbudgeten. 

Även	kommunens	finansiella	kostnader	ökar	markant	

till år 2023 jämfört med år 2022. Totalt beräknas 

kommunens	finansiella	kostnader	mer	än	fördubblas	

kommande	år	men	även	fortsätta	öka	under	hela	fler-

årsplansperioden	i	och	med	att	fler	av	kommunens	

lån behöver omförhandlas enligt gällande policy för 

finansverksamheten	där	kommunen	ska	eftersträva	

en genomsnittlig kapitalbindning på 3 år. 

I	de	finansiella	posterna	är	inte	eventuella	värde-

justeringar	på	kommunens	finansiella	omsätt-

ningstillgångar medräknade då dessa styrs utifrån 

portföljernas marknadsvärde vid respektive avstäm-

ningsperiod.

Kommunens resultat för år 2023 budgeteras till 30,0 

miljoner kronor vilket är 15,0 miljoner kronor lägre 

än	det	första	finansiella	målet	om	resultatnivåer	om	

45,0 miljoner kronor per år. Kommunens budgete-

rade resultat sett över en tioårs period ligger fortfa-

rande på ett snitt över 45,0 miljoner kronor per år.
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Balansbudget för år 2023-2025

BALANSBUDGET (TKR)
KOMMUNEN

BUDGET
2022

BUDGET
2023

PLAN
2024

PLAN 
2025

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 2 889 900 3 060 600 3 258 300 3 361 000 

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 786 900 2 954 600 3 149 300 3 258 000 

- Maskiner och inventarier 103 000 106 000 109 000 103 000 

- Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000 50 000 50 000 

Summa Anläggningstillgångar 2 939 900 3 110 600 3 308 300 3 411 000

Bidrag till infrastruktur 29 100 21 400 13 700 6 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 0 0 0 0 

Fordringar 140 000 150 000 150 000 150 000 

Kortfristiga placeringar 98 000 98 000 98 000 98 000 

Kassa och bank 100 000 100 000 100 000 125 000 

Summa Omsättningstillgångar 338 000 348 000 348 000 373 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 307 000 3 480 000 3 670 000 3 790 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Årets budgeterade resultat -49 800 -30 000 -32 500 -45 000 

Resultatutjämningsreserv -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Övrigt eget kapital -1 132 200 -1 352 000 -1 382 000 -1 414 500 

Summa Eget kapital -1 282 000 -1 482 000 -1 514 500 -1 559 500

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -165 000 -192 000 -200 000 -205 000 

Andra avsättningar -105 000 -102 500 -105 000 -110 000 

Summa Avsättningar -270 000 -294 500 -305 000 -315 000

SKULDER

Långfristiga skulder -1 350 000 -1 300 000 -1 450 000 -1 500 000 

Kortfristiga skulder -405 000 -403 500 -400 500 -415 500 

Summa Skulder -1 755 000 -1 703 500 -1 850 500 -1 915 500

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER -3 307 000 -3 480 000 -3 670 000 -3 790 000

Balansbudgetens uppgift är att beskriva kommunens 

finansiella	ställning	och	visar	på	vilket	sätt	som	kom-

munens tillgångar har införskaffats, genom eget ka-

pital, vilket stärks genom resultatet, eller via justering 

av kommunens skulder.

Kommunens	balansbudget	för	flerårsplansperioden	

visar på fortsatt hög investeringstakt under alla tre 

åren. De två senaste årens höga resultat samt 2023 

års resultatprognos har byggt på det egna kapitalet 

vilket även gjort att kommunens långsiktiga skulder 

inte ökat i den takt som tidigare budgeterats. 

De långfristiga lånen beräknas vara lägre för år 2023 

än som budgeterades för år 2022. En av förklaringar-

na förutom höga ekonomiska resultat är den fördröj-

da byggstarten av Platåskolan, vilken tyvärr återigen 

behöver senareläggas kopplat till överklagande av 

detaljplanen. 

Bortsett från ökning av kommunens materiella 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder är det 

bara mindre justeringar på poster inom balansbudge-

ten	för	flerårsplansperioden.
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Finansieringsbudgeten visar hur kommunen betalarför 

sina	verksamheter	och	investeringar.	I	finansierings-

budgeten bedömer kommunen sina faktiska in- och 

utbetalningar under perioden, till skillnad från resul-

tatbudgeten som visar kommunens beräknade intäkter 

och kostnader.

Som tidigare nämnts fortsätter Falköpings kommuns 

relativt	höga	investeringstakt	under	hela	flerårsplans-

perioden. Med lägre budgeterat resultat kommer 

behovet	att	uppta	nya	lån	för	att	finansiera	investe-

ringarna öka. Fram till år 2025 beräknas kommunen 

låneskuld öka till 1 500,0 miljoner kronor. I de bud-

geterade förvärven av anläggningstillgångar ingår att 

nybyggnationen av Platåskolan kommer påbörjas. Ifall 

byggnationen skulle bli ytterligare senarelagd eller om 

resultatet ökar utifrån den budgeterade nivån kommer 

kommunens behov av att uppta nya lån minska för 

perioden år 2023-2025.

I	finansieringsbudgeten	syns	även	effekter	av	riktlin-

jerna för god ekonomisk hushållning samt nya policyn 

för	finansverksamheten	att	kommunens	låneskuld	ska	

amorteras. Detta för att kommunens resultat över tid 

ska täcka investeringarna i kommunens anläggningar, 

men även för att kommunen inte ska skjuta över 

skulder och kostnader på kommande generationer. 

Falköpings kommun använder sig sedan något år 

av en amorteringstid på 35 år, amorteringstiden ska 

även beakta investeringens avskrivningstid, den årliga 

förbrukningen och livslängd.

Finansieringsbudget för år 2023-2025

FINANSIERINGSBUDGET (TKR)
KOMMUNEN

BUDGET  
2022 

BUDGET 
2023

PLAN 
 2024 

PLAN
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 49 800 30 000 32 500 45 000 

Justering för avskrivningar 148 700 165 000 169 000 177 000 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0 

Medel från den löpande verksamheten 198 500 195 000 201 500 222 000

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av anläggningstillgångar -270 200 -382 500 -355 100 -257 900 

Försäljning av anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000 5 000 

Medel från investeringsverksamheten -265 200 -377 500 -350 100 -252 900

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 100 000 160 000 160 000 65 000 

Amortering lån 0 -10 000 -10 000 -15 000 

Medel från finansverksamheten 100 000 150 000 150 000 50 000

Årets	kassaflöde 33 300 -32 500 1 400 19 100 

Likvidamedel vid årets början 24 200 57 500 25 000 26 400 

Likvida medel vis årets slut 57 500 25 000 26 400 45 500 

Förändring likvida medel 33 300 -32 500 1 400 19 100

KOMMUNENS LÅNESKULD PER 31 DECEMBER 1 350 000 1 300 000 1 450 000 1 500 000
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Driftsbudget för år år 2023-2025

DRIFTSBUDGET (tkr)
ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025

Budget* Budget Plan Plan

NÄMNDERNAS RAMAR

Barn- och utbildningsnämnden -813 000 -864 700 -888 300 -907 000

Byggnadsnämnden -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Kommunstyrelsen -105 100 -313 500 -329 500 -338 500

Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 600 -124 400 -128 600 -132 200

Kultur- och fritidsnämnden -72 000 -82 100 -85 500 -87 000

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 100 -35 400 -36 800 -37 800

Socialnämnden -841 000 -910 800 -933 000 -957 100

- Gemensam vård och omsorg -696 800 -785 800 -804 900 -825 600

- Individ- och familjeomsorg -144 200 -125 000 -128 100 -131 500

Tekniska nämnden -192 700 0 0 0

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

Valnämnden -800 -100 -800 -100

Överförmyndare -4 000 -4 300 -4 500 -4 700

SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR -2 175 600 -2 337 600 -2 409 300 -2 466 700

INTERNA POSTER

Kommunstyrelsens ej fördelade medel -22 400 -11 700 -26 000 -15 500

- Oförutsedda driftskostnader -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

- Ej utfördelad internjustering till nämnd -3 400 0 -7 000 -12 500

- Strategiska utvecklingsmedel -6 000 -3 700 -6 500 0

- Framtida lokalbehov -10 000 -5 000 -9 500 0

Interna kapitalkostnader 170 300 181 500 185 900 191 900

EXTERNA POSTER

Personalkostnader -52 900 -38 200 -44 000 -48 000

- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen -36 000 -40 200 -40 900 -40 700

- PO-pålägg avvikelse -9 000 0 0 0

- Förändring av semesterlöneskuld 0 2 000 2 000 2 000

- Avsättning personalkostnadsökning -7 900 0 -5 100 -9 300

Kommungemensamma poster -2 000 12 500 12 500 12 500

- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025) -7 000 -7 500 -7 500 -7 500

- Övriga kommungemensamma poster 5 000 20 000 20 000 20 000

Exploateringsintäkter 5 000 8 000 8 000 8 000

Avskrivning av kommunens tillgångar -148 700 -165 000 -169 000 -177 000

Verksamhetens nettokostnad -2 226 300 -2 350 500 -2 441 900 -2 494 800

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Taxefinansierad	VA 0 0 0 0

Biogas-verksamhet -2 700 0 0 0

SUMMA -2 700 0 0 0
FINANS

Skatteintäkter 1 528 600 1 629 500 1 701 100 1 767 400

Generella statsbidrag 757 100 780 700 811 300 824 200

Finansnetto -7 000 -29 700 -38 000 -51 800

- Finansiella intäkter 9 000 3 000 3 000 3 000

- Finansiella kostnader -16 000 -32 700 -41 000 -54 800

(varav ränta på låneskuld) (-21 700) (-30 000) (-43 800)

BUDGETERAT RESULTAT 49 700 30 000 32 500 45 000

* Budget 2022 avser den driftsbudget som anges i Flerårsplan för år 2022-2024
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Driftsbudgeten är kommunens interna budget och re-

sursfördelning. Driftsbudgeten är indelad i fyra block:

- nämndernas ramar

- interna/externa poster

- övrig verksamhet

- finans

Kommunfullmäktige beslutar fördelningen av skat-

teintäkter och generella statsbidrag till nämnderna 

via budgetramar. Nämnderna i sin tur ansvarar för att 

fördelar nämndens budgetram i verksamhetsplanen 

och till de verksamheter nämnden ansvarar för. 

Interna poster avser främst ej utfördelade medel inför 

budgetår 2023, för detta ansvar kommunstyrelsen och 

har genom delegation från kommunfullmäktige i sin 

tur rätten att besluta hur de interna posterna fördelas 

ut. 

Externa poster avser kommunövergripande poster 

som tillhör den kommunala verksamheten men där 

budgetramar inte utfördelas till en särskild nämnd, 

exempelvis bidrag till statlig infrastruktur, exploate-

ringsintäkter och personalkostnader.

Under	övrig	verksamhet	finns	den	Taxefinansierade	

verksamheten	VA.	Verksamheten	har	egen	resultat-	

och balansbudget, men är underställd kommunsty-

relsen.	I	övrig	verksamhet	återfinns	även	kommunens	

biogas verksamhet.

Finans avser kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag	tillsammans	med	kommunens	finansiella	

intäkter och kostnader. 
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Nämndernas budgetramar för år 2023-2025

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens driftsram (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

10 600 -2 300 2 300 

Driftskonsekvens investeringar -2 000 -2 800 -1 000 

Omställning 8 100 13 000 4 400 

Politisk justering -10 000 0 0 

Påverkan budgetram 6 700 7 900 5 700 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-47 500 -31 500 -24 400 

Summa driftsram -823 852 -864 700 -888 300 -907 000 

Barn- och utbildningsnämnden får för år 2023 mins-

kad budgetram avseende volymer till följd av mins-

kad	befolkningsutveckling.	I	budget	för	år	2022	fick	

barn- och utbildningsnämnden volymresurser för 100 

grundskolebarn mer än verkligt utfall, detta justeras 

till år 2023 vilket gör att då ramen för minskar med 

cirka 10,2 miljoner kronor. 

Även förskoleverksamheten får minskade ramar under 

hela	flerårsplansperioden	till	följd	av	minskade	årskul-

lar, de senaste åren har barnkullarna per år varit 350 

barn mot tidigare 400 barn.

Gymnasiet får under år 2023 och år 2024 ökad ram 

kopplat	till	fler	elever	för	att	sedan	minska	under	år	

2025.

Under	flerårsplansperioden	kompenseras	nämnden	

för ökade internhyror för ny- och ombyggnation av 

skolor. Under år 2023 beräknas ombyggnationen av 

Odensbergs förskola samt en mindre anpassning av 

Högstadium Centrum att vara klara. På grund av för-

seningen med byggnation av Platåskolan kommer an-

passningar	av	F-6	verksamhet	i	Gudhem	och	Vartofta	

skola att tidigareläggas. Byggnationen av Platåskolan 

finns	med	i	investeringsplanen	för	perioden	men	

driftskonsekvenser beräknas först trilla ut år 2026.

I	ramen	finns	en	politisk	justering	om	10,0	miljoner	

kronor för att undanta nämnden från omställningskra-

veet för år 2023 men även 2,0 miljoner kronor i riktade 

satsning till årskurserna F-6.

Kommunstyrelsen
Nämndens driftsram (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

1 100 0 0 

Driftskonsekvens investeringar -2 500 -8 800 -1 700 

Omställning 2 900 4 100 1 700 

Politisk justering -4 200 0 0 

Påverkan budgetram -2 700 -4 700 0 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-16 700 -11 300 -9 000 

Summa driftsram -294 151 -313 500 -329 500 -338 500 

Från år 2023 ingår det som tidigare var tekniska 

nämnden i kommunstyrelsen, vilket då medfört att 

kommunstyrelsens grund budgetram för år 2023 ökat 

med cirka 187,7 miljoner kronor.

För att samla all kommunal verksamhet kopplat till 

Mössebergs skidbacke till kultur- och fritidsnämnden 

har kommunstyrelsen lämnat över cirka 1,0 miljoner 

kronor avseende internhyra och elkostnader till kultur- 

och	fritidsnämnden.	Vidare	görs	en	mindre	budgetväx-

ling	kopplat	till	en	halvtidstjänst	flyttas	från	kultur-	och	

fritid till kommunstyrelsen.

Kompensation kopplat till investeringar avser främst 

ökade kapital- och driftskostnader för mark- och 

exploateringsprojekt som tas i bruk under år 2023. 

Under år 2024 kompenseras nämnden med nästan 

9,0	miljoner	kronor	kopplat	till	investeringar	då	flera	

järnvägsprojekt inom Marjarp färdigställs.

Det	finns	även	en	politisk	justering	av	nämndens	

budgetram där ramen utökas med 4,2 miljoner kronor 

för år 2023 för att bland annat gröna jobb, ökning av 

friskvårdsbidrag och strategiska investeringsbidrag till 

föreningar.
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Kompetens- och arbetslivsnämnden
Nämndens driftsram (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

0 0 0 

Driftskonsekvens investeringar 0 0 0 

Omställning 1 100 1 200 600 

Politisk justering -6 000 0 0 

Påverkan budgetram -4 900 1 200 600 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-7 600 -5 400 -4 200 

Summa driftsram -111 893 -124 400 -128 600 -132 200 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har inga verksam-

hets-	eller	volymförändringar	för	flerårsplans	perioden.	

Nämnden kommer fortsätta arbetet med den omor-

ganisation som genomfördes år 2021 när ekonomiskt 

bistånd	flyttades	från	socialnämnden	till	kompe-

tens- och arbetslivsnämnden. I ett led att bland annat 

justera upp det budgetunderskott kopplat till verksam-

heten men även fortsätt utveckla arbetsmarknadsen-

heten har en politisk justering om 6,0 miljoner kronor 

tillförts nämnden budgetram från år 2023.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens driftsplan (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

-600 0 0 

Driftskonsekvens investeringar -100 -1 800 0 

Omställning 700 800 400 

Politisk justering -2 800 0 0 

Påverkan budgetram -2 800 -1 000 400 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-8 000 -2 400 -1 900 

Summa driftsplan -71 303 -82 100 -85 500 -87 000 

Kultur- och fritidsnämnden övertar från år 2023 över 

driften av Mössebergs skidbacke en budgetväxling 

avseende internhyra och elkostnader om cirka 1,0 

miljoner kronor görs via nämnden och kommunsty-

relsen.	Vidare	har	politiken	utökat	nämndens	ram	

med	1,8	miljoner	kronor	för	att	finansiera	driften	för	

skidbacken.

Under år 2024 får nämnden kompensation kopplat till 

utökad internhyra för ombyggnationen av ishallen som 

i investeringsplanen beräknas vara färdigställd hösten 

år 2023.
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Nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Nämndens driftsram (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

0 0 0 

Driftskonsekvens investeringar 0 -100 0 

Omställning 0 0 0 

Politisk justering 0 0 0 

Påverkan budgetram 0 -100 0 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-2 100 -1 300 -1 000 

Summa driftsram -33 270 -35 400 -36 800 -37 800 

Nämnden är ett samarbete avseende räddningstjänst 

mellan Falköpings, Tidaholm, Skara och Götene kom-

mun.	Inför	budgetförutsättningarna	till	flerårsplan	för	

år 2023-2025 kom kommunerna överens om att stryka 

omställningen för nämnden under de tre kommande 

åren. 

Nämnden	har	under	flerårsplansperioden	investering-

ar av nya släck- och stegfordon vilket kommer att kom-

penseras till kommande år. Då alla fyra kommunerna 

delar på kapitalkostnaderna, men Falköpings kommun 

lånar upp hela investeringen slår detta igenom först 

till år 2024 för Falköpings del.

Socialnämnden
Nämndens driftsram (tkr) 

Grund 
2023 

Budget  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Gemensamt, vård och 
omsorg

-704 672 -785 800 -804 900 -825 600 

Individ- och familjeomsorg -143 746 -125 000 -128 100 -131 500 

Summa driftsram -848 418 -910 800 -933 000 -957 100 

Socialnämndens budgetram är uppdelad på separata 

ramar	för	Gemensam	vård	och	omsorg	(GVO)	samt	

Individ- och familjeomsorg (IFO). 

Inför	år	2023	har	nämnden	valt	att	flytta	över	ansvaret	

för	LSS-verksamheten	från	IFO	till	GVO	och	samtidigt	

flyttas	budgetramen	om	31,5	miljoner	kronor.	Förvalt-

ningen	har	även	flyttat	visa	tjänster	mellan	budgetra-

marna som justeras till år 2023.

Gemensam, vård och omsorg

Nämndens driftsram (tkr) 
Grund 

2023 
Budget  

2023 
Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

-47 000 -1 400 -2 600 

Driftskonsekvens investeringar -1 900 -500 0 

Omställning 7 000 11 800 4 000 

Politisk justering 5 000 0 0 

Påverkan budgetram -36 900 9 900 1 400 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-44 200 -29 000 -22 100 

Summa driftsram -704 672 -785 800 -804 900 -825 600 

Gemensam	vård	och	omsorg	har	förutom	flytten	av	

LSS-verksamheten även fått ett tillskott via resurs-

fördelningen för år 2023 med 13,9 miljoner kronor 

kopplat till ökat antal kommuninvånare inom gruppen 

+65 år. Det är främst inom åldersgruppen 75-84 år 

som	ökar	under	flerårsplansperioden.

Under år 2023 ges kompensation för ökade internhy-

ror när ombyggnationen av Förkindsgårdens äldrebo-

ende samt nybyggnation av Jättenegatan LSS-boende 

färdigställs.

I budgetunderlaget från socialnämnden fanns ett 

förslag	att	omföra	5,0	miljoner	kronor	från	GVOs	

budgetram	till	IFOs	budgetram,	detta	förslag	återfinns	

inom den politiska justeringen.

Individ- och familjesorg

Nämndens driftsram (tkr) 
Grund 

2023 
Budget  

2023 
Plan  
2024 

Plan  
2025 

Volym-	&	
verksamhetsförändring

29 600 0 0 

Driftskonsekvens investeringar 0 0 0 

Omställning 1 400 1 900 600 

Politisk justering -5 000 0 0 

Påverkan budgetram 26 000 1 900 600 

Generell int/kost ökning
(inkl personal och vhtköp)

-7 300 -5 000 -4 000 

Summa driftsram -143 746 -125 000 -128 100 -131 500 

Individ- och familjeomsorgens budgetram justeras 

främst	via	flytten	av	LSS-verksamheten	till	GVO	men	

även av det tillskott av budgetram kopplat till social-

nämndens förslag om att omföra 5,0 miljoner kronor 

från	GVO.
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Investeringsplan för år 2023-2027

INVESTERINGSPLAN (tkr) Budget  
2023 

Plan  
2024

Plan  
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Barn och utbildningsnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700

Kommunstyrelsen -369 600 -339 800 -248 500 -167 200 -150 900

- Investering -54 200 -61 300 -62 400 -63 500 -64 600

- Större investeringsprojekt -208 200 -208 500 -140 000 -41 400 -21 000

- Mark- och exploateringsinvesteringar* -64 300 -31 300 -12 700 -28 200 -30 500

- Taxefinansierade investeringar VA* -42 900 -38 700 -33 400 -34 100 -34 800

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700

Kultur- och fritidsnämnden -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 -2 800

Socialnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700

SUMMA INVESTERINGAR -382 500 -355 100 -257 900 -176 800 -160 700

*Specificerad investeringslista per projekt

Ovan anges kommunens sammantagna investerings-

plan för de kommande 5 åren. Inom kommunstyrel-

sens investeringsram har en uppdelning gjorts till fyra 

investerings	områden	varav	tre	specificeras	i	flerårs-

planen för år 2023-2025. Detta gäller följande investe-

ringsplaner:

 - Större investeringsprojekt

 - Mark- och exploateringsinvesteringar

 - Taxefinansierade investeringar VA 

I ovanstående investeringsplan kommer investeringar-

na under kommande tre år att överstiga kommunens 

årliga avskrivning plus budgeterat resultat. Falköpings 

kommun kommer alltså behöva låna upp medel för att 

finansiera	investeringsplanen	för	år	2023-2025.	Från	år	

2026 ligger investeringsnivå enligt det förslag till juste-

ring	av	det	finansiella	målet	om	årlig	investeringsnivå	

som täcks av kommunens resultat och avskrivningar.

Då Falköpings kommun använder sig av projektin-

vesteringar inom ovanstående sortering, kan inves-

teringsplanen i tid och år komma att justeras, men 

kostnaden för projektet behöver vara inom en 10 pro-

cents marginal, skulle ett projekt överstiga 10 procent 

behövs ett nytt beslut om investeringsprojektet och 

finansiering	beslutas	av	kommunfullmäktige	innan	

investeringsprojektet kan fortgå.

Enligt gällande riktlinje för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar ska nämnder i möjligaste mån 

ges full driftskompensation i form av budgetram för 

kapitalkostnader eller internhyror. För år 2023 har 

schablonkostnaden för investering höjts till 8 procent 

av investeringsbeloppet, för att fånga upp dels högre 

räntor	men	även	tendensen	att	fler	investeringsprojekt	

går över uppskattad investeringskostnad i projektdi-

rektivet till följd av bland annat ökade priser koppla till 

inflation.

I driftsbudgeten för år 2023-2025 har merparten av alla 

driftskostnader fördelats ut till nämnderna kopplat till 

investeringar i ovanstående plan.
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Större investeringsprojekt för år 2023-2027

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (tkr) Projekt-
summa

Ack. 
invest. 

 per 2022

Budget  
2023 

Plan  
2024

Plan  
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

BARN- OCH UTBILDNING

Platåskolan* -466 500 -56 500 -90 000 -180 000 -140 000

Odensbergs förskola och kök -47 500 -20 000 -27 500

Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum) -1 000 -1 000

Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-6 -20 000 -12 500 -7 500

Vartofta	skola	-	anpassning	F-6 -20 000 -6 000 -14 000

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 -15 400 -15 400

VÅRD OCH OMSORG

Jättenegatan, LSS-boende -38 000 -35 000 -3 000

ÖVRIGT

Ishallen -36 000 -3 000 -33 000

Stadskärnan,	etapp	1	&	2 -25 000 -8 600 -7 100 -7 000

Stadshuset - etapp 2, 
konferensrum entreplan -15 000 -15 000

Skidbacken -2 500 -700 -2 500

Ny hållplats Ållebergcentrum, 
Warrodelsväg -2 600 -2 600

Grillplatser -500 -500

Vintergatan,	Mösseberg -500 -500

Stadskärnan,	etapp	3	&	4 -25 000 -15 000 -10 000

Trafiklösningar	Wetterlinsgatan	&	
Warodellsväg -22 000 -11 000 -11 000

PLANERADE INVESTERINGAR

Nytt	kök	Vartofta -500

Ny	ÅVC,	etapp	1-3 -28 200 -500

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -15 000

Markköp

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT -780 700 -117 800 -208 200 -208 500 -140 000 -41 400 -21 000

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier

I	tabellen	ovan	återfinns	de	gällande	investeringspro-

jekt	från	flerårsplan	för	år	2022-2024	som	sträcker	sig	

från år 2023 och framåt samt de nya beslutade inves-

teringsprojekten som framkommit i budgetprocessen 

inför	flerårsplan	för	år	2023-2025.

Nya investeringsprojekt är bland annat anpassningar 

till	F-6	av	Vartofta	och	Gudhems	skola,	ny	hållplats	

Ållebergs centrum, stadskärnan etapp 3 och 4.

Bland	de	större	investeringsprojekteten	återfinns	även	

fyra investeringsprojekt som inte kan fördelas per år 

då	projektstart	ännu	inte	är	fastställd.	Nytt	kök	Vartof-

ta behövs en utredning om vart köket ska placeras, för 

detta har en projekteringspeng om 0,5 miljoner kronor 

anslagits, investeringen beräknas komma igång under 

år 2025. 

Ny	ÅVC	planeras	under	flerårslansperioden	men	

tidigare föreslaget markområde visade sig olämplig för 

ändamålet,	0,5	miljoner	kronor	finns	för	att	projek-

tera nytt område. Hela projektet beräknas kosta 28,2 

miljoner kronor och driftkostnaden kommer faktureras 

kommunalförbundet AÅS. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg kommer med stöd 

av MSB investera i ny ledningscentral, total kostnad 

om 30,0 miljoner kronor där SMS får bidrag på 15,0 

miljoner kronor, tidpunkt för projektet är ännu inte 

klart.

Markköp planeras enligt gällande översiktsplan, inves-

teringskostnaden är dock svår att planera, varför varje 

markköp kommer behandlas som eget ärende.
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Mark- och exploateringsinvesteringar för år 2023-2027

MARK- OCH EXPLOATERINGS-
INVESTERING (tkr) 

Projekt-
summa

Ack. 
invest. 

 per 2022

Budget  
2023 

Plan  
2024

Plan  
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

MARJARP OCH 
SKARABORG LOGISTIC CENTER

Investering dryport, spår 5 -11 000 -5 000 -6 000

Överlämningsbangård -48 200 -23 500 -25 000

Investering tillkomande spåranslutning -11 500 -11 500

FÅRABERGET

Förlängning Sikagårdsgatan,
norra delen -27 400 -20 000 -5 500

Sikagårdsgaran östra delen 
- gata, rondell och grönområde -25 300 -10 300 -15 000

Fåraberget genomfartsgata,  
Fårabergsgatan -17 800 -5 900 -10 700 -1 200

Fåraberget, etapp 3 -25 000 -25 000

ÖVRIGT

Herregårsdsgatan/Västorpsgatan,	Floby -4 000 -4 000

Vintervägen,	Stenstorp -8 400 -8 400

Kv Trym

Stenstorp 38:1 -28 500 -28 500

SUMMA MEX-PROJEKT -207 100 -48 500 -62 300 -29 300 -10 700 -26 200 -28 500

Oförutsätt MEX -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

SUMMA MEX-INVESTERINGAR -207 100 -48 500 -64 300 -31 300 -12 700 -28 200 -30 500

I planen för mark- och exploateringsinvesteringar har 

projektens beräkningar justerat till att bättre stämma 

överens med gällande prisnivåer.

I investeringsplanen har ytterligare en spåranslutning 

på	Marjarp	prioriterats	under	år	2023.	Då	flera	spårre-

laterade investeringar slutförs under år 2024 kommer 

driftskostnaderna för dessa påverka driftsramarna från 

år 2024, vilket kan leda till att en översyn av denna 

verksamhet kan behövas då kostnaden beräknas öka 

markant från år 2024.

Investeringsplanen lägger även fokus på fortsatt inves-

tering inom Fåraberget i form av del iordningställande 

av Sikagårdsgatan men även Fåraberget genomfarts-

gata. Nya tomter för privatbostäder inom Fåraberget 

beräknas först i och med att etapp 3 startar under år 

2026.

Under	flerårsplansperioden	kan	även	kv	Trym	att	kom-

ma behöva någon form av mark- och exploateringsin-

vestering. Någon beräkning på vad investeringskost-

naden	kan	uppgå	till	finns	framtagen	då	detaljplanen	

för området är ännu inte klar eller beslutad.

Flera av investeringsprojekten inom planen kommer 

innebära exploateringsintäkter för Falköpings kom-

mun.	Dessa	exploaterings	intäkter	finns	inte	spe-

cificerade	i	ovanstående	plan,	utan	det	finns	under	

externa	poster	i	driftsbudgeten.	Under	år	2022	finns	

ett uppdrag från styrande politiken om en översyn och 

framtagande av styrdokument rörande kommunens 

mark- och exploateringsinvesteringar. I detta underlag 

finns	tankar	om	hur	kommunens	framtida	beräkningar	

av respektive exploateringsområde kan redovisas för 

att även väga in de intäkter som investeringen förvän-

tas ge.
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TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA 
(tkr)

Projekt-
summa

Ack. 
invest. 

 per 2022

Budget  
2023 

Plan  
2024

Plan  
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

FLERÅRIGA PROJEKT

Spillvattenledning Broddetrop-Axvalla -17 000 -8 100 -8 900

Utbygg	VA-nät	Torrevalla	Floby -4 000 -4 000

Reservvattenåtgärder -5 000 -1 000 -2 000 -2 000

RE- OCH NYINVESTERINGAR

Ledningsnät -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 -29 100

Övriga	VA-anläggnignar -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 -5 700

SUMMA TAXEFINANSIERADE 
INVESTERINGAR

-26 000 -9 100 -42 900 -38 700 -33 400 -34 100 -34 800

Taxefinansierade investeringar VA för år 2023-2027

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit ett inrikt-

ningsbeslut om en förnyelsetakt på 100 år kopplat till 

kommunens	VA	ledningar	och	anläggningar.	Inves-

teringskostnaden för detta beräknas till dryga 30,0 

miljoner kronor per år. Kostnaden för investeringen 

belastat	VA-kollektivet	och	tas	ut	via	VA-taxan.	

Utöver den genomsnittliga investeringsplanen har 

även	VA-avdelningen	några	projekt	som	anses	vara	

fleråriga	investeringsprojekt,	dessa	är	oftast	beroende	

av andra aktörer och kan därför variera i tid när inves-

teringen sker.
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Koncern

Falköpings Hyresbostäder AB
Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100 procent 

av Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, 

Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industri-

fastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 

2000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i 

tätorten,	utan	också	i	flera	av	våra	samhällen	i	kom-

munen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmännytta 

som arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och 

utveckling. Bolaget har idag drygt 30 anställda och läg-

ger stor vikt vid att ha en god service som utgår från 

våra olika områden samt från vårt centralt belägna 

kontor. Falköpings Hyresbostäder har en affärsplan, 

2019-2023, som innehåller mål vad gäller nyproduk-

tion, kundnöjd-het, hållbarhet, ekonomi och personal. 

Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också 

en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där bolaget satt 

mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. 

Under 2020 har Ägardirektiv och Bolagsordningen 

reviderats för Falköpings Hyresbostäder. 

Finansiella mål

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag 

Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommunkon-

cernen som har betydande ekonomisk omsättning och 

balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveck-

ling har därför betydelse för hela kommunkoncernens 

ekonomiska utveckling. I ägardirektiven, avsnitt 3 

finns	angivet	de	finansiella	målen	för	bolaget.	Avkast-

ningskravet, direktavkastning har reviderats under 

året, justerat från 4 procent till följande: Direktav-

kastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara 

lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges 

Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag 

året	före	räkenskapsåret.	Vidare	finns	i	ägardirektiven	

angivet maximal nivå för belåningsgrad, 60 procent. 

Flerårsplanen	I	flerårsplanen	för	år	2022-2024	sattes	

maximal lånenivå för år 2022 på bolagskoncernen (Hy-

resbostäder och Mösseberg) till 900,0 miljoner kronor. 

Denna nivå kvarstår för år 2023. När bolaget antagit 

ny affärsplan kommer bolagens investeringsbudget 

lyftas	in	kommunens	flerårsplan.					

Borgen och borgensavgifter

Enligt de reviderade ägardirektiven skall borgensnivå 

och borgensavgift beslutas årligen av kommunfull-

mäktige i samband med budgetbeslutet. Falköpings 

Hyresbostäder och dotterbolaget Fastighets AB Möss-

seberg har en sammanlagd borgensnivå för år 2023 på 

900,0 miljoner kronor. Borgensavgiften uppgår för år 

2023 till 0,35 procent för Falköpings Hyresbostäder AB 

och till 0,30 procent för Fastighets AB Mösseberg.

Övrig information
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Förord 
Falköpings kommun står under de närmaste åren inför många stora utmaningar och problem. 
Massinvandringens konsekvenser har inte gynnat vår kommun, varken ekonomiskt eller socialt. 
Alltför många av kommuninvånarnas skattekronor har genom åren använts både kontraproduktivt 
och direkt oansvarigt.  
 
Läget i vår omvärld påverkar både kommunens ekonomi och förutsättningar. Rysslands brutala 
invasionskrig mot Ukraina får stora konsekvenser på världsekonomin och säkerheten vilket ger 
anledning för lokala myndigheter att stärka sin civila beredskap. Följdeffekterna från pandemin 
och det osäkra säkerhetsläget i Europa har lett till stora prisökningar och inflation. För jordbruket 
är läget fortfarande dystert men däremot kan vi förhoppningsvis se en stabilare nivå på el och 
drivmedel som bör verka inflationsdämpande. 
 
Beslutet om ny skolorganisation som fattades förra mandatperioden gör fortfarande stora 
svallvågor på den kommunala verksamheten. Förseningen av Platåskolan för med sig stora 
svårigheter för grundskolan att bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
Sverigedemokraternas inställning till den nya skolorganisationen är alltjämt densamma, Det nya 
högstadiets beslutade dimensioner är alldeles för stora. Falköping har behov att omgående lösa 
trångboddheten på befintliga skolor. Den gamla Kyrkerörsskolan befinner sig på 
bristningsgränsen, åtgärder krävs omgående. 
 
Slöseri med kommunala skattemedel är fortsatt elefanten i rummet när man tar avsatts i 
författandet av en kommunal budget. Det har etablerats flertalet prestigeprojekt inom de andra 
partierna, som fastän verkligheten talar mot inte leder till förändringar. Ett brinnande exempel på 
detta är kommunens biogasanläggning som årligen går mot minusresultat. Sverigedemokraterna 
prioriterar välfärden och värnar våra skattebetalares intressen, vilket också är anledningen till att 
det kommunala kärnuppdraget står i fokus. 
 
Sverigedemokraterna väljer att bibehålla den nuvarande kommunala skattesatsen på 21,95%. 
Anledningen är att vi måste stärka och omprioritera kommunens verksamheter och innan en 
successiv skattesänkning kan genomföras. Vi väljer också att göra vissa effektiviseringar och 
omprioriteringar inom de kommunala verksamheterna. Vidare anser Sverigedemokraterna att 
stickprover och hårdare reglering av försörjningsstöd är viktiga verktyg för kommunen att 
säkerställa att det allmänna förtroendet till välfärdssamhället upprätthålls. Sverigedemokraternas 
ledord om ett samhälle som ska präglas av “trygghet, tradition och tillhörighet”, tillsammans med 
kommunens fyra mål, genomsyrar hela budgetarbetet. 
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Ideologisk utgångspunkt  
Den ideologiska utgångspunkten i Sverigedemokraternas budgetförslag för Falköpings kommun 
är utformad med partiets ideologi som fundament och förståelse för våra lokala förutsättningar 
som komplement. Sverigedemokraternas principprogram stakar ut den ideologiska positionen 
och fungerar som en ideologisk kompass för partiets medlemmar i allmänhet och för partiets 
förtroendevalda i synnerhet. 

Socialkonservatism  
Sverigedemokraternas vägledande ord är ”Trygghet och tradition”. Vår socialkonservatism innebär 
att vi som parti står mer till vänster i fördelningsfrågor och mer till höger i värderingsfrågor och 
tror att vi bäst skapar gemenskap och en stabil samhällsutveckling genom att förena det bästa 
ur den traditionella högern och den traditionella vänstern. Vi har en stark strävan om att ersätta 
klasskamp och klasshat med förbrödring och nationell solidaritet, att ersätta revolutionära 
tendenser med ansvarstagande reformer samt att ersätta tendenser till anarki och 
samhällsupplösning med trygghet, moral samt lag och ordning. Vi tror att vi når hit på bästa sätt 
med samhörighet baserad på nationell samhörighet.  

Nationalism  
Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att 
bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest 
centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är 
enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot 
bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av 
konservatismen och en central del av partiets politik.  

Ekonomiskt perspektiv  
En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning i syfte 
att undvika situationer där en för vidlyftig ekonomi framtvingar hårda besparingar. 
Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för skapandet och upprätthållandet av det moderna folkhemmet. Kommunen 
ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje budgetcykel 
krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och 
värdesäkrandet av kommunens tillgångar. För att uppnå detta måste politiken präglas av 
ansvarstagande och långsiktig planering. Politikerna måste se till att skattemedlen används för 
kommuninvånarnas bästa och inte förslösas på oväsentligheter. Genom en tydlig redovisning av 
hur de kommunala medlen fördelas får kommuninvånarna möjlighet att granska den lokala 
ekonomin och således vara mer delaktiga, vilket gynnar demokratin. Grundläggande är att i 
högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför stora reformer och 
investeringar måste det tas i beaktande att det ekonomiska och demografiska läget väsentligt 
kan komma att förändras. Den långsiktiga utgångspunkten är att kommunen så långt som möjligt 
ska finansiera sin egen verksamhet. 
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Lokal vision 
Sverigedemokraterna strävar efter en levande kommun som är kapabel och kompetent att klara 
av våra sociala och ekonomiska utmaningar. Hela Falbygden ska leva, ha välfungerande sociala 
funktioner och en tro på framtiden. Vår bygd ska präglas av tillit och gemenskap mellan varandra. 
På gator och torg, i tätorter och småorter, ska trygghet råda hos varje medborgare. Kommunen 
ska arbeta med direkta trygghetsåtgärder men också det förebyggande arbetet som att fånga 
upp barn och ungdomar som är på väg utför.  
 
Falköpings rika kulturarv ska bevaras och underhållas. Vår plats på jorden har vi ärvt att förvalta till 
vår bästa förmåga för framtida generationer. Kultur- och föreningsliv som verkar för ökad 
gemenskap ska stödjas i sin verksamhet. 
 
Falköpings kommun ska ha en invandring som är socialt hållbar. Invandrare ska ges förutsättningar 
att på riktigt bli en del av majoritetssamhället och samhörigheten som hör därtill. Incitament ska 
råda som uppmuntrar till arbete istället för bidragsberoende. De nyanlända ska förstå sina 
skyldigheter samt vilka krav det svenska samhället ställer på dem, innan de kan bli en del av 
Sverige.    
 
Genom ett blomstrande näringsliv och en sund politisk inriktning ska varje medborgare ges goda 
förutsättningar att komma i arbete och göra rätt för sig. Efter den enskildes förmåga och behov 
skapas de grundläggande förutsättningarna för det moderna folkhemmet - där vi alla är en del 
av en större gemenskap. Vår kommun och dess invånare skapar detta välstånd genom arbete 
och egen försörjning. 
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Vård, omsorg och bistånd 
 
I Falköping ska det inte vara förenat med en oro att bli gammal, vår ambition är att Falköping ska 
vara en av de bästa kommunerna att åldras i. Diskussionen förs alltmera i vår kommun om behovet 
att centralisera diverse välfärdsverksamheter, i sådant som berör områdena utanför Falköpings 
tätort anser vi sverigedemokrater konsekvent på samma sätt: hela kommunen ska leva. Vi tänker 
inte delta i att försämra valfriheten för invånarna på landsbygden.   
 
Sverigedemokraterna har äldreomsorgen som en stark hjärtefråga. För de som varit med och 
byggt folkhemmet, betalat skatt i hela sina liv och gjort rätt för sig, ska en välfungerande vård 
finnas. En äldreomsorg med bra valmöjligheter till boendeplatser för den som vill (eller fortsatt 
hemtjänst för den som vill). En människa som bott på en ort hela sitt liv ska ha möjlighet att bo 
kvar den sista perioden i sin kära hembygd.  
 
I enlighet med Sverigedemokraternas tidigare motion i frågan efterlyser vi riktiga språkkrav på alla 
vårdanställda och uppdrar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen att skyndsamt utreda frågan 
i dialog med Socialförvaltningen. Under verksamhetsåret ska det upprättas bättre rutiner vid 
anställning samt översyn av kommunens vårdutbildningar. För de stora antalet nyanlända med 
uppehållstillstånd som bosatt sig i kommunen de senaste åren måste kommunen upprätta en 
strategi för att säkerställa dessa människor kommer i arbete. För nyanlända som inte har en 
ambition att bli en del av majoritetssamhället ska processen att kunna återvända förenklas. 
Falköping ska därför inrätta en avdelning med återvandringshandläggare som tillhandahåller dessa 
tjänster.   
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 
 
 Socialförvaltningen tillgängliggör fot- och hårvård på kommunens samtliga äldreboenden. 
 Falköpings kommun skärper kraven för försörjningsstöd och undersöker förutsättningar 

för obligatoriska sysselsättningskurser. 
 Falköpings kommun inför regelbundna oanmälda stickprovskontroller för att kontrollera 

att den som erhåller försörjningsstöd befinner sig i landet eller inte har flera identiteter. 
 Kommunalt tillhandahållna tolktjänster betalas av den enskilde från och med den dagen 

vederbörande uppehållit sig i Sverige två år. 
 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att inrätta en tjänst med 

återvandringshandläggare. 
 Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att överta driften av Rehab-badet 

på sjukhusområdet. 
 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen stärker språkkravet i vård- och 

omsorgsutbildningen. 
 Socialförvaltningen begär utdrag från belastningsregister innan anställning i vården för att 

öka brukarnas trygghet.   



6 
 

Barn och utbildning 
Det svenska utbildningsväsendet har under decennier nedmonteras till förmån för skolmässiga 
experiment. Kommunala och statliga undersökningar visar att Falköping i likhet med Sverige i 
övrigt halkar efter vad gäller elevers resultat i kärnämnena. Sverigedemokraterna vill återupprätta 
en kunskapsfokuserad skola som i högre grad ger utrymme för beprövad pedagogik och en 
tydligare normskapande roll i samhället. En arbetsmiljö som ger utrymme för studiero, 
arbetsglädje och individuell hjälp till elever ska prioriteras. 
 
Platåskolans försening lägger sig som en våt filt över den kommunala förvaltningen och skapar 
extra svårigheter för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Vår ståndpunkt står fast om 
ett maxtak på 750 elever - för oss en övre gräns för hur stort ett högstadium ska vara. 
Kinnarpsskolan bör ha kvar sitt högstadium (med en tillbyggnation). Falköpings styrande måste 
komma till en insikt om att vi är en landsbygdskommun. I många andra frågor är denna insikt en 
vägledning för vilka beslut kommunen tar. “Det goda livet” i Falköping är för oss just detta: vikten 
av småskalighet och närhet. Dessa ord borde genomsyra skolorganisationens framtid. Falköpings 
kommuns geografiska dimensioner och befolkningstäthet gör det skäligt för en skolorganisation 
med varsitt högstadium på kommunens fyra största tätorter. Utöver att barn- och 
utbildningsnämnden kompenseras för uppräkning av antal barn, tillförs 15 miljoner kr i en 
övergripande budgetökning för underställd förvaltning att disponera över hela verksamheten. 
 
Nuvarande situation för lärare och elever på Högstadium Centrum är under all kritik. Elevintaget 
är det dubbla mot vad lokalerna är dimensionerade för; detta skapar stor oreda, otrygghet och 
psykisk ohälsa för både vuxna och barn. Barn- och utbildningsförvaltningen måste per omgående 
lösa situationen innan starten av nästa läsår. Samtliga övriga förvaltningar, däribland 
kommunledningsförvaltningen, ska vara behjälpliga i detta arbete.  
 
Barn som växer upp i social utsatthet ökar i Falköpings kommun. Samtidigt som skolresultaten 
försämras ökar placeringar av barn och ungdomar under socialtjänsten. Det bör inte råda några 
tvivel om att kommunens förebyggande arbete måste stärkas. Det berättas både från lärare och 
elever att det kommer ungdomar till skolan som av olika anledningar inte fått i sig frukost innan 
dagen börjar. För att ge varje elev goda förutsättningar till att börja varje dag med energi och 
fokus vill vi att kommunen erbjuder en lättare frukost varje skoldag.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen utreder förutsättningar att införa ett skriftligt omdöme 

i ordning och uppförande för årskurs 6 upp till gymnasiet. 
 Förvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik säkerhetsutbildning med 

övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om personer med ont uppsåt 
tar sig in på skolområdet. 

 Kommunens skol- och förskoleenheter ska erbjuda näringsrik mat. Anpassad kost erbjuds 
inte på religiös grund. 
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 Kommunen erbjuder en lättare frukost till alla grundskolelever i anslutning till skolstart varje 
skoldag. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för 
en utökad närvaro och information på Falköpings skolor.  

 Andelen behöriga lärare ska öka genom konkurrensmässiga löner, god arbetsmiljö och 
rimlig arbetsbelastning. 

 Barn- och utbildningsförvaltningens modersmålsundervisning erbjuds utifrån minimikraven 
inom ramen för nuvarande lagstiftning. 

 Barn- och utbildningsförvaltningens upprättar rutiner som säkerställer att obehörig eller 
vikarierande personal ska ha en god kunskap i svenska. 

Skolorganisationen 
 Investeringskostnaden av Platåskolan sänks med 120 miljoner kr följd av att det planerade 

elevantalet minskar från 1100 till 750 elever. 
 Kinnarpsskolan fortsätter under överskådlig framtid bedriva verksamhet för årskurs 7-9. 

Kommunen inleder under nästa år förarbetet med renovering och utbyggnad av 
Kinnarpskolans högstadium med en beräknad investeringsram på 45 miljoner kr. 
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Kultur och fritid 
Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en tredje 
betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de ideella 
föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har en stor 
betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutveckling, folkhälsan och demokratin. 
Falköpings kommun har mycket att vinna på att stödja vårt lokala förenings- och idrottsliv. Starka 
lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd, präglad av en stark medborgaranda, där 
människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en 
viktig faktor i byggandet av det goda samhället. 
 
Föreningar som tar del av ett kommunalt bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri samt 
ställer upp på de grundläggande demokratiska värderingarna. Föreningar som verkar 
segregerande ska inte ha del av majoritetssamhällets skattefinansiering. Det är inte Falköpings 
kommuns uppgift att främja och bevara etniska föreningar som inte omfattas inom 
majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
 
Idrotts- och kulturföreningar som tillhandahåller fritidsverksamhet till barn och unga ska stärkas i 
sitt arbete. Deras arbete är av oerhörd vikt för att främja integrationen och den samhälleliga 
gemenskapen. Varje ungdom som spenderar sina kvällar på idrott och kultur istället för i otrygga 
och kriminella miljöer ger ett mervärde för samhället, familjen och den enskilda individen. 
Utrymmet för föreningsstöd ska stärkas i syfte att främja detta. Förutsättningar för idrott och kultur 
att tillgå ändamålsenliga och högkvalitativa lokaler ska stärkas.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 
 
 Falköpings kommun under nästkommande år påbörjar arbetet med en omfattande 

renovering av Odenrinken. 
 Falköpings kommun, i samverkan med Vara kommun och Länsstyrelsens pågående 

projekt, tillgängliggör naturområdet runt Rösjön. 
 Falbygdens Museum stärker sin verksamhet och sitt uppdrag att sprida information om 

lokalhistoria och kulturarvet. 
 Falköpings kommun fortsätter arbeta med att förbättra utbudet och tillgängligheten till 

fysiska och sociala aktiviteter för kommunens 65+ invånare. 
 Falköpings kommun avskaffar de öronmärkta medlen för konstnärlig gestaltning vid 

nybyggnation. I största möjliga mån ska befintlig konst i kommunens ägo återanvändas.  
 Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att överlåta ansvar för 

“konst i offentlig miljö” från kultur- och fritidsförvaltningen till stadsbyggnadsavdelningen.  
 Kultur- och fritidsförvaltningen ökar arbetet med att höja tryggheten på fritidsgårdarna, 

åldersanpassar verksamheten samt inför en åldersgräns för det år man lämnar gymnasiet. 
 Kultur- och fritidsförvaltningen kontinuerligt granskar att riktlinjerna för föreningsstöd följs 

så att bidrag inte ges till föreningar som diskriminerar och verkar är odemokratiskt. 
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Samhällsbyggnation och miljöarbete 
Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att Falköping i dess utformning i alla delar ska 
präglas av trygghet, tradition, långsiktighet och hållbar utveckling. Stadsplaneringen och 
samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse både för kommuninvånarnas trygghet, trivsel och 
hälsa, men även för den ekonomiska tillväxten och miljön. Kommunen ska anamma ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv på samhällsplaneringen. 
 
Falköpings kommuns natur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Stadens verksamhet ska ske 
utifrån ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det ska också vara enkelt och lätt att kunna bo och 
försörja sig på landsbygden. Kommunen ska sträva efter att minska användningen av 
fossilbaserade produkter och material i sina verksamheter. Återvinningen ska vara enkel för både 
företag och privatpersoner. Miljöarbetet i Falköpings kommun ska vara konstruktivt, realistiskt, och 
utgå från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa miljöförstöring och utsläpp. 
Det skapar en hållbar kommun, där invånarna trivs och tar del av kommunens vision om ”det 
goda livet”. 
 
Under nästkommande år måste det bli Falköpings kommuns ambition att avyttra sin 
biogasanläggning. Projektet har under 30 år kostat ofantliga summor för kommunen att 
upprätthålla och subventionera utan märkbar miljöeffekt. Det ligger helt utanför vad som bör 
anses vara en kommuns huvudsakliga ansvarsområden. 
 
Kommunen skall främja ett hållbart byggande. Beständiga, miljövänliga naturmaterial (eller 
återvunna) är att föredra framför fossilbaserade material. Material optimalt för återvinning bör 
prioriteras. Falköpings kommun ska främja byggnation som är hållbar för framtiden. Hög estetik 
och god form vid nybyggnation är förutsättningar för en god livsmiljö. Uppskattade byggnader 
med hög kvalité kommer att bestå, renovering är att föredra framför rivning. 
 
Den planerade försköningen av stadskärnan är av styrande majoritet i sin planerade omfattning 
alltför stor. Sverigedemokraterna ser ett visst behov av att rusta upp torget, men i en något 
mindre ram. Tillgängligheten med bil måste säkerställas. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 
 
 Falköpings kommun omprövar behovet av en kommunalt ägd biogasanläggning med 

ambitionen att avyttra anläggningen. 
 Falköpings kommun ansöker om medlemskap i organisationen “Håll Sverige rent”. 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen inrättar en arkitekturpolicy för Falköpings kommun där 

man ställer höga krav på arkitektonisk utformning vid ny- och ombyggnation och bejakar 
traditionellt byggande. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera policyn för vindkraft så den kraftigt 
inskränker möjligheten till nya vindkraftsetableringar i Falköpings kommun. 

 Tillgängligheten till Stora torget med bil tryggas.  
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 Förbättra skötseln av grönområden och gator i de mindre tätorterna.  

 

Kommunledning och övergripande 
Tryggheten för våra invånare på gator och torg är en av de enskilt största politiska frågorna att ta 
sig an under överskådlig framtid. Styrande politikers naiva inställning till det ökande grova våldet 
och den allmänna otryggheten har haft förödande effekter på vårt samhälle. Falköpings kommun 
har en något mer gynnsam situation än större städer men sett till jämförbara kommuner är 
tillståndet dystert.  
 
Under flera års tid har Sverigedemokraterna pratat om och lyft behovet att mer vakter ute som 
rör sig på allmänna platser och större kameraövervakning i otrygga områden. Den tidigare 
vänsterliberala regeringens totala misslyckande och ovilja att ta sig an de stora samhällsproblemen 
får konsekvenser på Sveriges kommuner. Falköpings kommun har en skyldighet gentemot våra 
invånare att kompensera där det statliga ansvaret brister - bland annat polisens verksamhet som 
inte ges adekvata resurser. Satsningen ligger fortsatt som en fast utgift i vårt förslag till budget 
och ska kunna komplettera och underlätta polisens arbete. Denna trygghetstjänst skulle utgå från 
centrala Falköping men komma att ha kommunens samtliga tätorter som verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen ska följa det kontinuerliga arbetet, utreda resultatet och anslå högre medel 
efter behov.  
 
Sveriges över 20 år helt oansvariga invandringspolitik har fått förödande effekter på vårt samhälle. 
Under flera års tid har Sverigedemokraterna efterlyst att Falköpings kommun utreder vad detta 
kostat vår kommun både ekonomiskt och socialt. Skattebetalarna förtjänar att veta vad deras 
folkvalda har gjort för prioriteringar och hur det påverkat vårt samhälle.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: 
 
 Falköpings kommun inrättar en trygghetstjänst med kommunala ordningsvakter som ett 

komplement till Polisen. 
 Falköpings kommun utreder och sedan placerar övervakningskameror på de mest 

känsliga allmänna platserna i våra tätorter.  
 Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens och 

utanförskapets kostnader och konsekvenser för Falköping kommuns ekonomi. 
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera verksamheten och utreda anställningar i 

kommunledningsförvaltningen. 
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Driftsbudget 
Driftsbudget (mnkr)        
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 2023 2024 2025 

Nämnder       
Barn- och utbildningsnämnden -870 000 -890 300 -910 000 
Byggnadsnämnden -1 000 -1 000 -1 000 
Kommunstyrelsen -310 500 -326 500 -335 500 
Kompetens- och arbetslivsnämnden -130 000 -130 600 -132 000 
Kultur- och fritidsnämnden -80 100 -83 500 -85 000 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -35 400 -36 800 -37 800 
Socialnämnden -910 800 -933 000 -957 100 

Gemensamt Vård och omsorg -785 800 -804 900 -825 600 
Individ- och familjeomsorg -125 000 -128 100 -131 500 

Tekniska nämnden 0 0 0 
Kommunrevisionen -1 300 -1 300 -1 300 
Valnämnden -100 -800 -100 
Överförmyndare -4 300 -4 500 -4 700 

Summa nämnder -2 343 500 -2 408 300 -2 464 500 
Interna poster       

Kommunstyrelsens ej fördelade medel -11 700 -26 000 -15 500 
Oförutsedda dritftskostnader -3 000 -3 000 -3 000 
Ej utfördelade internjusteringar till nämnd 0 -7 000 -12 500 
Strategiska utvecklingsmedel -3 700 -6 500 0 
Framtida lokalbehov -5 000 -9 500 0 
Interna kapitalkostnader  181 500 185 900 191 900 
        
Externa poster       

Personalkostnader -38 200 -44 000 -48000 
Pensionsutbet på ansvarförb inkl lönetak -40 200 -40 900 -40 700 
PO pålägg avvikelse 0 0 0 
Förändring av semesterlöneskuld 2 000 2 000 2 000 
Avsättning personalkostnadsökning 0 -5 100 -9 300 
Kommungemensamma poster 12 500 12 500 12 500 
Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 500 -7 500 -7 500 
Övriga kommungemensamma poster 20 000 20 000 20 000 
Exploateringsintäkter 8 000 8 000 8 000 
Avskrivning av kommunens tillgångar -165 000 -169 000 -177 000 

Verksamhetens nettokostnader -2 356 400 -2 440 900 -2 492 600 
Summa skattefinansierade verksamheter        
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET       

Vatten och avlopp 0 0 0 
Biogas 0 0 0 

Summa taxefinansierade verksamheter 0 0 0 
Totalt        

Finans        
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Skatteintäkter 1 629 500 1 701 100 1 767 400 
Generella statsbidrag 780 700 811 300 824 200 
Finansnetto -29 700 -38 000 -51 800 
Finansiella intäkter 3 000 3 000 3 000 
Finansiella kostnader -32 700 -41 000 -54 800 
Varav låneskuld (-21700)  (-30000) (-43800) 

Summa övriga poster 2 380 500 2 474 400 2 539 800 
Årets resultat  24 100 33 500 47 200 
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Investeringar 
Investeringsbudget 

Investeringsplan 
Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Barn- och utbildningsnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700 
Kommunstyrelsen -363 600 -324 800 -188 500 -167 200 -150 900 
Investering  -54 200 -61 300 -62 400 -63 500 -64 600 
Större investeringsprojekt -202 200 -193 500 -80 000 -41 400 -21 000 
Mark och exploatering  -64 300 -31 300 -12 700 -28 200 -30 500 
Taxefinansierade investeringar -42 900 -38 700 -33 400 -34 100 -34 800 
Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 
Kultur- och fritidsnämnden -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 -2 800 
Socialnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700 
Summa Skattefinansierad verksamhet  -380 800 -344 500 -202 400 -181 400 -165 400 

 

  



14 
 

Investeringsprojekt 
Stora investeringsprojekt (tkr) Projektsumma Ack tom 2022 Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Barn- och utbildningsnämnden               
         Platåskolan  -346 500 -56 500 -90 000 -120 000 -80 000     

Odensbergs förskola och kök -47 500 -20 000 -27 500         

Anpassning Högstadium centrum -1 000   -1 000         

Gudhems skola inkl kök anpassning F-6 -20 000   -12 500 -7 500       

Vartofta skola - anpassning F-6 -20 000   -6 000 -14 000       

Kyrkerörsskolan - anpassning F-6 -15 400         -15 400   

Utbyggnad Kinnarps högstadium -45 000     -45 000       

Vård och omsorg               

Jättenegatan, LSS-boende -38 000 -35 000 -3 000         

Övrigt               

Ishallen -36 000 -3 000 -33 000         

Stadskärnan, etapp 1&2 -25 000 -8 600 -7 100 -7 000       

Stadshuset etapp 2 Konferensrum -15 000   -15 000         

Skidbacken  -2 500 -700 -2 500         

Ny hållplats Warrodelsväg -2 600   -2 600         

Grillplatser -500   -500         

Vintergatan, Mösseberg -500   -500         

Stadskärnan, etapp 3&4 -25 000         -15 000 -10 000 

Trafiklösning Wetterlinsg och Warodelsv -22 000         -11 000 -11 000 

                

Planerade investeringar               

Nytt kök Vartofta     -500         

Ny ÅVC, etapp 1-3 -28 200   -500         

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -15 000             

Markköp               

Summa fleråriga projekt -705 700 -123 800 -202 200 -193 500 -80 000 -41 400 -21 000 

                

Taxefinansierad Verksamhet VA               

Fleråriga projekt               

Spillvattenledning Broddetorp-Axvalla 

              

-17 000 -8 100 -8 900         

Utbygg VA-nät Torrevalla Floby -4 000     -4 000       

Reservvattenåtgärder -5 000 -1 000 -2 000 -2 000       

Re och nyinvesteringar 

              

              

Ledningsnät     -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 -29 100 

Övriga VA-anläggningar     -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 -5 700 

Summa taxefinansierade verksamheter 

              

-26 000 -9 100 -42 900 -38 700 -33 400 -34 100 -34 800 
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Mark och exploateringsinvesteringar 
Mark och exploatering (tkr)  Projektplan Ack tom 2022 Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 
Marjarp och SLC         0 0 0  

Investering dryport spår 5 -11 000 -5 000 -6 000          

Överlämningsbangård -48 200 -23 500 
-25 
000         

 

Investering tillkommande 
spåranslutning -11 500   

-11 
500         

 

                 

Fåraberget                

Förlängning Sikagårdsgatan, norra 
delen.  

               

-27 400 -20 000 -5 500          

Sikagårdsgatan östra delen inkl rondell 
gator och grönområde 

               

-25 300   
-10 
300 

-15 
000       

 

Fåraberget genomfartsgata, 
Fårabergsgatan 

               

-17 800     -5 900 
-10 
700 -1 200   

 

                 

Fåraberget etapp 3 -25 000         
-25 
000   

 

                 

Övrigt                

Stenstorp 38:1 -28 500 0         
-28 
500 

 

Kv Trym   0 0          

Vintervägen Stenstorp -8 400 0 0 -8 400        

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby  

               

-4 000 0 -4 000          

Summa Mex-projekt                

Oförutsett MEX     -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  

                 

Summa mark och exploatering  -207 100 -48 500 
-64 
300 

-31 
300 

-12 
700 

-28 
200 

-30 
500 
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Förslag till beslut 
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta att: 
 Fastställa driftsbudgeten 2023 samt flerårsplan 2023–2025 i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag. 
 Skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad under år 2023. 
 Godkänna investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024–2027. 
 Godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och plan 

2023–2024. 
 Delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov utfördela 

avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 
 Delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 

poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska 
utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.  

 Ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2023–
2025 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.  

 För år 2023 besluta om borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 
Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner kronor för 
Hotellfastigheter i Falköping AB.  

 För perioden år 2023 besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga 
kommunala bolag 

 
 



Socialdemokraterna 
Falköping

 Budgetförslag 2023 och flerårsplan 2023-2025



Johanna Svensson
Oppositionsråd

Vi vill att alla som bor i Falköpings kommun ska 
uppleva att i vår kommun kan man njuta av ett 
gott liv. Det är viktigt att vi öka den gemen-
samma ansvarskänslan och med trygghet och 
utveckling kan vi tillsammans skapa en kommun 
som kommer att blomstra.

Politikens självklara uppgift är att stödja och 
utveckla för att göra Falköping till en attraktiv 
boendeort med hållbara bostadsområde och 
nära till fina naturområde. Att vi skapar förut-
sättningar för att näringslivet kan utvecklas. Det 
är viktigt att erbjuda en kommunal välfärd och 
service av god kvalité. Vi Socialdemokraterna 
sätter välfärden främst.

Vi kan presentera ett flertal förslag på hur vi vill 
förbättra servicen och utöka kvalitén inom kom-
munens verksamheter. Vår övertygelse är att en 
väl fungerande välfärd inom vård-skola-omsorg 

är nyckel till en fortsatt positiv utveckling och 
tillväxt i Falköping.

Vi Socialdemokrater vill ha en äldreomsorg som 
präglas av kontinuitet och trygghet för de äldre 
baserat på ökad personaltäthet. Det är också 
en prioriterad fråga att utveckla boende och 
mötesplatser för de äldre i våra olika kommun-
delar. Vi kommer också vara garanten för en bra 
arbetsmiljö för våra medarbetare.

En skola för alla, där eleven är i centrum och kan 
få sina individuella behov tillgodosedda. Detta 
är exempel på område som har hög prioritet i 
vårt politiska program och mål.

Klimatutmaningarna berör oss alla och är en 
viktig jämlikhetsfråga. Alla måste förstå de ut-
maningar vi står inför och där har kommunen 
en viktig roll både att gå före men också föra en 
dialog med kommuninvånarna.

Med denna utgångspunkt har vi valt att prio-
ritera följande områden i vår budget för 2023:
- Barn- och utbildningsfrågor 
- Äldreomsorgen
- Klimatfrågorna 
-Arbetsmarknadspolitiken

Vi socialdemokrater vill fortsätta att bygga ett 
starkt och hållbart samhälle som upplevs tryggt. 

Ett samhälle där allas möjlighet växer, ett sam-
hälle som håller ihop. Arbete och utveckling ger 
sammanhållning och framtidstro. Vi tillsammans 
med medborgare, näringsliv, föreningsliv och 
personal i kommunen ska tillsammans arbeta 
för att uppnå detta. Från denna värdegrund 
bygger vi vårt budgetarbete.

Budgetförslag 2023
och flerårsplan 2023-2025



Det goda livet 
är kommunens vision
Det Goda Livet är kommunens vision om det 
hållbara samhället. Kommunens fyra övergri-
pande målen är viktiga byggstenar för att leva 
ett gott liv.

Trygg ålderdom, lik-
värdig förskola och 
skola är välfärdens 
viktigaste uppgifter. 
Inom kommunen vill 
vi intensifiera utveck-
lingsarbetet inom 
dessa områden. 

De beslut som vi tar 
i kommunen skall bi-
dra till att skapa för-
utsättningar för en 
trygg äldreomsorg 
som präglas av hög 
kvalité och en bra ar-
betsmiljö för de som 
arbetar inom ett av 
våra viktigaste väl-
färdsyrken. Den ge-
neration som byggt 
vårt land har rätt att 
kräva en trygg ålder-
dom. Pandemin har blottat brister som kommu-
nen har en skyldighet att komma tillrätta med. 

Alla barns och elevers rätt till en trygg uppväxt 
och bra skolmiljöer är ett av politikens viktigas-
te uppdrag. Vi har en fortsatt resa att göra i vår 
kommun vad det gäller likvärdig utbildning och 
trygga uppväxtvillkor. Det är viktigt att vi satsar 
på tidiga insatser. Vi ser ett utökat av behov ti-
diga insatser för de elever som behöver stöd 
och att fler får kunskap om barn med särskilda 

behov. Fortsatta investeringar i skollokaler men 
också tillgången till utbildade pedagoger och 
kringpersonal i våra förskolor och skolor är pri-

oriterade frågor i vårt budget-
förslag. 

Falköpings kommun är stor till 
ytan och detta ställer krav på 
planering och service till kom-
muninvånarna. Att ha en infra-
struktur som fungerar och som 
gör det möjligt att bo och ver-
ka på landet är en del i detta ar-
bete. En övergripande plan på 
hur stad och land skall utveck-
las tillsammans ställer krav på 
planering och väl genomtänkta 
strategier. 

För reellt medinflytande kräver 
det aktivitet och politisk med-
vetenhet. Det ställer krav på 
att vi som politiska företrädare 
bjuder in till dialoger för att på 
så sätt stärka samhällsmedbor-
gares möjligheter att påverka 
kommunens utveckling.

Förutsättningar för delaktighet är att känna sig 
behövd och vara en del i ett arbetsliv. Det ger 
också egenförsörjning och självbestämmande. 
Att se mamma och pappa gå till arbetet är en 
del i samhällsbygget och uppfostran.  Alltför 
många i vår kommun står idag utanför den ge-
menskap som ett arbete ger. 
Kommunens ansvar att skapa förutsättningar 
för att fler etableras på arbetsmarknaden är att 
det ”Goda livet” förverkligas för fler kommun-
invånare.



Det som händer i vår omvärld och de utmaning-
ar som vi har, ställer stora krav på vår förmåga 
att ställa om och tänka nytt. Hela den kommu-
nala organisationen har på olika sätt tvingats till 
förändrade arbetssätt men på helt olika villkor. 
Vi har stora utmaningar i våra välfärdssystem, 
färre ska försörja fler. 
Satsningar på den gemensamma välfärden är 
det bästa vi har för att stärka tilliten emellan 
människor.
Kompetensförsörjningen kommer vara en stor 
utmaning inom vård, omsorg och skola. Rätt ut-
bildning och kompetens är även inom närings-
livet många gånger helt avgörande för företa-
gets möjligheter att verka och skapa tillväxt. Vi 
kommer se ett stort behov av omställning och 
behov av ett livslångt lärande.

Klimatomställningen
Vår tids största utmaning är klimatet. Alarme-
rande klimatrapporter fortsätter att dugga 
tätt och när IPCC senaste rapport släppte sin 
senaste rapport är budskapet glasklart ”Läget 
är mycket allvarligt”. De satsningar och beslut 
som tas i kommunerna kommer att ha stor be-
tydelse för kommande generationer. Vi är djupt 
oroade över den brist på satsningar som den 
nya regeringen visar i budget för 2023. Trots 
detta är vi fast beslutsamma i att kommunen 
måste fortsätta ta ansvar i denna omställning.
Det kräver medvetenhet, kunskap och förståel-
se för de utmaningar vi står inför. Att kommu-
nicera dessa utmaningar i medborgardialoger 
och sprida kunskap är ett sätt att nå ut till kom-
muninvånarna. En viktig kommunal angelägen-

het är just informationen ut till invånarna. Det 
krävs också ett nära samarbete med lokalt nä-
ringsliv, med forskning och vetenskap.

Arbetsmarknadsinsatser och jobben
För oss socialdemokrater är jobb och utbildning 
alltid högt prioriterade. Människor skall komma 
i arbete och arbetsgivare skall hitta den kompe-
tens de behöver. Det är så vi säkrar ökad tillväxt 
och mera resurser till vår gemensamma välfärd.
I nuläget råder obalans på arbetsmarknaden; 
Brist på kompetens inom de sektorer som ef-
terfrågar arbetskraft, parallellt med en hög 
långtidsarbetslöshet. Vi ser denna problematik 
även i vår kommun. Utbildning är den bästa åt-
gärden för att bekämpa arbetslöshet och rusta 
den enskilde individen. Kommunens lärcenter 
skall därför ha beredskap och resurser för utö-
kad utbildningskapacitet inför kommande be-
slut om omställningen, kunskapslyft och yrkes-
utbildningar. Inom gruppen långtidsarbetslösa 
finns en stor andel som saknar grundskolekom-
petens alternativt gymnasiekompetens. Denna 
grupp har en längre väg att gå till egenförsörj-
ning och det krävs omfattande insatser för nå 
målet att komma i arbete.

Den arbetsmarknadsstrategi som Falköping 
har antagit under 2021 medför bl a ett aktivi-
tetskrav på varje individ. Detta kräver redskap i 
form av praktik, subventionerade anställningar, 
vägledning etc. Detta ställer stora krav och ett 
nära samarbete mellan olika aktörer. Satsning-
en på ”gröna jobb” är en del av detta arbete.

Omvärldsanalys och utmaningar



Barn och ungdomar
Att möta barn och ungdomars behov av tidiga 
insatser för att se till att eleverna lämnar sko-
lan med godkända betyg är ett kvitto på en av 
kommunens viktigaste satsningar. Det beslut 
som kommunen tog 2017 om en ny skolorga-
nisation, utgår ifrån likvärdighet och från alla 
elevers möjlighet att lyckas och lämna skolan 
med godkända betyg.

Tidig samverkan mellan skola, socialförvalt-
ningen och kultur och fritidsförvaltningen är ett 
måste för att möta de elever som har behov av 
stöd. Här är det viktigt att det finns en tydlig 
gemensam politisk inriktning.

Vi diagnostiserar idag alltfler elever men har 
inte alltid möjlighet att erbjuda de insatser som 
krävs för att dessa barn skall lyckas full ut i sko-
lan. Ökade pedagogiska resurser och fler utbil-
dade pedagoger är ett måste för att nå ökad 
måluppfyllelse.

Socialnämndens verksamhetsområde
Vittnesmål ifrån brukare och personal beskriver 
en ansträngd situation både inom hemtjänst 
och särskilda boenden. Medarbetare överväger 
att byta jobb, en del går ner i arbetstid för att 
orka med. Vi har en rad utmaningar för att säkra 
kompetens och de anställningsbehov vi har nu 
och i framtiden.

Erfarenheter under pandemin har det visat sig 
hur sårbar organisationen är. Tidsbestämda an-
ställningar och korttidsvikariat skapar osäkerhet 
och brist på kontinuitet i verksamheten skapar 
frustration både hos brukare och personal.
En ökad bemanning ger bättre arbetsmiljö med 
mindre stress för personalen. Bättre kontinuitet 
och innehåll för brukare. Det är förutsättning 
för allt fortsatt utvecklingsarbete.

Socialdemokraterna har länge verkat för att sat-
sa på förebyggande åtgärder för att motverka 
sociala problem. En ny socialtjänstlag som trä-
der i kraft 2023 är inriktad på mera förebyggan-
de arbete. Socialtjänsten i Falköping har också 
en ökande inriktning på förebyggande arbete 
och tidig upptäckt av sociala problem hos barn, 
ungdomar och familjer som helhet. Till exempel 

har vissa socialsekreterare utökat sitt verksam-
hetsområde till att aktivt arbeta i förskolor och 
skolor tillsammans med personal där.

Vi socialdemokrater anser att betydligt större 
satsningar måste göras för att motverka pro-
blem som leder till att barn måste omhänder-
tas. Ett förebyggande ger större förutsättning-
ar för tidig upptäckt och detta arbete kräver 
satsningar inte endast på socialtjänst utan även 
på förskolor, skolor, fritidsaktiviteter, läxhjälp, 
språkträning för föräldrar.
Genom utökat samarbete mellan olika nämn-
der och förvaltningar skulle mer lyckosamma 
metoder kunna utvecklas för att avhjälpa detta 
stora samhällsproblem i vår kommun.
 

Arbetsmiljö och personalplanering
Kommunerna står inför stora rekryteringsbehov 
i framtiden. Att vara en arbetsgivare som ska-
par möjligheter för alla anställda att vara del-
aktiga i utvecklingsarbetet och ta ansvar för sitt 
arbete är viktiga delar.  Socialdemokraterna har 
under de senaste åren betonat vikten av kom-
petenshöjande insatser för personalen inom en 
rad personalgrupper.

För att lyckas med framtida rekryteringar be-
höver status på yrken inom äldreomsorgsyrken 
lyftas och personalens status uppvärderas. Det 
handlar om kompetens och kontinuitet inom 
vårdyrket. Välutbildad och trygg personal är 
den bästa garantin för god omsorg.

För oss socialdemokrater är detta också en vik-
tig jämställdhetsfråga. Kvinnors arbetsmiljö och 
förutsättningar att kunna leva på sin lön hänger 
starkt samman med framtida pension.



De fyra övergripande målen

Mål 1 - Socialt hållbart Falköping
Vår politiska vision utgår ifrån alla människ-
ors lika värde och mänskliga rättigheter. Det 
handlar både om att möjliggöra möten mellan 
människor för att skapa engagemang och för-
ståelse för komplexa samhällsstrukturer samt 
för beslut som tas. 

Kommuninvånarnas möjlighet och vilja att vara 
med och påverka beslut som tas, samt utveck-
lingen av samhällsstrukturer och förståelse för 
sammanhang är en viktig demokratisk fråga 
som blir än viktigare i tider med snabba föränd-
ringar som kräver både delaktighet och förstå-
else. 

Medborgardialoger och möjlighet för människor 
i alla åldrar att vara delaktiga i  frågor som en-
gagerar är ett sätt att nå ut till flera och skapa 
delaktighet. Medborgardialog är av stor bety-
delse i kommunens arbete med de övergripan-
de 

Kommunens ambitioner att detta arbete skall 
utvecklas och göras till en naturlig del i var-
dagsarbetet är en viktig framtidsfråga. 

- Tillsätt ett klimatpoliskt råd som har i uppdrag 
att följa det klimatarbetet i kommunen. Peka på 
utvecklingsuppdrag och följa upp med dialoger 
allt i syfte att öka engagemang och kunskap, 
både i förvaltningar och bland kommuninvåna-
re.

Mål 2 - Attraktivare Falköping
För att kommunen skall utvecklas krävs ett sam-
spel mellan invånare, näringsliv och civilsamhäl-
le. Kommunens roll är att vara en aktör för att 
detta arbete skall fortsätta utvecklas och 
kommunens läge vad det gäller infrastruktur 
måste fortsätta stärkas. Detta gör vi i samver-
kan med andra kommuner i Skaraborg. 

Möjligheten till in och utpendling ger oss stora 
möjligheter till inflyttning. Detta i sin tur ställer 
krav på en planering vad det gäller möjligheten 
att erbjuda bra boenden. Det gäller både om 
man väljer att hyra bostad eller att bygga sin 
egen bostad på landet eller i centralorten. 

Erbjuda förskolor och grundskolor i hela kom-
munen med utbildade pedagoger och likvär-
diga förutsättningar vad det gäller lokaler och 
pedagogiska verktyg.

Mål 3 - Ett näringsliv som utvecklas
Julas fortsatta etablering på Marjarp är ett vik-
tigt kvitto på att den satsning som kommunen 
påbörjade för ett antal år är ett kvitto på rätt 
satsning inte enbart för Falköping utan för hela 
Skaraborg. 
 
Markberedskap är en förutsättning för fortsatta 
etableringar 
 
En styrka i infrastrukturarbetet är Lärcenter 

Mål 4 - Kommunen ska vara 
utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning
Tilliten är ett ansvar för alla, men forskningen 
visar att den måste börja hos chefer. Därför är 
det väsentliga att utveckla ett ledarskap där 
man tillvaratar medarbetarnas kunskap, delak-
tighet och kreativitet. 

Konsten ligger i att delegera och låten proffsen 
vara proffsen i sina verksamheter.



Kommunstyrelsen
-  Ta fram ett underlag för att starta upp ett 
klimatpolitiskt råd i samverkan med högskolor 
och näringsliv.
-  Arbeta fram en strategi för en hållbar Lands-
bygdsutveckling som stärks i samverkan med 
centralorten. 

-  Kontinuerligt följa upp hur arbetsmarknads-
strategin implementeras i våra verksamheter 
och blir en del av samtliga förvaltningarnas 
ansvar.
-  Ta fram en ny näringslivsstrategi som också 
innehåller ett långsiktigt behov av markreser-
ver för hela kommunen.
 
-  Ge ett uppdrag att ur ett jämställdhetsper-
spektiv se över arbetskläder och yrkesskor.
-  Ge ett uppdrag att ta fram en vindkraftsplan 
i syfte att utreda och klargöra förutsättningar 
för framtida etableringar. Utreda vad utveck-
lingen och forskning inom vindkraftverk har för 
påverkan på naturvärden, närboenden samt 
också andra samhälleliga värden.

Socialnämnden
-  Låta en extern aktör göra en totalgenom-
lysning av äldreomsorgen där man ser över 
grundbemanning, vårdtyngd, nya boendefor-
mer, framtida yrkesgrupper, nya mötesplatser, 
denna utredning skall göras i nära samverkan 
med pensionärsorganisationer och fackliga 
företrädare.
-  Ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten 

-  Implementera självstyrande grupper inom 
hemtjänsten 
-  Utreda former för ökat stöd till anhörigvår-
dare
 
-  Avsätta en permanent resurs inom social-
nämndens område som belyser barn och ung-
domars psykiska ohälsa och identifierar behov 
av stöd.
-  Ta fram utredning som visar på det långsikti-
ga behovet av LSS-boenden i kommunen.

Särskilda uppdrag 
för respektive verksamhetsområde



Kultur- och fritidsnämnden
-  Utreda formerna för ett Föreningens Hus 
där föreningar i hela kommunen kan bedriva 
verksamheter i form aktiviteter och möjligheter 
till administrativa lokaler.
-  Upprätta ett idrottspolitiskt handlingspro-
gram tillsammans med idrottsföreningarna 
som skall ge stöd och vägledning för det 
långsiktiga arbetet med idrott, fritid och fören-
ingsliv.

Barn- och utbildningsnämnden
-  Ge förutsättningar för ökade resurser till de 
elever som behöver extra stöd.
-  Beskriva till den politiska organisationen 
hur kösitutationen ser ut till särskilda under-
visningsgrupper i syfte att belysa det faktiska 
behovet som finns.
-  Utreda behovet av minskade barngrupper 
inom förskolans verksamhet.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
-  I samarbete med övriga kommuner i Ska-
raborg fortsätta arbetet med att höja utbild-
ningsnivån för att möta behov av arbetskraft 
inom framtida bristyrken.
-  Matchningsutmaningen kvarstår och behö-
ver utvecklas, detta bör ske i nära samverkan 
med utbildningsanordnare och näringsliv.
-  Vi ser ett fortsatt ökat behov av att stärka 
språkutbildningen både för de som står längst 
bort från arbetsmarknaden samt inom de ut-
bildningar som har framtida behov. Lärcenter 
skall vara en drivande aktör i detta arbete.

Särskilda uppdrag 
för respektive verksamhetsområde



Driftsbudget 2023
DRIFTSGBUDGET 2023-2025 (tkr) BUDGET 

2022 
BUDGET

2023 
PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

Barn- och utbildningsnämnden -813 000 -874 700 -898 200 -916 900 

Byggnadsnämnden -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Kommunstyrelsen -105 100 -313 500 -329 500 -338 500 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 600 -128 400 -132 600 -136 200 

Kultur- och fritidsnämnden -72 000 -83 600 -87 000 -88 500 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 100 -35 400 -36 800 -37 800 

Socialnämnden -841 000 -912 800 -935 000 -959 100 

Gemensamt Vård och omsorg -696 800 -785 800 -804 900 -825 600 

Individ- och familjeomsorg -144 200 -127 000 -130 100 -133 500 

Tekniska nämnden -192 700 0 0 0

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Valnämnden -800 -100 -800 -100 

Överförmyndare -4 000 -4 300 -4 500 -4 700 

Summa nämndernas ramar -2 175 600 -2 355 100 -2 426 700 -2 484 100

Interna poster

Kommunstyrelsens  medel att fördela -22 400 -11 700 -26 000 -15 500 

Oförutsedda driftskostnader -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ej utfördelad internjustering till nämnd (hyra/städ) -3 400 0 -7 000 -12 500 

Strategiska utvecklingsmedel -6 000 -3 700 -6 500 0

Framtida lokalbehov -10 000 -5 000 -9 500 0

Interna kapitalkostnader 170 300 181 500 185 900 191 900

Externa poster

Personalkostnader -52 900 -38 200 -44 000 -48 000 

Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen -36 000 -40 200 -40 900 -40 700 

Personalomkostnader -9 000 0 0 0

Förändring av semesterlöneskuld 0 2 000 2 000 2 000

Avsättning personalkostnadsökning -7 900 0 -5 100 -9 300 

Kommungemensamma poster -2 000 12 500 12 500 12 500

Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025) -7 000 -7 500 -7 500 -7 500 

Övriga kommungemensamma poster 5 000 20 000 20 000 20 000

Exploateringsintäkter 5 000 8 000 8 000 8 000

Avskrivning av kommunens tillgångar -148 700 -165 000 -169 000 -177 000 

Verksamhetens nettokostnad -2 226 300 -2 368 000 -2 459 300 -2 512 200

Övriga verksamheter

Taxefinansierad VA 0 0 0 0

Biogas-verksamhet -2 700 0 0 0

Summa övriga verksamheter -2 700 0 0 0

Skatteintäkter 1 528 600 1 629 500 1 701 100 1 767 400

Generella statsbidrag 757 100 793 700 824 300 837 200

Finansnetto -7 000 -29 700 -38 000 -51 800 

Finansiella intäkter 9 000 3 000 3 000 3 000

Finansiella kostnader -16 000 -32 700 -41 000 -54 800 

varav ränta på lån -21 700 -30 000 -43 800 

RESULTAT 49 700 25 500 28 100 40 600



FINANSIERINGSBUDGET (tkr) BUDGET 
2022 

BUDGET
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

Verksamhetens intäkter 476 657 524 900 537 800 512 600

Verksamhetens kostnader -2 556 957 -2 727 900 -2 828 100 -2 847 800 

Avskrivningar -148 700 -165 000 -169 000 -177 000 

Verksamhetens nettokostnader -2 229 000 -2 368 000 -2 459 300 -2 512 200

Skatteintäkter 1 528 600 1 629 500 1 701 100 1 767 400

Generellla statsbidrag 757 100 793 700 824 300 837 200

Medel från investeringsverksamheten 56 700 55 200 66 100 92 400

Finansiella intäkter 9 000 3 000 3 000 3 000

Finansiella kostnader -16 000 -32 700 -41 000 -54 800 

Medel från finansieringsverksamheten -7 000 -29 700 -38 000 -51 800

Extraordinera poster 0 0 0 0

RESULTAT 49 700 25 500 28 100 40 600

Resultatbudget

Balansbudget
BALANSBUDGET (tkr) BUDGET

2022 
BUDGET 

2023 
PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

   Materiella anläggningstillgångar 2 889 900 3 062 600 3 262 300 3 367 000

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 786 900 2 956 600 3 153 300 3 264 000

        Maskiner och inventarier 103 000 106 000 109 000 103 000

        Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

   Finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 939 900 3 112 600 3 312 300 3 417 000

Bidrag till infrastruktur 29 100 21 400 13 700 6 000

Omsättningstillgångar

   Förråd m.m. 0 0 0 0

   Fordringar 140 000 150 000 150 000 150 000

   Kortfristiga placeringar 98 000 98 000 98 000 98 000

   Kassa och bank 100 000 100 000 100 000 125 000

Omsättningstillgångar 338 000 348 000 348 000 373 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 307 000 3 482 000 3 674 000 3 796 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

   Årets resultat -49 800 -25 500 -28 100 -40 600 

   Resultatutjämningsreserv -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

   Övrigt eget kapital -1 132 200 -1 352 000 -1 377 500 -1 405 600 

Eget kapital -1 282 000 -1 477 500 -1 505 600 -1 546 200

Avsättningar

   Avsättningar för pensioner och liknande fö -165 000 -192 000 -200 000 -205 000 

   Andra avsättningar -105 000 -102 500 -105 000 -110 000 

Avsättningar -270 000 -294 500 -305 000 -315 000

Skulder

   Långfristiga skulder -1 350 000 -1 300 000 -1 450 000 -1 500 000 

   Kortfristiga skulder -405 000 -410 000 -413 400 -434 800 

Skulder -1 755 000 -1 710 000 -1 863 400 -1 934 800
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER -3 307 000 -3 482 000 -3 674 000 -3 796 000



Finansieringsbudget
FINANSIERINGSBUDGET (tkr) BUDGET 

2022 
BUDGET

2023 
PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 49 800 25 500 28 100 40 600

Justeringar för avskrivning 148 700 165 000 169 000 177 000

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0

Medel från den löpande versamheten 198 500 190 500 197 100 217 600

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av anläggningstillgångar -270 200 -384 500 -357 100 -259 900 

Försäljning av anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000 5 000

Medel från investeringsverksamheten -265 200 -379 500 -352 100 -254 900

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 100 000 160 000 160 000 65 000

Amortering av skuld 0 -10 000 -10 000 -15 000 

Medel från finansieringsverksamheten 100 000 150 000 150 000 50 000

Årets kassaflöde 33 300 -39 000 -5 000 12 700

Likvida medel vid årets början 24 200 57 500 18 500 13 500

Likvida medel vid årets slut 57 500 18 500 13 500 26 200

Förändring likvida medel 33 300 -39 000 -5 000 12 700

KOMMUNENS LÅNESKULD 31 DECEMBER 1 350 000 1 300 000 1 450 000 1 500 000

Investeringsplan
INVESTERINGSPLAN (tkr) BUDGET 

2023
PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

PLAN
2027

Barn och utbildningsnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700

Kommunstyrelsen -371 600 -341 800 -250 500 -169 200 -152 900
- Investering -54 200 -61 300 -62 400 -63 500 -64 600

- Större investeringsprojekt* -209 200 -210 500 -142 000 -43 400 -23 000

- Mark- och exploateringsinvesteringar* -64 300 -31 300 -12 700 -28 200 -30 500

- Taxefinansierade investeringar VA* -42 900 -38 700 -33 400 -34 100 -34 800

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700

Kultur- och fritidsnämnden -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 -2 800

Socialnämnden -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 -4 700

SUMMA INVESTERINGSPLAN -384 500 -357 100 -259 900 -178 800 -162 700

*Specificerad investeringslista per projekt



Stö
rre investering

sp
ro

jekt

STÖ
R

R
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G
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JEKT (tkr)

PR
O
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M
M

A
Ack invest. per 

2022
BU

D
G

ET 
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

PLAN
2027

BAR
N

- O
C

H
 U

TBILD
N

IN
G

Platåskolan
-466 500

-56 500
-90 000

-180 000
-140 000

O
densbergs förskola och kök

-47 500
-20 000

-27 500

Anpassning Kyrkerör (H
ögstadium

 centrum
)

-1 000
-1 000

G
udhem

s skola inkl. kök - anpassning F-6
-20 000

-12 500
-7 500

Vartofta skola - anpassning F-6
-20 000

-6 000
-14 000

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 
-15 400

-15 400

VÅR
D

 O
C

H
 O

M
SO

R
G

Jättenegatan, LSS
-38 000

-35 000
-3 000

Ö
VR

IG
T

Ishallen
-36 000

-3 000
-33 000

Stadskärnan, etapp 1 & 2
-25 000

-8 600
-7 100

-7 000

 
Stadshuset - etapp 2,konferensrum

 entreplan
-15 000

-15 000

Skidbacken
-2 500

-700
-2 500

 
N

y hållplats Ållebergcentrum
, W

arrodelsväg
-2 600

-2 600

G
rillplatser

-500
-500

Vintergatan, M
össeberg

-500
-500

Stadskärnan, etapp 3 & 4
-25 000

-15 000
-10 000

 
Trafiklösningar W

etterlinsgatan & W
arodellsväg

-22 000
-11 000

-11 000

Skolgårdar (10-årig investeringsperiod
)

-20 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

PLAN
ER
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VESTER
IN

G
AR

N
ytt kök Vartofta

-500

N
y ÅVC

, etapp 1-3
-28 200

-500

Sam
hällskydd m

elelrsta Skaraborg
-15 000

M
arkköp

SU
M

M
A FLER

ÅR
IG

A IN
VESTER

IN
G

SPR
O

JEKT 
-800 700

-210 200
-210 500

-142 000
-43 400

-23 000



Mark och exploateringar
MARK- OCH EXPLOATERINGS-
INVESTERINGAR (tkr)

PROJEKT-
SUMMA

Ack invest.
 per 2022

BUDGET 
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

PLAN
2027

MARJARP OCH SKARABORG LOGISTIC CENTER

Investering dryport, spår 5 -11 000 -5 000 -6 000

Överlämningsbangård -48 200 -23 500 -25 000

Investering tillkomande spåranslutning -11 500 -11 500

FÅRABERGET
Förlängning Sikagårdsgatan,
 norra delen -27 400 -20 000 -5 500

Sikagårdsgaran östra delen
- gata, rondell och grönområde -25 300 -10 300 -15 000

Fåraberget genomfartsgata, 
Fårabergsgatan -17 800 -5 900 -10 700 -1 200

Fåraberget, etapp 3 -25 000 -25 000

ÖVRIGA

Herregårsdsgatan/Västorpsgatan, Floby -4 000 -4 000

Vintervägen, Stenstorp -8 400 -8 400

Kv Trym

Stenstorp 38:1 -28 500 -28 500

SUMMA -207 100 -48 500 -62 300 -29 300 -10 700 -26 200 -28 500

Oförutsett MEX -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

SUMMA MARK- OCH 
EXPLOATERINGSINVESTERINGAR -207 100 -48 500 -64 300 -31 300 -12 700 -28 200 -30 500

Taxefinansierade investeringar VA
TAXEFINANSIERADE INV. VA
(tkr)

PROJEKT-
SUMMA

Ack invest. 
per 2022

BUDGET 
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

FLERÅRIGA PROJEKT

Spillvattenledning Broddetrop-Axvalla -17 000 -8 100 -8 900

Utbygg VA-nät Torrevalla Floby -4 000 -4 000

Reservvattebnåtgärder -5 000 -1 000 -2 000 -2 000

RE- OCH LÖPANDE INVESTERINGAR

Ledningsnät -26 700 -27 300 -27 900

Övriga va-anläggnignar -5 300 -5 400 -5 500

SUMMA TAXEFINANSIERADE 
INVESTERINGAR VA -26 000 -9 100 -42 900 -38 700 -33 400
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§ 142 Dnr 2022/00374 

Beslut om skattesats för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

kommunala skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad, och fastställs till 

21,95 öre per skattekrona. 

Sammanfattning 

Falköpings kommuns budgetprocess för år 2023-2025 är i år 2022 förlängd 

med en månad på grund av val till kommunfullmäktige som genomfördes 

den 11 september 2011. Eftersom kommunfullmäktige därför inte beslutar 

om skattesatsen för år 2023 innan oktober månads utgång behöver istället 

kommunstyrelsen föreslå skattesatsen den preliminära kommunala 

inkomstskatten för år 2023. Falköpings budgetberedning behandlade 

skattesatsen i samband med budgetförutsättningar för år 2023-2025, 

budgetberedningen lämnade då skattesatsen oförändrad på 21,95 öre per 

skattekrona år 2023. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen är i linje med 

gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning, vidare har 

skattesatsen behandlats av budgetberedningen i samband med 

budgetförutsättningarna under våren och den nya skatteprognos som 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under augusti har 

haft mindre konsekvenser på kommunens budgeterade resultat. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 

 Budgetförutsättningar för år 2023-2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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