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Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform
bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk
form. Falköpings kommun äger 100 % av Falköpings
Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby AB.

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bredband AB. Resterande 51 % ägs av Falbygdens Energi
AB.

Delårsrapport 2018 I Falköpings kommun I 2

Förvaltningsberättelse
OMVÄRLDSANALYS
Som en viktig del i kommunens systematiska kvalitetsarbete ska en årlig omvärldsanalys tas fram av
analysgruppen. Gruppen består av representanter från
samtliga förvaltningar och rapporterar till ledningsgruppen. Gruppen ansvarar även för att det finns
struktur och systematik mellan den övergripande omvärldsanalysen och förvaltningarnas analyser. Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping och att
förverkliga de mål som formulerats för kommunens
framtida utveckling. Omvärldsanalysen anger vad
kommunen bör förbereda sig på och utgör en viktig
del i budgetprocessen.
Det goda livet, som är Falköpings kommuns vision, är
ett komplext begrepp där det inte finns någon färdig
metod eller ett givet svar för hur man ska integrera de
sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna i
vardagen. Det pekar mot att vi istället bör se tillvaron
som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. Världen är i en ständig förändring som går allt
snabbare.
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I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga att
hantera komplexitet viktigare. Människor har alltid
varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. Att möta dagens komplexa frågor
kring hållbar utveckling, i en snabbt föränderliga
värld, kräver kreativitet, helhetssyn, medskapande och
lokal kunskap. Det krävs samverkan mellan flera
olika, och inte alltid tydligt sammankopplade, kunskapsområden. Det ställer även höga krav på kommunens anpassningsförmåga.
Det är ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden
kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva och analysera mönster
lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och
Västsverige samt globalt för att uppnå en balans mellan människa, samhälle och natur. Genom att i ett
tidigt skede identifiera komplexa trender kan Falköpings kommun skaffa sig en proaktiv möjlighet att
möta såväl som bemöta skeenden. Falköpings kommun står inför ett antal utmaningar när det kommer till
att nå visionen om det goda livet och de övergripande
målen.

Den övergripande omvärldsanalysen pekar ut sex
övergripande megatrender, urbanisering, globalisering, demografiska förändringar, individualisering,
teknikutveckling och klimatförändring, som är viktiga
för Falköpings kommuns möjlighet att nå vision och
mål i flerårsplanen. Utifrån detta har utmaningar tagits
fram som underlag för flerårsplanen 2018-2020. En
utmaning syftar till att lyftas och sätta riktningen för
kommunens strategiska utvecklingsarbete, då det
påverkar platsen Falköpings kommun inom flera områden.
Identifierade utmaningar:
- Digitalisering
för
en
smartare
välfärd.
- Stärka förtroendet för de demokratiska institutionerna.
- Att
se,
öka
och
behålla
kompetens.
- Stärka uppföljningsarbetet utifrån helhetstänkande.
- Möta
och
minska
klimatförändringen.

- Utveckla en attraktiv stadskärna och levande
landsbygd.
- Arbeta förebyggande och se mångfald som en
tillgång.
- Global samverkan och medskapande.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 juli 2018 var Sveriges befolkning 10 182291
invånare. Befolkningsutvecklingen i Falköpings
kommun är motsvarande datum 33169 invånare vilket
är en befolkningsökning på 92 personer jämfört med
årets början. Befolkningsökningen beror på ett invandrings-överskott. Vad gäller födda och döda samt inrikes flyttningar till och från kommunen har dessa faktorer negativt resultat.
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MÅLUPPFYLLELSE
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och
kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt
arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.
Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar
sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.

5 I Falköpings kommun I Delårsrapport 2018

Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om
måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas
kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att
regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera
och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar
årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt
bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade
utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs
för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen
redovisar också vilka viktiga förutsättningar som
krävs för att bidra till utveckling.

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunen är i en tid där dessa två perspektiv måste
balanseras framåt för att kommunen ska klara sitt
välfärdsuppdrag som handlar både om att leverera
tjänster och service och om att stärka demokratin.
Utifrån kompetensförsörjning och rekryteringen ser
kommunen behov av fortsatta satsningar för att behålla och stärka medarbetare men då bristyrken är
gemensamma på nationell nivå behöver organisationen även ställa om både vad gäller arbetsätt och effektivt nyttjande av personella resurser.
Kommunen har utvecklat sin samverkan både internt
men även ut mot andra aktörer och myndigheter. Nya
nätverksstrukturer har skapats i syfte att få mer samordnade processer men också för att angripa komplexa
frågor utifrån helhetsbilder och utifrån vetskapen att
utmaningar kräver en palett av insatser. Kännedomen
om varandras uppdrag har ökat på övergripande nivå
men utmaningen att nå ut i hela organisationen är
större i de stora nämnderna. Under året har syns därför
ett stärkt helhetsperspektiv där kompetenser används
horisontellt tydligare mot en nätverksstruktur samtidigt som basen är kvar i en organisation som präglas
av fokus på den egna förvaltningen.

De stora investeringar som ligger i planen kräver långsiktig planering och påverkar driftbudgeten på sikt.
Samtidigt är lokalbristen påtaglig i flera nämnder.
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Mål 1 Ett social hållbart
Falköping
Ett stort fokus under delåret har varit att utveckla
kommunens demokratiuppdrag utifrån samhällsutvecklingen som visar på ett minskat förtroende och
minskad legitimitet för kommunen. Under första delen
av år 2018 syns en tydlig utveckling och styrning samt
ett engagemang hos ledning och medarbetare i denna
riktning. Samverkan inom organisationen samt med
andra aktörer har stärkts.
Kommunens bedömning är att demokratiuppdraget
måste stärkas och att det är sårbart, där en stegförflyttning mot att samhällskontraktet hotas, går att skönja.
Under sommaren 2018 arrangerade kommunen därför
utbildning i medborgardialog för nämnderna. Målet
med utbildningen var att på bredden skapa förståelse
för förhållningssättet, metoden och de utmaningar
som kommunen som institution står inför. Tilltron till
den kommunala politiken och förvaltningar som lyhörda institutioner är i gungning, och ett av flera sätt
som identifierats, för att bryta denna trend, är medskapande. Ambitionen är att inrätta medborgardialog
som en naturlig del av den kommunala verksamheten
och som tillåter lokala politiker och tjänstepersoner att
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konsultera och engagera kommunmedborgare i frågor
som berör just dem. Genom att inkludera fler människor i de kommunala processerna fram till beslut,
bygger kommunen social hållbarhet på flera sätt.
Metodens syfte är dels att engagera de personer och
grupper som annars inte upplever sig delaktiga och att
relationer knyts och utvecklas. Det innebär inte att
beslut fattas på nya nivåer; den representativa demokratin är oförändrad. Snarare ämnar metoden förändra
beslutsprocessen i komplexa frågor och tillåter att
problem och lösningar kan formuleras av berörda
grupper. Det skapas underlag av annan kvalité till
skillnad från de expertutlåtanden som kommunen
annars använder.
Kommunen har övergripande samordnat och utvecklat
nya arbetssätt på strukturell nivå, till exempel kopplat
till struktur för det nya utskottet för social hållbarhet
samt ledningsgruppens avsiktsförklaring.

Den kontinuerliga uppföljningen visar att
kommunen är på väg åt rätt håll. Arbetet har
uppmärksammats på nationell nivå och
kommunen ses som en god förebild för
andra.

INDIKATORS UTVECKLING

2015

Antal nya småhus

18

Antal nya lägenheter i flerbostadshus
Fastighetspriser (mnkr)

2016
20

2017

2018

Delår

Delår

13

20

12

60

21

167

1,125

1,195

1,446

1,569

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Det har pågått aktivt arbete med att skapa förutsättningar för goda och attraktiva boendemiljöer med
tillgång till grönområde och närhet till kommunikation
och service. Efterfrågan på villatomter har varit stor på
Vilhelmsro och på Fåraberget blir tomterna tillgängliga för reservation vid årsskiftet.
För ett ökat och hållbart bostadsbyggande har en tidig
dialog mellan kommunen och flera aktörer på byggmarknaden inletts. Detta har resulterat i ett gemensamt
arbete mellan kommunen och Götenehus i fråga om
planering av ett bostadsområde på Fåraberget.
Kommunen har också etablerat kontakter med vissa
externa aktörer gällande bostadsbyggande i Floby.
Under den aktuella perioden beviljades bygglov för 20
nya småhus. Utfallet visar på att byggande av småhus
har ökat i förhållandet till samma period förra året.
Det behövs en utvecklad långsiktighet för att skapa
goda förutsättningar för markberedskap som möjliggör
bostadsbyggande.
Det råder en hög tillväxttakt inom den tillverkande
industrin. Därför har kommunen fört diskussioner med
företag i flera samhällen om behov av bostäder och

service för att möta personalbehov och efterfrågan på
kompetens.
Kommunen har arbetat med förstärkt lokal handel
vilket resulterat i flera starka varumärken. I april fattade KSau beslut om markförsäljning till Biltema och
bygget är påbörjat så enligt plan beräknas butiken
öppna i augusti 2019. Under maj månad fattades beslut om ett markanvisningsavtal för övrig detaljplanerad mark på Ållebergs Center.
Kommunens insatser inom handelsområdet har bidragit till ett positivt resultat vilket syns i en total omsättningsökning med 19 miljoner för 2017. Ökningen
inom sällansköpssidan, där index ökar med 1 enhet
(60), är ett trendbrott.
Framtagandet av en klimatanpassningsplan/ styrdokument och implementering av den bygger på en
medvetenhet inom organisationen i att förstå klimatförändringarna och hur de påverkar kommunens verksamhetsområden. För att skapa ett samhälle som långsiktigt kan möta hotet från klimatförändringarna krävs
kunskaper om problemen och hur dessa påverkar
verksamheten. För att stärka processen och skapa
synergieffekter inom framtagandet av en klimatan-
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passningsplan har ett samarbete inletts med ansvarig
för risk- och sårbarhetsanlys arbetet. Det finns tydliga
kopplingar inom respektive område. Flera gemensamma kunskapshöjande aktiviter planeras under
hösten där vi tillsammans skapar en plattform att
bygga vidare på.
För att skapa förutsättningar för ett stärkt arbete med
landsbygdsutveckling, för att ta tillvara på styrkor i
hela kommunen behöver samspelet mellan stad och
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land utvecklas. Ett utvecklingsområde skulle kunna
vara att involvera medborgare i en medborgarbudget.

Den kontinuerliga uppföljningen visar att
kommunen är på väg åt rätt håll. Insatser, processer och mått visar sammantaget mot en stärkt
måluppfyllelse.

INDIKATORS UTVECKLING

2015

2016

2017

2018

Jan-Juni

Jan-Juni

Jan-Juni

Jan-Juni

3,0

2,2

1,9

1,6

28 625

32 980

30 819

33 426

Antal nya företag per 1 000 invånare
(Nyföretagarbarometern)
Antal gästnätter i kommunen (SCB)

Mål 3 Ett näringsliv som
utvecklas
För att Falköpings kommun ska fortsätta växa och
kunna tillgodose behovet av mark för företagsetableringar och övrig samhällsservice krävs det en god
planberedskap och nyetablering av verksamheter. Det
ska finnas attraktiv byggbar mark som möter efterfrågan.
Kommunen har därför organiserat sig tvärsektoriellt
för att arbeta med frågan tillsammans.
Falköpings kommun har antagit en godstransportstrategi för perioden 2016-2020. Strategin anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center
till ett starkt, delregionalt logisticcentra. I strategin
anges ett antal mål relaterat till ny utveckling inom
området.

Under 2018 har verksamheten ytterligare utvecklats
positiv, helt i enlighet med den fastställda godstransportstrategin. Falköping är idag Skaraborgs logistikcentrum.
Alla satsningar under år 2018 lägger grunden till en än
mer kraftfull tillväxt vad gäller verksamhet och nya
arbetstillfällen inom logistikintensiv verksamhet på
Marjarps logistikområde.
Utvecklingen av antalet nya företag visar på en negativ trend men ett möjligt trendbrott indikeras för 2018.
Föregående år har sammantaget visat att antalet företag ändå ökat.
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INDIKATORS UTVECKLING

2015

2016

2017

2018

Juli

Juli

Juli

Juli

Öppet arbetslösa %

6,6

6,0

4,6

4,5

Program med aktivitetsstöd %

7,4

8,2

7,6

7,6

Antalet rådgivningstillfällen är fyrdubblats på tre år.
Antalet nyanlända på rådgivning har fördubblats på tre
år. Nyförtagarcentrum gjorde en kundundersökning på
riksnivå, där placerade Falköping sig på en femte
plats.
För kommunen är servicefokus en viktig utgångspunkt, där ett gott bemötande och dialog är framgångsfaktorer. Arbetet med Förenkla helt enkelt 2.0
fortlöper och SKL:s mätning om företagsklimat visar
Falköping föregående års goda resultat, NKI 73 (76). I
svenskt näringlivsmätning om lokalt företagsklimat
synliggörs Falköpings bästa resultat sedan mätningen
började 2002. Det sammanfattande värdet hade ökat
till 3,8.
Andelen arbetslösa ungdomar fortsätter att minska.
Den starka konjunkturen framförallt inom tillverk-
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ningsindustrin och den utvecklade samverkan mellan
stat och kommun, har påverkat utvecklingen positivt.
Antal gästnätter i kommunen
Falköping har blivit en attraktivare kommun vad gäller
besöksnäringen. Falköping hade 33 426 gästnätter på
hotell, vandrarhem och stugbyar första halvåret 2018.
Detta är en ökning av antalet gästnätter med 13 %
jämfört med föregående år. Sedan 2011 har gästnätterna i Falköping ökat med nästan 60 % för perioden
januari-juni. Beläggningsgraden för kommunen är
ackumulerat över året till och med juni månad 53 %,
vilket är att jämföra med 49 % under samma period
2017.

Den kontinuerliga uppföljningen visar att
kommunen sammantaget är på väg åt rätt håll
mot en stärkt måluppfyllelse.

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Under perioden ser kommunen att det främjande och
förebyggande perspektivet på kommunens insatser och
aktiviteter har utvecklats, nämnderna har tillsammans
stärkt samverkansvägar och den gemensamma kompetensen även om fortsatt utveckling krävs. Det höga
trycket på verksamheter för barn och unga medför
lokalbrist och stora barngrupper. Ett ökat behov av
stöd kring komplexa behov synliggörs vilket medför
att kostnaderna ökar.
Under första delen av år 2018 har kopplingen mellan
verksamhets- och ekonomistyrning stärkts tydligare,
genom gemensamma strukturer för starkare målarbete
och en stärkt styrkedja har förutsättningar skapats. Ett
exempel är att analysen från årsredovisningen för
första gången har lyfts in tydligt som ett underlag till
budgetprocessen. .Framåt ska analysarbetet prioriteras
för att kunna utläsa vilka effekter olika ekonomiska
satsningar får för verksamhetsutvecklingen.
Det systematiska uppföljningsarbetet har under året
blivit mer förankrat ut i organisationen och tilliten har

stärkts. Syftet är att nå ut på alla nivåer i kommunens
verksamheter så att styrkedjan stärks. Det skapar förutsättningar för en lärande organisation. Det finns en
ökad medvetenhet om vikten av analyser och engagemanget har växt. I detta framträder också en ökad
kännedom om kommunens mål och vision, dvs vilken
riktning som gäller. Underlagen till nämnderna har på
så sätt blivit mer systematiska.
Kommunen har arbetat med omvärldsanalys och idag
finns en ökad medvetenhet om vilka omvärldsfaktorer
som påverkar. Det skapar förutsättningar för en organisation som klarar att ställa om. Omställningen mot
en mer digital kommun pågår. För att ta ytterligare
steg i besluts- och uppföljningsarbetet har arbetet med
att få ett digitalt beslutstödssystem fortlöpt under
delåret. Digitaliseringen kräver en större omställning
och analys visar att samverkan kan förbättras och
stärkas så att lärande mellan olika nämnder möjliggörs. Kollegialt lärande mellan nämnderna är ett utvecklingsområde som kan bidra till att samsynen
stärks och kvaliteten i verksamheten ökar. Vidare
skulle den digitala utvecklingen gynnas av ökad samverkan i Skaraborg.
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Uppdraget att utveckla verksamhetsstyrning med
kommunövergripande hållbarhetsledning samt hållbarhetsprövning av politiska beslut vilket är initierat.
Ett förslag på system som underlättar sammanvävning
av hållbarhetsperspektiv i verksamhetsutveckling
arbetas fram.
Det finns ett behov av stärkt kompetens på hållbarhetsområdet och på sikt behöver förutsättningar skapas för att säkerställa långsiktighet.
Ett utvecklingsområde som tidigare identifierats och
som fortfarande behöver hanteras är bristen på behörig
kompetens. Bristyrken skapar ett flöde och kompetensen är svår att ersätta. Inom utbildningssektorn finns
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det en skillnad i andel behöriga mellan de högre utbildningsnivåerna och de lägre vilket inte skapar lika
goda förutsättningar för tidiga förebyggande insatser.
Trots detta har den negativa trenden i behörighet till
gymnasiet vänt och pekar nu uppåt igen.
Kommunen fick i augusti utnämningen årets medmänskliga kommun vilket ses som en bekräftelse på
det kultur- och värdegrundsarbete som bedrivs men
också att målarbetet stärkts i kommunen. Vad gäller
arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder finns nu en ökad medvetenhet och kommunfullmäktige antog en policy under delåret.

Sammantaget bedömer kommunen att arbetet
mot målet har stärkts under delåret vilket på sikt
bidrar till en bättre måluppfyllelse.

Finansiell analys
DELÅRSRESULTAT
Resultatet för de första åtta månaderna blev 106,8
mnkr. Det prognostiserade helårsresultatet vid delårsbokslutet är 19,5 mnkr, vilket är 7,5 mnkr bättre
än budgeterat. Det höga delårsresultatet beror främst
på förändring av semesterlöneskulden och minskade
nettokostnader för nämnderna. En försäkringsersättningen på 15 mnkr bidrar också till det höga resultatet. Semesterlöneskulden vid årsskiftet förväntas
vara 40 mnkr högre än vid utgången av augusti.
Resultat att analysera, semesterlöneskulden och
försäkringsersättningen borträknad, är 48,8 mnkr.
Detta skall jämföras med 93,2 mnkr vid motsvarande tid 2017.
Kommunens samlade prognos för år 2018 är 19,5
mnkr. Detta är 7,5 mnkr högre än budget. Barn- och
utbildningsnämnden visar ett underskott i prognosen
med 4,5 mnkr. Kompetens och arbetsliv visar ett underskott på 2,1 mnkr. Den största avvikelsen har socialnämnden som visar ett överskott på 11,3 mnkr. Inom
nämnden är det ett stort överskott för äldreomsorg och
funktions-nedsättning på 30,8 mnkr medan individoch familjeomsorg visar ett underskott

VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr)

Förtroendemän
Personal
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Material och tjänster
Bidrag, vård, ersättningar
Summa

på 19,4 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott på
14,5 mnkr. Detta beror främst på tilläggsanslag under
2018 på 12 mnkr för oförutsedda händelser. För mer
information om nämnderna se avsnittet Verksamhetsredovisning.
Enligt prognosen förväntas centrala posterna uppvisa
en positiv avvikelse om 25,3 mnkr gentemot budget
medan skatteintäkter och generella statsbidrag visar en
negativ avvikelse jämfört med budget med 30 mnkr.
Det senare beror främst på att befolkningsutvecklingen inte varit så stor som SKLs prognoser samt minskade generalla statsbidrag baserat på flyktinginvandringen.
För de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Detta är en negativ
avvikelse mot budget på 1,4 mnkr, vilket är hänförligt
till vatten och avlopp minus 2,4 mnkr och biogas plus
1 mnkr.
Avskrivningarna blir högre än budget vilket beror på
ökade investeringar. De finansiella intäkterna förväntas uppvisa ett överskott om 3,5 mnkr gentemot budget, vilket är en följd av ökade aktieutdelningar och
ränteintäkter samt utdelning från Kommuninvest.

2018-08-31

2017-08-31

Procentuell
förändring

Förändring TKR

Viktad
procentuell
förändring

4 714

4 654

1,3%

60

0,1%

729 943

716 645

1,9%

13 298

28,6%

241 548

233 184

3,6%

8 364

18,0%

81 381

77 754

4,7%

3 627

7,8%

403 156

381 215

5,8%

21 941

47,3%

63 528

64 384

-1,3%

-856

-1,8%

1 524 270

1 477 836

3,1%

46 434

100%
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NETTOINVESTERINGAR
2018 års budget är på 556,6 mnkr (inklusive ombudgeteringar från år 2017). Kommunens totala investeringar uppgick vid delåret till 200,2 mnkr. Helårsprognosen för 2018 är 362,5 mnkr, vilket är en differens
gentemot budget inklusive ombudgeteringar om 194,1
mnkr.

kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster/-förluster ska inte medräknas. Årets
prognostiserade resultat är 19,5 mnkr. Balanskravet
förväntas därmed uppnås enligt prognosen.

Den största differensen gentemot budget återfinns hos
tekniska nämnden som prognostiserar en differens
jämfört med budget om 173,9 mnkr vilket är en följd
av att pågående investeringsprojekt inte hinner avslutas under året.

Då det finns beslut om sluttäckning av deponierna i
Falevi, Floby och Stenstorp skall den framtida kostnaden avsättas i balansräkningen. En utredning för
att fastställa beloppet pågår och förväntas vara klar
senast 2018-12-31. Bedömningen är att avsättningen
kommer att uppgå till ca 35-40 mnkr. Detta innebär
en negativ resultatpåverkande post i bokslutet på
motsvarande belopp. I prognosen i denna rapport har
inte hänsyn tagits till denna avsättning och resultatpåverkande post. En avsättning innebär att balanskravsresultatet kommer att ändras.

BALANSKRAVSUTREDNING
Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet
regleras och det egna

BALANSKRAVSUTREDNING (tkr)
Årets resultat

Avsättning sluttäckning deponier

PROGNOS 2018

2017

19 487

100 406

Realisationsvinst

-

-1 650

Realisationsförlust

-

-

9 315

3 255

Orealiserade vinster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper

-9 315

-3 255

Årets resultatefter balanskravsjustering

19 487

98 756

Medel till resultatutjämningsreserv

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv

-

-

Pensioner inom eget kapital

-

-

19 487

98 756

Årets balanskravsresultat

15 I Falköpings kommun I Delårsrapport 2018

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit
särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
vilket innebär att ekonomin ska styras både i det
långa och korta perspektivet. Riktlinjerna innebär att
Falköpings resultat över tid ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering består dels av planenliga avskrivningar, dels
av resultatet.
Det kommunen däremot inte ska göra, enligt generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande
generationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. En rimlig amorteringstid är 25 år, vilket motsvarar
en generation. Det innebär att resultatet över tid minst
ska motsvara låneskulden delat med 25.

Låneskulden delat med 25 år skulle utifrån delårsprognos för 2018 innebära ett resultatkrav på 32,0
mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag skulle innebära ett resultatkrav på 39,5 mnkr. För att uppnå god
ekonomisk hushållning 2018 ska resultatet således
behöva uppgå till 39,5 mnkr, då detta skulle vara det
högsta av de två uppsatta kriterierna. Delårets prognostiserade resultat för 2018 på 19,5 mnkr understiger därmed resultatkravet med 20,0 mnkr. Resultatkravet skall dock ses över tid vilket i riktlinjer för
god ekonomisk hushållning är definierat till en 10
årsperiod.

Resultatet ska dock över tid uppgå till minst 2 % av
skatter och statsbidrag, om detta resultat är högre än
låneskulden delat på 25 år. För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid således uppgå till det högsta av
dessa två resultatkrav.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Resultat
Skatter och statsbidrag
Resultatet i % av skatter och statsbidrag
Resultet som 2 % av skatter och statsbidrag
Låneskuld
Resultat som låneskuld/25 år

PROGNOS 2018

2017

19 487

100 406

1 977 403

1 922 943

1,0%

5,2%

39 548

38 459

800 000

604 062

32 000

24 162
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PENSIONSÅTAGANDE
grund av ovanstående siffror betecknas som god.
Dagens höga investeringstakt och de kommande
årens ökande investeringsbehov kommer dock att
kräva höga resultat framöver.

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgick per den sista augusti 2018 till 803,1
mnkr, varav 686,7 mnkr avsåg åtaganden som är äldre
än 1998. Dessa åtaganden benämns pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i balansräkningen enligt
kommunal redovisningslag. Antal berörda personer
och beräknad förpliktelse av visstidspensioner ska
anges i årsredovisningen enligt Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR). Kommunen har åtta förtroendevalda personer som vid sin pensionering har rätt till
visstidspension. Förpliktelsen var per den sista augusti
2018 uppbokad till 1,2 mnkr (inklusive särskild löneskatt) och ingår i posten Avsättning för pensioner.

Målet är att nya investeringar ska vara självfinansierade för att skapa en god ekonomisk hushållning för
kommande generationer. De kommande åren kommer
detta inte kunna uppfyllas enskilda år utan målet
måste ses över tid. Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder AB till 100 %. Bolaget fortsätter
att utvecklas positivt med mycket låga bostadsvakanser. Vidare ger en ökande befolkning en ökande efterfrågan på bostäder. Efterfrågan på såväl större som
mindre lägenheter är betydligt större än utbudet. Bolaget kan därmed känna tillförsikt inför framtiden och
planera för fler bostäder. Delårsresultat blev 15,8
mnkr för koncernen Hyresbostäder resulterande i en
vinstmarginal på 16 %.

KOMMUNENS EKONOMISKA
STÄLLNING
Delårets prognostiserade resultat för 2018 är 19,5
mnkr, vilket motsvarar 1,0 % av skatter och statsbidrag. Kommunens årsresultat i genomsnitt för åren
2008–2017 har varit 46,6 mnkr. Det prognostiserade
resultatet är betydligt lägre 2018 än tidigare år. De
senaste årens prognoser i delåret har understigit det
verkliga i årsbokslutet.

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings kommun med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget
har en stabil ekonomi. Falköping har sedan 2002 haft
en positiv befolkningsutveckling och denna utveckling
kan förväntas fortsätta framöver. Demografin med
ökat antal barn och gamla ställer dock höga krav på
kommunen både vad gäller skolor och äldreomsorg.
För att möta detta krävs god ekonomisk hushållning,
där kommunen över tid kan självfinansiera sina investeringar. Detta kommer att kräva höga resultatnivåer.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings
kommuns ekonomiska ställning är god och i jämförelse med andra kommuner står den sig väl.

Per den sista augusti 2018 uppgick investeringarna
till 200,2 mnkr. Investeringarna har den senaste
tioårsperioden ökat från 115,5 mnkr till 277,6 mnkr
årligen. Den höga investeringstakten har gjort att
låneskulden ökat under 2018 med 155 mnkr. Kommunens ekonomi är dock i balans och kan med bak

PENSIONSÅTAGANDE (tkr)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avsättningar pensioner

2017

Delår 2018

45 000

51 000

59 700

63 000

73 000

82 900

88 200

94 800

105 600

116 400

Ansvarsförbindelser,
pensioner intjänade före 1998 719 900

685 500

758 100

759 900

811 100

773 100

748 700

715 700

695 900

686 700

Totalt pensionsåtagande

736 500

817 800

822 900

884 100

856 000

836 900

810 500

801 500

803 100

764 900
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Personalredovisning
Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs för att nå verksamheternas mål. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt samverkar
för en god arbetsmiljö och verksamheter med god
kvalitet.
Personalavdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs
inom samtliga områden för att uppnå detta. Nedan
följer en kort sammanfattning på insatser inom de
olika områdena:

KOMPETENSFÖRSÖRJNING,
MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP
Det strategiska och övergripande arbetet med kompetensförsörjningsfrågor fortlöper utifrån den kompetensförsörjningsplan som fastställts av Kommunstyrelsen för perioden 2017-2018. Några av de insatser som genomförts under året är:
- Gemensam chefsdag med tema samverkan med
föreläsning om måluppfyllelse kopplat till engagemaning i organisationen.

- Ledarskapsprogram för nya chefer, samtliga chefer
har erbjudits utbildningar i arbetsrätt, rehabilitering,
systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning med
mera.
- Traineeprogram för nyckelkompetenser genomförs
i samverkan med kommuner i Skaraborg. Programmet omfattar i nuläget ingenjörer och arkitekter.
Syftet är att attrahera och rekrytera nya medarbetare,
att ge möjlighet till kompetensöverföring och att öka
samverkan inom Skaraborgsområdet för att kunna
effektivisera användandet av kompetens.
- Introduktionsdag nyanställda chefer har genomförts. Syftet är att få en gemensam grund som chef
utifrån det kommunala uppdraget. Utbildningen
omfattar verksamhets- och ekonomistyrning, arbetsgivarfrågor, juridik, kommunikation, IT med mera.
- Två kommungemensamma introduktionsdagar för
nyanställda medarbetare har genomförts. Syftet är
bland annat att ge en gemensam bild av kommunen
som helhet.
- Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare genomförs i samverkan med andra
kommuner i Skaraborg.
- Omställningsarbete pågår i olika former för att
coacha och stödja medarbetare och chefer i olika
typer av omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, karriärväxlings-program, handledning, pensionskurser med mera.
- Kommunen har under året deltagit vid flera yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar.
- Arbetet med en skaraborgsgemensam medflyttarservice fortlöper i samverkan mellan kommuner och
näringsliv, syftet är att stärka kompetensförsörjningen
i området.
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
- Enkätuppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts, vilken besvarats av
chefer
i
samverkan
med
skyddsombud/arbetsplatsombud. Resultatet visar god kännedom
om styrdokument inom arbetsmiljöområdet samt bra
rutiner för arbetet med dessa. Vidare att fortsatta utbildningsinsatser ske ges till chefer och skyddsombud.
Uppföljning av resultatet har genomförts enligt fastställd samverkansstruktur i kommunens samverkansavtal med de fackliga organisationerna.
- Träningsbidrag erbjuds medarbetare i syfte att stimulera till träningsaktiviteter som förbättrar hälsan.
- Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits att
kostnadsfritt delta i hälsofrämjande åtgärder.
En motionstävling har genomförts i syfte att främja
fysisk aktivitet och stärka gemenskapen på arbetsplatserna, 47 arbetsplatser deltog.
- Föreläsning har genomförts för kommunens hälsoinspiratörer utifrån perspektivet positiv psykologi,
att bygga ett hållbart välmående.
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- Utbildning för chefer i hållbart ledarskap med
fokus på att bibehålla god balans ur ett hälsofrämjande perspektiv har genomförts i samverkan med
Skövde kommun.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
- Utbildning för chefer och skyddsombud/arbetsplatsombud har genomförts inom ramen
för utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Kommunen har fortsatt deltagit i länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsfrågor.
- Resursanställningar i form av extratjänster har
ökat i antal och marknadsföringsinsatser har
genomförts för att stärka insatsen.
LÖN OCH VILLKOR
- Löneöversyn 2018 är genomförd för samtliga
avtalsområden utom Läraravtalets område där
centrala förhandlingar pågår.

SJUKFRÅNVARO FALKÖPINGS KOMMUN
PERIOD JANUARI TILL AUGUSTI 2018
Den totala sjukfrånvaron har minskat från 7,3 % (januari-april 2018) till 4,7 % (maj-augusti 2018).
Generellt minskar kvinnornas sjukfrånvaro mest, sjukfrånvaro 60 dagar eller mer ökar och sjukfrånvaron i
åldersgruppen 50 år och äldre har minskat mest.
I projektet ”Effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” som genomförs i

samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg framkommer att sjukskrivningar för kvinnor i
kontaktyrken har minskat från 27 stycken 20171231
till 16 stycken 20180630. Av dessa är 10 stycken
sjukskrivna för psykisk ohälsa.
Maj - augusti är sommarmånader och under denna
period tas den lagstadgade semestern generellt ut
vilket kan vara en förklaring till att den totala sjukfrånvaron
minskar.

FALKÖPINGS KOMMUN
2016
6,3

2017
6,0

2018
4,7

Sjukfrånvaro per kön
Kvinnor
Män

7,3
3,3

7,1
2,7

5,1
3,4

Sjukfrånvaro per ålderintervall
29 år och yngre
30 – 49 år
50 år och äldre

5,4
6,1
6,9

5,6
5,5
6,8

4,9
4,1
5,2

Total sjukfrånvaro

(Vid redovisning av ålders- eller könskategori där få personer ingår blir det stort utslag i statistiken om någon enstaka person är långtidssjukskriven).
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SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING
PERIOD JANUARI TILL AUGUSTI 2018

FALKÖPINGS KOMMUN
2016

2017

2018

Barn och utbildningsförvaltningen

4,8

5,0

3,0

Kommunledningsförvaltningen

2,1

3,5

0,9

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

3,2

4,0

6,4

Kultur- och fritidsförvaltningen

6,2

5,0

5,7

Samhällsbyggnadssförvaltningen

7,7

6,3

5,2

Samhällsskyddsförvaltningen

2,6

2,8

3,0

Socialförvaltningen

7,8

7,4

6,1

BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVARVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

5,5

5,8

3,2

Man

2,7

2,6

2,6

-29 år

5,0

5,7

3,6

30-49 år

4,8

4,1

2,8

50 år och äldre

4,9

6,0

3,1

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

2,0

3,9

1,4

Man

2,1

2,8

0,3

-29 år

1,3

2,9

0,2

30-49 år

1,6

3,6

1,5

50 år och äldre

2,9

3,4

0,6

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

2,8

4,3

6,2

Man

4,6

2,9

6,9

-29 år

7,6

1,6

6,5

30-49 år

2,1

3,2

6

50 år och äldre

3,4

5

6,8

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

9,5

7,5

8,9

Man

0,8

1,6

1,6

-29 år

1,6

1,9

3,5

30-49 år

6,6

3,5

3,3

50 år och äldre

8,3

9,9

12,3

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

9,9

9,1

6,2

Man

4,1

1,8

3,7

-29 år

7,3

5,7

3,8

30-49 år

9,4

6,1

4,2

50 år och äldre

6,8

6,6

6,2
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SAMHÄLLSSKYDDSFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

0,0

16,1

3,3

Man

2,7

2,0

2,9

-29 år

0,7

2,0

3,6

30-49 år

2,6

0,6

0,8

50 år och äldre

3,0

6,7

6,9

SOCIALFÖRVALTNINGEN
2016

2017

2018

Kvinna

8,5

8,1

6,4

Man

4,2

3,7

4,6

-29 år

5,9

6,3

6,4

30-49 år

7,6

7,5

5,7

50 år och äldre

9,0

7,7

6,3
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Ekonomisk redovisning
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefinansierade
nämnder, central redovisning och taxefinansierad
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om bud-

getramar och fördelar skattemedlen till nämnderna.
Centrala poster är exempelvis pensioner, avskrivningar och skatter. Taxefinansierad verksamhet finansieras
i princip av abonnenterna och inte via skattemedel.

.
(tkr)

Nettokostnad Nettokostnad
tom 31 augusti tom 31 augusti
2018
2017

Budget 2018
efter KF-beslut
2017-10-30

Gällande
Budget 2018

Helårsprognos
2018

Differens
budget−
helårsprognos

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden

387 849

370 259

596 900

599 303

603 774

587

1 098

1 800

1 800

1 800

Kommunstyrelsen

64 351

61 635

101 800

115 210

100 610

14 600

Kompetens- och arbetslivsnämnden

28 543

25 781

46 900

46 476

48 589

-2 113

Kultur- och fritidsnämnden

22 265

22 949

36 100

39 053

39 053

-

Samhällsskyddsnämnden

22 766

16 919

29 240

31 420

32 325

-905
11 338

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

-4 471
-

480 410

480 456

745 538

762 549

751 211

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

363 829

372 007

591 538

606 638

575 857

30 781

Individ- och familjeomsorg

116 581

108 449

154 000

155 911

175 354

-19 443

Tekniska nämnden

245 179

221 786

363 620

377 645

377 911

-266

Kommunrevisionen

660

612

1 300

1 300

1 300

-544

45

1 600

1 600

1 600

1 252 066

1 201 539

1 924 798

1 976 356

1 958 173

18 133

18 134

27 800

27 800

27 500

300

46 000

18 943

8 943

10 000

-

-

Valnämnden

Summa nämnder

18 183

Centralt
Pensioner och lönebikostnader
Löneutrymme
Förändring av semesterlöneskuld
Moms omsorgsboende

-

-

-43 016

32 809

-3 788

-3 789

-

-

-5 000

-5 000

-5 000

-

Reservmedel

-

-

-

-

-

-

Driftkonsekvenser av investeringar

-

-

-

-

-

-

Interna och externa hyror

-

-

-

-

-

-

7 000

7 000

Bidrag till statlig infrastruktur (E20)
Försäkringsersättning
Summa centralt

4 670
-15 000

4 670
-

7 000
-

-

-

-15 000

15 000

-39 001

-16 225

75 800

48 743

23 443

25 300

1 213 065

1 185 314

2 000 598

2 025 099

1 981 616

43 483

2 754

-1 938

2 400

-2 400

-517

-151

600

600

-400

1 000

2 237

-2 090

600

600

2 000

-1 400

1 215 302

1 183 225

2 001 198

2 025 699

1 983 616

42 083

-69 151

-63 365

-100 000

-100 000

-104 000

-4 000

94 330

85 416

127 100

138 278

140 000

1 722

Skatteintäkter

921 799

891 171

1 390 900

1 390 900

1 384 828

-6 072

Generella statsbidrag

380 383

398 959

616 500

616 500

592 575

-23 925

7 305

5 289

4 000

4 000

7 500

3 500

-12 539

-8 224

-12 000

-12 000

-17 800

-5 800

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas

SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
TOTALT

-

-

Finansiella poster
Avskrivningar
Återföring av kapitalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiering av ombudgeteringar via RUR
Summa finansiella poster

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

-

-

-

-

-

-

1 322 127

1 309 246

2 026 500

2 037 678

2 003 103

-34 575

106 825

126 021

25 302

11 979

19 487

7 508

Realisationsvinst

-

1 164

-

-

-

-

Realisationsförlust

-

-695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Omstruktureringskostnader
ÅRETS RESULTAT

106 825

23 I Falköpings kommun I Delårsrapport 2018

126 491

25 302

11 979

19 487

7 508

INVESTERINGSREDOVISNING
Under perioden januari till augusti 2018 uppgick Falköpings kommuns nettokostnader för investeringar till
200,2 mnkr, vilket är något högre än föregående år.
Detta beror bland annat på att flera investeringar i nya
förskolor, skolor och demenscentrum nu rullar kommit
igång och beräknas avslutas under år 2019. Prognosen
för helår beräknas till 362,5 mnkr vilket är nästan 200

NÄMND (tkr)

mnkr mindre än budgeterade investeringar för år 2018.
Detta beror på att flertalet investeringar inte kommit
igång enligt den ursprungliga tidsplanen, det gäller
bland annat nya Platåskolan och ombyggnation av
Vindängen skolan.

Nettokostnad
tom 31 augusti
2018

Nettokostnad
tom 31 augusti
2017

5 941

2 933

5 986

5 986

0

0

0

0

0

19 781

6 700

65 060

66 304

-1 244

2 393

2 874

8 160

8 160

0

17 389

3 827

56 900

58 144

-1 244
200

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledning
Exploateringsb udget
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Budget 2018

Helårsprognos
2018

Differens
budget−
helårsprognos
0

4

81

800

600

Kultur- och fritidsnämnden

129

413

800

800

0

Samhällsskyddsnämnden

286

19 597

4 200

2 002

2 198

Socialnämnden

3 787

1 131

5 817

5 817

0

147 236

107 122

419 551

245 628

173 923

22 140

22 903

41 500

33 381

8 119

850

10 002

12 904

2 000

10 904

200 153

170 883

556 618

362 518

194 100

Tekniska nämnden
Vatten och avlopp
Biogas
Summa nämnder

RESULTATRÄKNING
Falköpings kommuns resultat per den 31 augusti
2018 uppgår till 106,8 mnkr. Enligt kommunens
finansiella mål ska resultatet överstiga 2 % av skatteintäkter och generella bidrag över en längre tid.
Detta delårsresultat motsvarar 8,2% av skatter och
bidrag. I detta resultat ingår bokföring av semesterlöneskuld med 43 mnkr till följd av Falköpings
kommuns semesterberäkning där de anställda inarbetar semestern under hela året

Kostnaden för semesterlöneskuld vid årsskiftet beräknas till 0 mnkr. En engångsersättning i form av
försäkringsersättning har erhållits med 15 mnkr
under året. Vid hänsyn tagen till att semesterlöneskulden och försäkringsersättningen borträknad visar
Falköpings kommun ett resultat på runt 48,8 mnkr
för årets första åtta månader.

RESULTATRÄKNING (tkr)

NOT

Verksamhetens intäkter

1
2

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

3
3

Finansiella intäkter
Finansella kostnader

Periodens resultat

4

2018-08-31

2017-08-31

403 295

385 866

-1 524 270

-1 478 531

-69 151

-63 365

-1 190 126

-1 156 030

921 802

891 123

380 383

394 333

7 305

5 289

-12 539

-8 224

106 825

126 491
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BALANSRÄKNING
Den ökade investeringstakten i Falköpings kommun
medför att tillgångar i byggnader och mark ökar samtidigt som den långsiktiga låneskulden har ökat med

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och exploateringsmark
Kortfristiga fodringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

150 mnkr. Mer ingående om låneskuldsförändringen
finns att läsa längre fram under låneskuld.

NOT

5
6

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINFAR OCH SKULDER
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2017-08-31

1 963 296

1 746 072

79 327

91 003

176 202

185 623

2 218 825

2 022 698

7

48

145

8

217 235

143 345

9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserat eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för återställande av avfallstipp
Avsättningar för omstruktureringskostnader
Summa avsättningar

2018-08-31

6 643

12 764

2 442 751

2 178 952

1 025 903

929 516

106 825

126 491

1 132 728

1 056 007

116 459

97 083

2 249

6 138

0

60

10

118 708

103 281

823 079

669 063

11

368 236

350 601

1 191 315

1 019 664

2 442 751

2 178 952

NOTFÖRTECKNING
(tkr)

2018-08-31

2017-08-31

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsmedel
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Bidrag
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Sum m a verksam hetens intäkter

33 152
90 389
37 751
184 124
57 879
403 295

33 447
73 807
34 733
190 430
1 164
52 286
385 867

-4 714
-729 943
-241 548
-81 381
-403 156
-63 528
-1 524 270

-4 654
-716 646
-233 184
-77 754
-381 215
-64 384
-695
-1 478 531

921 802
19 527
360 856
1 302 185

891 123
37 222
357 111
1 285 456

-6 098
-2 180
-4 261
-12 539

-6 444
-1 550
-230
-8 224

305 244
1 658 052
1 963 296

288 268
1 457 804
1 746 072

10 595
24 435
59 866
27 815
9 161
70 000
-25 670
176 202

10 552
22 771
59 866
31 746
9 357
70 000
-18 670
185 623

48
48

145
145

33 947
183 288
217 235

27 818
115 527
143 345

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Förtroendemän
Personal
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Material och tjänster
Bidrag, vård och ersättningar
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillg
Sum m a verksam hetens kostnader

NOT 3 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Kommunalskatt
Generella statsbidrag
Inkomst-/kostnadsutjämning
Sum m a skatteintäkter och generella statsbidrag
NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntor på lån
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Sum m a finansiella kostnader
NOT 5 BYGGNADER OCH MARK
Anläggningar för affärsverksamhet
Byggnader, gator och mark
Totalt byggnader och m ark
NOT 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier
Andelar
Aktier och obligationer, pensionsmedel
Obligationer, förlagsbevis
Långfristig utlåning
Bidrag E20
E20-upplösning
Sum m a finansiella anläggningstillgångar
NOT 7 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK
Förråd
Sum m a förråd och exploateringsm ark

NOT8 KORTFRISTIGA FODRINGAR
Fakturafordringar
Övriga fordringar
Sum m a kortfristiga fordringar
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(tkr)

2018-08-31

2017-08-31

NOT 9 KASSA OCH BANK
Kassa
Bank
Plusgiro
Sum m a finansiella kostnader

41
6 602
6 643

25
30 649
-17 911
12 764

90 350
3 372
22 737
2 249
118 708

75 510
2 619
18 954
6 198
103 281

53 785
1 423
36 537
276 491
368 236

48 852
1 694
37 699
262 357
350 601

NOT 10 AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner
Avsättning för garanti- och särskild ålderspension
Avsättning för pensioner till förtroendemän
Avsättning för särskild löneskatt
Övriga avsättningar
Sum m a avsättningar

NOT 11 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upplupna räntor
Pensionskostnad, individuell del
Övriga kortfristiga skulder
Sum m a kortfristiga skulder
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Redovisningsprinciper

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om
kommunal redovisning (SFS 1997:614). Rådet för
kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar och
rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisnings-principerna med några undantag. Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan föregående rapport.

Immateriella anläggningstillgångar är klassificerade
som materiella anläggnings-tillgångar.

PENSIONER
Pensionsskulden beräknas enligt beräkningsmodellen
RIPS17. Diskonterings-räntan i modellen har ej förändrats under året.
Falköpings kommun tillämpar den så kallade blandmodellen när det gäller redovisningen av den pensionsskuld som är intjänad för 1998, vilket innebär att
denna skuld tas med som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen
intjänas, tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie sker till den försäkring medarbetaren
valt.
Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda
ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt.
Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %. (Aktualiseringsgrad = ”den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställningar.” Källa: rkr.se)

SKATTEINTÄKTER
SKL:s augustiprognos används vid redovisningen av
skatteintäkterna.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Kommunens aktie- och obligationsinnehav finns under
Finansiella tillgångar eftersom avsikten inte är att
handla med dem utan innehavet är långsiktigt.

Redovisning av exploateringsområden sker i investeringsredovisningen. Enligt rekommendationen ska en
uppdelning göras på omsättnings- respektive anläggningstillgång.
Försäkringsersättning 15 mnkr har bokats på resultatet
(finansverksamheten).
Några specifika inventarier har aktiverats under perioden. För övrigt har inga investeringar aktiverats utan
detta sker en gång per år, i december.
Försäljningar bokförs en gång per år, i december.
Försäljningsintäkter är bokförda som pågående investeringar till dess att de bokförs.
Investeringsbidrag och ersättning för gatukostnader
redovisas som en inkomst i projektredovisningen och
minskar därmed anskaffningsvärdet.
Införandet av komponentavskrivning på nya anläggningar har införts under 2017. Historiken har ännu inte
komponentuppdelats.

AVSÄTTNING DEPONIER
Då det finns beslut om sluttäckning av deponierna i
Falevi, Floby och Stenstorps skall den framtida kostnaden avsättas i balansräkningen. En utredning för att
fastställa beloppet pågår och förväntas vara klar senast
2018-12-31. Bedömningen är att avsättningen kommer
hamna på ca 35-40 mkr.

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Avsättningen har i enlighet med avtal indexerats med
Trafikverkets index för väghållning.
Bidraget upplöses med en tiondel per år.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Sammanställd redovisning upprättas endast vid årets
slut och finns således inte med i delårsrapporten.
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Finansiell rapport
Falköpings kommuns finansiella rapport per
31 augusti 2018
LÅNESKULD
Kommunens långfristiga lån uppgick den 31 augusti
till 754 mnkr. Vid årsskiftet 17/18 var låneskulden 604
mnkr vilket innebär att låneskulden ökat med 150
mnkr.
Bundna räntan av låneskulden uppgår till 300 mnkr
och resterande 454 mnkr har rörlig ränta.
Den genomsnittliga räntan för låneskulden uppgick till
1,13 %. Som framgår av diagrammet uppgick finansiella kostnader per 31/8 2018 till 6,3 mnkr och finansiella intäkter, aktieutdelningar och räntor, till 7,3 mnkr.
Räntekostnaden för swappar uppgick till 6,1 mnkr och
räntekostnaden för rörliga lån blev ett minus med 0,4
mnkr, allt beroende på minusräntan.
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Kommunens ränteintäkter kommer från innehavet av
långa obligationer. Det extrema ränteläget i världen
och Sverige, innebär att kommunen inte får någon
ränteintäkter på bankkonton, men detta innebär även
att kommunen har väldigt låga kostnader på sina rörliga lån.

AKTIER OCH OBLIGATIONER

LIKVIDITET

I bokslutet 2005 avsattes 14 mnkr för att utjämna
framtida kostnader för den gamla pensionsskulden.
Från och med 2006 års budget och t o m 2014 har 7
mnkr budgeterats årligen för att finansiera pensionskostnader under kommande år. Den sammanlagda
avsättningen uppgår till 77 mnkr och är placerad i
aktier och i räntebärande företagsobligationer.

Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till
minus 13 mnkr.

Innehavet av aktier består av följande bolag och innehavet per bolag framgår av diagrammet.

I och med minusräntan kan vi inte ha våra likvida
medel på banken då vi riskerar att få betala ränta på
behållningen. Vi utnyttjar därför en räntefri checkkredit på 90 mnkr och har vår överlikviditet placerad kort
i ränteobligationer. Vår överlikviditet uppgick den 31
augusti till 10 mnkr.

Företagsobligationerna består av europeiska bankobligationer i Deutsche Bank, KBC bank. Societe Generale, SEB, Danske bank, Nykredit och HSBC.
Anskaffningsvärdet i aktier är 59,8 mnkr och i obligationerna 17,2 mnkr. Sammanlagt uppgår det totala
anskaffningsvärdet till 77 mnkr.
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar

Delårsrapport 2018 I Falköpings kommun I 32

Samverkan

Organisation

Styrning och
ledning

Kompetens

Lokaliteter

Resurser

Tilliten i nämndens styrkedja har stärkts de sista åren och underlagen till nämnden rapporteras mer
systematiskt.
Förvaltningens uppdrag har under året utökats, genom volymökning och omorganisation, men den ram
kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 är oförändrad. Kostnaden per barn/elev i för- och grundskola är lägre i Falköpings kommun än i jämförbara kommuner och riket. Nämnden har idag en trångboddhet som påverkar allas arbetsmiljö vilket ytterligare försvårar en redan ansträngd rekryteringsituation då det inte finns behörig personal att tillgå. Extra tilldelning har utgått för moduler, men inte
personal och material för det ökade elevantalet. Utöver den kommunala tilldelningen består en allt
större del av nämndens omsättning av riktade statsbidrag. Statsbidragens utformning styrs i huvudsak
av staten och svårigheten med rekrytering gör att effekten av statsbidragen inte blir den man avsett.
Prognosen är att dessa förutsättningar påverkar resultat och måluppfyllelse på ett negativt sätt och i
ännu högre grad ställer krav på verksamhetens innehåll och arbetsprocesser. Insikten om lärarens betydelse för elevers måluppfyllelse blir ännu tydligare och vikten av det kollegiala lärandet ökar.

Måluppfyllelse
Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Mål

Alla barn och elever är trygga och
tror på sin egen förmåga

Indikator

Resultat

Andel elever i grundskolans år 5 och år 8 som
upplever trygghet
Andel elever i grundskolans år 5 och år 8 som
upplever att de har inflytande över sina egna
möjligheter till utveckling och lärande
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som
upplever trygghet
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som
upplever att de har inflytande över sina egna
möjligheter till utveckling och lärande

94 %
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88 %

88 %
81 %

Nämndens indikatorer visar inte på måluppfyllelse för kommunens mål som helhet.
Prognosen är att elevers upplevelse av trygghet och trivsel kvarstår på en hög nivå, men en mer övergripande analys behöver komplettera indikatorerna.
En av uppföljningarna som visar på elevers upplevelser av skolan är den elevenkät som genomförs
övergripande i kommunen varje höst. Vid senaste elevenkäten hösten 2017 har 94% av eleverna i
grundskolan angett att de är trygga och 92% att de trivs i skolan. För att underlätta analysen för skolorna efterfrågas både trivsel med lärare och trivsel med andra elever. Årets resultat visar på en högre
måluppfyllelse i kommunens skolor än förra läsåret men skiftar mellan skolorna. Det finns inget samband mellan skolans storlek och andelen elever som trivs men resultaten är högre i årskurs 5 än i årskurs 8. Lågstadiesatsningen har bidragit till att öka vuxentätheten för de yngre eleverna. Rektorer lyfter även miljö och lokaler som viktiga förutsättningar för ett bra arbetsklimat och de senaste åren har
trångboddheten ökat i skolorna. Olika satsningar som bidrar till ökad studiero och fler gemensamma
rastaktiviteter pågår, bland annat genom trivselprogrammet. Flera skolor har också tagit fram gemensamma lektions- och klassrumsrutiner för att påverka trygghet och studiero.
Grundskolorna i Falköpings kommun har generellt välfungerande formella rutiner för hur eleverna ska
få inflytande över utbildningen och ta ansvar för sin skolmiljö genom tex. klass-, kost- och elevråd.
Under året har även en referensgrupp bildats för att skapa delaktighet i och hämta elevsynpunkter på
den nya skolorganisationen. I elevenkäten ställdes även ett antal frågor om elevers lärmiljöer.
Skolor med senare år har utsett elevskyddsombud som deltar i skydds- och arbetsmiljöarbetet. Syftet
är att elevers frågor och tankar ska tas på allvar och mötas med respekt. Det upplevs ändå svårt att
skapa bra kanaler för att alla elever ska känna att de har insyn och får information och återkoppling om
vad som diskuteras på tex elevråden. Detta är ett pågående utvecklingsarbete för att öka tillilten i styrkedjan. På flera skolor använder man sig av elevledda utvecklingssamtal som kan vara ett exempel på
hur eleven tar ansvar över sin utbildning och också har inflytande över den. Pedagoger har generellt ett
demokratiskt förhållningssätt men när det gäller elevers möjlighet att få inflytande över undervisningens innehåll och genomförande skiljer det sig däremot åt både mellan skolor, klassrum och ämnen
Ållebergsgymnasiets uppföljningar visar att en hög andel av eleverna både trivs och känner sig
trygga. Eleverna uppger även att skolans undervisning ger dem möjlighet att förbereda sig för ett demokratiskt samhälls- och arbetliv även om resultatet skiljer mellan olika program.
På gymnasiet organiseras det formella inflytandearbetet genom enhetsråd kopplade till klassråd. Rektor deltar på enhetsråden. En elevkår arbetar övergripande med att medvetet stärka en ”Ållebergsanda
– vikänsla” på skolan med gott resultat. Elevhälsoarbetet har under läsåret anpassats för att komma
närmare programarbetslagen. Olika arbetsgrupper deltar aktivt i det förebyggande arbetet för att
minska kränkningar och diskriminering.
Elever på Ållebergsgymnasiet ges inflytande genom bla mentorstid, klassråd, enhetsråd, elevkår och
elevskyddsombudsarbete. Dessa sker på skoltid. Elever deltar även i programråd, vid öppet hus och i
programmens olika utvecklingsarbeten. Förutom det ”formella inflytandet” ges möjlighet till inflytande bla genom utvärderingar efter kursslut, genom samtal och dialog och vid utvecklingssamtal.
Efter Skolinspektion 2014 har Ållebergsgymnasiet arbetat för att stärka elevers inflytande och ansvar
för sina studier, vilket märks i årets positiva resultat. All personal har haft gemensam kompetensut-
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veckling för att stärka samsyn i bedömning för lärande, BFL, och på så sätt öppna upp för elevernas
inflytande. Elever får idag bättre återkoppling på sin lärprocess och även möjlighet till inflytande över
lärarens kursupplägg. Enligt KKIK-enkäten 2017 uppgav 81% av eleverna i årskurs 2 att lärarna tog
hänsyn till deras åsikter. Rutinerna runt demokrati och elevinflytande har stärkts.
Under 2017 genomfördes regelbunden tillsyn av Skolinspektionen i Falköpings kommun. Viss kritik
riktades mot några skolenheter gällande det förebyggande elevhälsoarbetet. Efter inspektionen har en
mängd åtgärder påbörjats för att utveckla arbetet. Vid hösterminens start 2018 erbjöds kommunen stöd
i form av deltagande av Skolverkets satsning ”Bästa skola”. Falköping deltar med Ållebergsgymnasiet
enhet C, Kyrkerörsskolan och Gudhemsskolan.

Prognosen för måluppfyllelse 2018 är att de positiva resultaten håller i sig, men inte visar på ytterligare progression. På längre sikt och med hjälp av stabilitet i den nya skolorganisationen förväntas
elevers upplevda trygghet, trivsel och inflytande öka.

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Följs upp vid årsbokslut.

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas
Följs upp vid årsbokslut.

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Mål

Medarbetarna är kompetenta, har
handlingsutrymme och inspirerar
till utveckling och ökad
måluppfyllelse

Indikator

Resultat

Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleutbildning

48 % (48%)

Andel årsarbetare på fritidshemmen med
pedagogisk högskoleutbildning
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk
högskoleexamen
Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk
högskoleexamen

36% (40 %)
80% (82 %)
77% (77 %)

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning fortsätter att sjunka och trenden ser
inte ut att vända de kommande åren.
Särskilt märkbart är förändringen inom fritidshemmet.
Fritidshemmen har en låg andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning och trenden
har de senaste åren varit sjunkande, liksom i övriga riket. Rekrytering av pedagogisk personal
till denna verksamhet är svår. Ett antal fritidspedagoger har genom studier skaffat behörighet
till grundskolans praktiskt estetiska ämnen och valt att arbeta i de tidiga skolåren. Ett
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mentorskap för fritids startas hösten 2018 för att stärka likvärdigheten.
Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan har under lång tid legat i
linje med riket, men sjunker nu och hamnar under rikssnittet.
Även gymnasiet ligger fortfarande under snittet för riket, men behåller sin andel jämfört med
tidigare år.
Den sjunkande trenden för förskolan verkar ha stannat upp och Falköping siffror ligger i linje
med rikets.
Förvaltningen har under året startat upp en rekryteringsgrupp för att underlätta
personalförsörjningen i alla verksamhetsformer. En postitiv progression, marknadsföring och
ett gott utvecklingsarbete kommer förhoppningsvis locka fler till, och få fler att stanna i,
Falköping.
Rekrytering av personal försvåras av att det har saknats lärosäten i närområdet. Under det senaste året
har Skövde Högskola fått tillbaka lärarutbildningen. Den är dock under uppstart och täcker inte alla
skolformer så en eventuell effekt märks inte ännu.

Mål

Alla elever når målen

Indikator

Resultat

Meritvärdet i grundskolans år 9
Andel behöriga till nationellt program
Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiets
nationella program

211,7
80,2%
14,34

Resultatutvecklingen visar på en fortsatt positiv trend och meritvärdet stiger och närmar sig övriga
kommuner. Fler elever blir också behöriga till nationellt program på gymnasiet. Som lägst de senaste
åren låg behörigheten under 70%.
Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat har jämnat ut sig och pojkars måluppfyllelse ökar.
Matematik är fortsatt det ämne som fäller flest elever vid slutbetyg i årskurs 9 och forskning visar att
matematikämnet särskiljer sig från övriga ämnen. I Falköping har satsningar genomförts för att höja
elevers resultat och möjlighet att söka nationellt program, tex Ållematte och lovskola. Det visar på
positiva effekter, men fortfarande utmärker sig ämnet.
Betygspoängen på gymnasiets nationella program visar på en stabil betygspoäng och fler elever tar
gymnasieexamen.
Under de senaste åren har tilliten i styrkedjan ökat och det systematiska uppföljningsarbetet mot
nämnden har stärkts. Medvetenheten om vikten av ett analysarbete på varje nivå har ökat. Detta skapar
bättre förutsättningar inom hela förvaltningen och säkerställer kvalitén på de underlag nämnden behöver för beslut. Skolorganisationsbeslutet från mars 2017 förväntas på sikt bidra till högre likvärdighet
och högre måluppfyllelse för samtliga elever.
Den nya organisationen med verksamhetschefer för respektive skolform, har redan bidragit till fördjupning av utvecklingsarbetet.

Delårsrapport 2018 I Falköpings kommun I 36

Flera åtgärder för att öka kvalitén och säkerställa elevens rätt till stöd har genomförts. Det kollegiala
lärandet i nätverksgrupper, sambedömning och verksamhetsspecifika möten har gynnat respektive
skolform.
Måluppfyllelsen i de första skolåren behöver följas nogsamt för att se att de satsningar som görs får
den långsiktiga effekt som efterfrågas.
Det nationella bedömningsstödet kan ge god hjälp i arbetet.

Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Barn- och utbildningsnämnden

Differens
Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

(tkr)

budgetprognos

18-aug

17-aug

2018

2018

2018

Intäkter

135 588

129 666

135 075

181 382

46 307

Kostnader

523 437

499 925

734 378

785 156

-50 778

Nettokostnad

387 849

370 259

599 303

603 774

-4 471

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden

Prognosen efter årets 8 första månader visar på ett befarat underskott på ca 4 000 tkr för
helåret. Prognosen förutsätter att det effektiviseringskrav som lades på nämnden om 3 000 tkr
täcks med medel från mångfaldsutskottet.
Nämndens ekonomi är komplex. Verksamheten finansieras med kommunalt beslutad ram
kompletterad med externa intäkter i form av statsbidrag, etableringsersättningar och
asylpengar. De externa intäkterna är svåra att prognostisera eftersom de är beroende av
omvärldsförändringar och nationella beslut.
Den volymökning som skett under de senaste åren har medfört att flera förskoleavdelningar
har öppnats. Grundskolorna är välfyllda och modersmålsundervisning, undervisning i svenska
som andraspråk och särskilt stöd i form av studiehandelning har ökat. Även gymnasieskolan
har ökat i elevantal. De nationella programmen är välfyllda och IM-programmet är
gymnasiets största program liksom i många andra kommuner.
Statens satsningar på skolan visar sig bl a på en mängd riktade statsbidrag som finns att söka.
Hittills i år uppgår statsbidragen till drygt 50 mkr:
 Lågstadiesatsning
 Fritidshemssatsning
 Karriärtjänster
 Lärarlönelyft
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Läslyft
Specialpedagogik för lärande
Omsorg på kvällar och helger
Kvalitetssäkrande åtgärder i förskola och fritids
Maxtaxa
Papperslösa barn
Lovskola
Fortbildning svenska som andraspråk
Fortbildning speciallärare
Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare
Elevhälsa
Läxhjälp
Samordnare nyanlända
Mindre barngrupper i förskolan
Statsbidrag för ökad jämlikhet
Statsbidrag för introduktionsprogram

Ytterligare statsbidrag finns att söka, men eftersom de är helt nya och det är svårt att bedöma
omfattningnen av insatser som krävs för att möta statsbidragens kriterier tas ingen hänsyn till
dem i prognosen.
Samtliga satsbidrag förutsätter att kommunen utför de åtgärder som krävs, annars riskerar
förvaltningen att behöva betala tillbaks pengarna.
Till skillnad från föregående år ökade man 2018 BUN:s ram med 30600tkr (etablering och
asyl i 2017 års nivå) mot att etablerings- och asylintäkter behölls centralt. Det är ännu väldigt
osäkert hur det blir med denna flytt av intäkter och om vi får behålla utökningen av ram. I
nuläget ligger fortfarande intäkterna hos BUN, men så kommer inte året sluta och det är således inte med i prognosen.
Inför budget 2018 togs 2146tkr felaktigt från BUN:s ram, KS har beslutat att inte rätta till det
under 2018, utan istället ha med det inför 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit nya hyresavtal med två fria förskolor som hyr lokaler av Falköpings kommun. Det innebär en kraftig hyreshöjning i båda fallen och det gör en
ökad kostnad för BUN på 400tkr andra halvåret 2018.
Under hösten har två nya förskoleklasser startats på Centralskolan vilket också för med sig en
utökning av fritidshemmet. Alla åk6 i centralorten har flyttats from hösten till Kyrkerörskolan.
Nämnden har äskat ytterligare medel för de ökade kostnader det innebär, men KS avslog detta
äskande. Flytten och de nya förskoleklasserna innebär ökade kostnader med 1250tkr andra
halvåret 2018.
Sammanlagt innebär det att BUN i nuläget går mot ett underskott på 4000tkr.
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Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:

Barn- och utbildningsnämnden

Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens
budgetprognos

Ansvarsområde (tkr)

18-aug

17-aug

2018

2018

2018

Förskola

98 047

90 620

144 304

144 679

-375

174 307

167 109

257 428

261 460

-4 032

87 017

80 384

130 766

130 526

240

SPC, CFF

20 040

18 528

31 593

31 548

45

Musikskola

3 615

3 901

6 682

5 687

995

Övrigt

4 823

9 717

28 530

29 874

-1 344

387 849

370 259

599 303

603 774

-4 471

Grundskola inkl
särskola och skolbarnomsorg
Gymnasieskola inkl
gysär

Summa

Analys av utfall per ansvarsområde
Förskola

Under de senaste åren har antalet barn i förskolan ökat och förskolorna är välfyllda.
Under året färdigställs om- och tillbyggnaden av förskolan Urd och förskolan i Åsarp.
Spadtag för nybyggnation av förskolan Trollet och förskolan i Kinnarp har genomförts under
hösten.
Statsbidrag för att minska antalet barn i grupperna har även sökts för läsåret 18/19.

Grundskola inkl särskola och skolbarnomsorg

Samtliga grundskoleenheter aviserar att ekonomin är mycket ansträngd. Lokalerna är
välfyllda och placering av nya elever på våra skolor blir alltmer komplicerat. Volymökning
som sker under året hanteras inom den budgettilldelning som enheten fått från årets början.
Anpassningar och tillfälliga förhyrningar av lokaler har skett för att samla elverna i årskurs 6
på Kyrkerörskolan och möjliggöra starten av två nya förskoleklasser på Centralskolan. Detta
görs för att möta en stor årskull som till hösten började förskoleklass.
Rekrytering av behörig personal är fortsatt svårt och lönenivån tenderar att öka snabbt.
Konkurrensen mellan kommunerna hårdnar och lönen är till viss del avgörande för att
behålla/anställa personal.
Pedagoger/resurspersoner har anställts på alla enheter som undervisar elever i år 1 – år 3 med
hjälp av det riktade statsbidraget för lågstadiesatsning. Även fritidshemmen är förstärkta med
hjälp av statsbidrag.
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Gymnasieskola inkl särskola

Gymnasieskolans ekonomi är svår att överblicka, men beräknas något bättre än föregående
prognos. Andel sökande från kommunens skolor har varit högt. Det ökande elevantalet ryms
inom gymnasiets organisation. Några av de nationella programmen har höga kostnader i
jämförelse med andra kommuner, men kan på sikt minska då fler elever undervisas på
Ålleberg.
IM-programmet är fortsatt gymnasiets största program och har höga kostnader per elev pga
en hög personaltäthet.
Asylintäkter för gymnasiets elever finansierar en del av verksamheten, men intäkten är osäker
och upphör när eleven flyttar, avvisas eller får uppehållstillstånd.
Under hösten utökas ledningen med ytterligare en rektorstjänst på IM, finansierad med
statsbidrag.
Den interkommunala nettokostnaden har de senaste åren minskat i takt med att antalet elever
på Ållebergsgymnasiet ökat. Även i år visar prognosen på ett överskott trots att budgeten
minskats mellan åren.

Övrigt

Musikskolan och Specialpedagogiskt centrum förväntas hålla sig inom budget.
För året finns ingen buffert övergripande för oförutsedda händelser. Osäkerhet finns beträffande externa intäkter i form av etableringsersättning, asylpengar och statsbidrag.

Åtgärder
För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtas:




Söka fler statsbidrag.
Hälften av underskottet (2 miljoner) är en felbudgetering, vilket vi har svårt att åtgärda.
Se över vilka tjänster som vi kan vänta med att tillsätta

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder är:
Det bör kunna ge omedelbar effekt och den del av underskottet som är felbudgeterat planerar
vi inte att åtgärda.
Vidare fick vi ett godkännade av KS att vi tillåts gå med ett underskott utifrån ökade
elevkullar i centrala staden (Kyrkerör/Centralskolan).
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Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Barn- och utbildningsnämnden Nettokostnad
(tkr)

Budget

Helårsprognos

tom augusti

Differens

bud-

get-prognos

2018

Summa

2018

2018

2018

5 941

5 986

5 986

0

5 941

5 986

5 986

0

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden
Nämndens tilldelade budgetram på 5700 tkr samt ombudgeterade medel från föregeånde år på 286 tkr
fördelas till förskolan Urd, Åsarps skola, IT-satsningar samt reinvestering och kompletteringar på övriga skolor och förskolor.
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar

Samverkan

Kompetens

Lokaliteter

Organisation

Styrning och
ledning

Resurser

Perioden januari-augusti 2018 har präglats av en fortsatt stark utveckling av nya etableringar och byggandet. Detta har ställt höga krav på organisationen både när det gäller arbetsätt och effektivt nyttjande
av personella resurser.
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Den stora utmaningen var att fördela resurser och organisera verksamheten för att kunna jobba strukturerat såväl med strategiska uppdrag från kommunstyrelsen som med myndighetsutövning på uppdrag
från byggnadsnämnden.
Arbetet med att få struktur, styrning och uppföljning av ekonomi har lett till bättre insyn och kontroll
över utgifter och intäkter. Detta har möjliggjort investeringar i teknisk utrustning och nya programvaror.
I syftet att öka kvalitén inom verksamheten har organisationen arbetat fokuserat med internkontroll
och riskanalys, vilket har resulterat i framtagning av nya rutiner för verksamhetens olika processer.
Det systematiska arbetet med en tydlig och gemensam helhetsbild kring mål, uppdrag och värdegrund
har pågått under året. Arbetet har präglats av medarbetarnas delaktighet och engagemang.
Den fysiska miljön för medarbetarna har förbättrats genom en ombyggnad och uppfräschning av lokalerna.
En gynnsam arbetsmarknad för yrkesgrupper som är representerade på Stadsbyggnadsavdelningen har
resulterat i att under den aktuella perioden har sju nya medarbetare rekryterats på avdelningen.
För att verksamheten ska kunna bedrivas med hög effektivitet, kvalitet och med bibehållen rättsäkerhet, har personalen på avdelningen fått kontinuerliga kompetenshöjande insatser i regelverket och
lagstiftningen som styr verksamheten.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden är den nämnd som uträttar kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden har ansvar för frågor om lov, besked, tillsyn och även planläggning.
Byggnadsnämnden verkar genom sin verksamhet för en god byggnadskultur och stads- och
landskapsbild. Nämnden följer den allmänna utvecklingen, samarbetar med andra och ger råd
och upplysningar.
Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen ansvar för prövning och hantering av lov
och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked,
att fastställa kontrollplaner, kontrollansvariga samt anordnar tekniska samråd,
arbetsplatsbesök och slutsamråd när det gäller den fortsatta byggprocessen.
Byggnadsnämnden är även tillsynsmyndighet enligt bestämmelserna i plan- och bygglagens
11 kapitel. En ny tillsynsplan har upprättats och antagits under våren 2018.
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Under första och andra tertialet 2018 har till byggnadsnämnden inkommit 279 ärenden varav 229
bygglovärenden. Det har beviljats bygglov för 20 stycken nya villor och 167 lägenheter varav 117 LSS
lägenheter.
Bygglov har beviljats för bland annat bostadsbyggande på Prästgårdgärde (26 bostäder), etablering av
Biltema och utveckling av verksamheten för BS Mekaniska.
Kommunfullmäktige har antagit i februari antagit en ny, kommunövergripande Översiktsplan 20172030 som är helt digital. Kommunfullmäktige har också under andra tertialet antagit Parkeringspolicy
och parkeringsnorm för Falköpings kommun.
Byggnadsnämnden fortsätter med sitt arbete med planläggning för bostäder och verksamheter.
Under perioden januari-augusti 2018 antogs tre detaljplaner för Rektorn 1 (Vindängens skola, Traversen 4 och Fåraberget etapp 2A del 1).
Pågående arbete:
 ny högstadieskola i Falköpings tätort,
 ett nytt bostadsområde på Fåraberget (37 nya bostäder i form av radhus, kedjehus och villor
och en stor stadsdelspark),
 ett nytt verksamhetsområde på Fåraberget
 utökning av handelsområdet vid Ållebergs Center
Byggnadsnämnden har, med stöd från kommunfullmäktige, under den aktuella perioden beslutat om
tre positiva planbesked och fyra planuppdrag samt tecknat ett plankostnadsavtal (Trafikverket - Slöta
16:1).
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Måluppfyllelse
Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Delmål Byggnadsnämnden
1.1 Öka medborgarnas möjlighet att påverka och ha inflytande i byggnadsnämndens
verksamhet
1.2 Öka kunskap om social hållbarhet (både tjänstemän och
politiker)

Indikator
Antal genomförda samrådsmöten och åtgärder med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav)
Antal kompetenshöjande insatser inom social hållbarhet.

Uppföljning
7 samrådsmöten har hållits
utöver lagkrav.

1.3 Utveckla webb-sidorna
under Bygga och Bo och uppdatera med relevant information

Kontinuerlig uppföljning av
innehållet. Minska antalet
webbsidor med 10%. Tillgänglighetsanpassa för funktionshinder

Texterna på de flesta av sidorna
under ”Bygga & bo” har redigerats och tillgänglighetsanpassats för personer
med funktionshinder. Arbetet
med att tillgänglighetsanpassa
alla bilder kvarstår och ska genomföras under hösten 2018.
Antalet sidor har minskats ner,
dock finns planen att ändra
strukturen under ”Bygga och
Bo” vilket kommer medföra att
nya sidor skapas samt att flera
sidor tas bort.”

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Delmål Byggnadsnämnden
2.1 I Falköpings kommun ska
finnas en god planberedskap
med färdiga detaljplaner för
enbostads- och flerbostadshus

Indikator
Antal lägenheter i antagna
detaljplaner 2018

2.2 Gestaltning och kulturmiljö
ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet

Antal kompetenshöjande insatser inom gestaltning och kulturmiljö

Uppföljning

15 st
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Träbyggnadsseminarium i
Skövde (tjänstepersoner och en
politiker deltog)
Stadsarkitektträff i Göteborg på
temat kulturmiljö (tjänstepersoner)

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas
Delmål Byggnadsnämnden
3.1 I Falköpings kommun ska
finnas en god planberedskap
med färdiga detaljplaner för
olika typer av verksamheter
3.2 Andelen nöjda bygglovssökande inom näringslivet ska
öka

Indikator
Tillkomna byggrätter för verksamheter (m2) i antagna detaljplaner

Uppföljning

Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen Insikt (avser företagens uppfattning)

Följs upp vartannat år

Vindängenskola, byggrätt 11400
m2

Enkät till bygglovssökande inom
näringsliv

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Delmål Byggnadsnämnden
4.1 En hög servicegrad ska
hållas mot såväl invånare som
företagare

Indikator
 Bekräftelse på mottagen
ansökan skickas inom tre dagar
 Andel beslut i bygglovsärenden inom 0-4 veckor från
komplett ansökan (%)

96 %

72,70% (152 av 209 beslut)

 Andel beslut i bygglovsärenden inom 5-10 veckor från
komplett ansökan (%)

23% (48 av 209 beslut)

 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan
till beslut om bygglov

40 arbetsdagar

 Genomsnittlig tid från planuppdrag till beslut om samråd
(detaljplaner)

9 månader

 Genomsnittlig tid från planuppdrag till antagandebeslut
(detaljplaner)
4.2 Rationell och rättsäker han- Andel lagakraft-vunna ärenden
tering av ärenden
efter överklagande (avser både
bygglov- och planärenden)
4.3 Vi ska arbeta aktivt med en
god servicenivå, hög tillgänglighet och ett gott bemötande.

Uppföljning

Enkät till bygglovssökande

14 månader

Detaljplan Hassla 2:78

Enkät inte genomförd
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Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens
budget-prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Kostnader

587 214

1 098 000

1 800 000

1 800 000

0

Nettokostnad

587 214

1 098 000

1 800 000

1 800 000

0

Byggnadsnämnden (tkr)

Intäkter

0

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden
Byggnadsnämnden har under perioden januari – augusti 2018 haft kostnader på 587 tkr vilket motsvarar ca 33 % av budgeten. För motsvarande period föregående år redovisades en förbrukning på ca 62
%.

Byggnadsnämndens verksamhet bedöms under 2018 bedrivas inom anvisad budgetram.
Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:
Analys av utfall per ansvarsområde
Byggnadsnämnden

Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens budgetprognos
2018

Ansvarsområde (tkr)

aug-18

aug-17

2018

2018

Byggnadsnämnden (arvoden mm)

437 339

443 000

900 000

900 000

0

Fysisk planering/konsultkostnad

149 875

655 000

900 000

450 000

450 000

S umma

587 214

1 098 000

1 800 000

1 350 000

450 000

Ansvarsområde 1 (Byggnadsnämnden (arvoden med mera)

Ansvarsområdet omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politiska arvoden,
utbildningar, mobilabonnemang etcetera. Kostnader för byggnadsnämnden 31 augusti uppgår
till 437 339 kronor vilket motsvarar drygt 49 % av aktuell budget. Utfallet visar att ett
plusresultat på cirka 200 000 kr kan uppstå i slutet på året om utfallet per månad blir som de
första åtta månaderna 2018. Uppskattningsvis blir dock utfallet för 2018 som föregående år då
nämndens kostnader blev 873 000 kr.
Ansvarsområde 2 (Fysisk planering/konsultkostnader)

Ansvarsområdet avser medel för externa kostnader vid upprättande av detaljplaner, program
etcetera. Under året har pågått omfattande planverksamhet med flera utredningar.
Kostnader för detta ansvarsområde uppgår till 149 875 kronor. Detta innebär att ca 17 % av
aktuell budget har förbrukats under perioden januari-augusti 2018. Utredningar pågår och
ytterligare utgifter förväntas under senare delen av året. Prognosen är att ca 50% av budgeten
för planer och konsulter kommer att användas under 2018.
Under 2018 kommer arbete fortsätta med detaljplanerna för
 Gamla stan 2:26 (ny högstadieskola)




Fåraberget etapp 2A del 2
Tåstorp 7:7, Lilla Sikagården
Slöta 4:120
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Slöta 16:1 m fl, Vartofta
Marjarp, omarbetning etapp 1

Även ett antal nya detaljplaner kommer att påbörjas under hösten:





Dotorp 6:28
Gamla stan 2:26, handelsområde
Trollet 14
Lantmannen 7

Detta förutsätter flera utredningar som kommer att finansieras från byggnadsnämndens
budget. Prognosen är att en överskott på ca 450 000 kr uppstår i slutet på året.
Åtgärder
Byggnadsnämnden följer månadsvis det ekonomiska läget och gör bedömningar om tilldelade
medel räcker för att bedriva planarbetet i föreslagen takt och omfattning.
Byggnadsnämnden har beviljats en budget på 1 900 tkr. Utfallet efter augusti månad visar att
det är förbrukat 587 tkr vilket är 30 % under riktvärdet för årets budget. Detta beror till största
delen på att konsulter inte har behövts anlitas i den omfattning som beräknats.
Byggnadsnämndens verksamhet bedöms under 2018 bedrivas inom anvisad budgetram.
Investeringar
Byggnadsnämnden har ingen investeringsbudget.

 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll
 Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
Kommunikativ indikator
Antal genomförda samrådsmöten och åtgärder
med medborgare (utöver plan- och bygglagens
krav)
Antal kompetenshöjande insatser inom
social hållbarhet.
Kontinuerlig uppföljning av innehållet.
Minska antalet webbsidor med 10%. Tillgänglighetsanpassa för funkt-

2015

2016

2017

2018

28

30

7

1

3

Trend

Sidorna har redigerats och tillgänglighetsanpassats för
personer med funktionshinder
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ionshinder
Antal lägenheter i
antagna detaljplaner
2018
Antal kompetenshöjande insatser inom gestaltning och kulturmiljö
Tillkomna byggrätter
för verksamheter (m2) i
antagna detaljplaner
Nöjd kundindex (NKI) i
servicemätningen Insikt
(avser företagens uppfattning).
Enkät till bygglovssökande inom näringsliv,
Bekräftelse på mottagen
ansökan skickas inom
tre dagar
Andel beslut i bygglovsärenden inom 0-4 veckor från komplett ansökan (%)
Andel beslut i bygglovsärenden inom 5-10
veckor från komplett
ansökan (%)
Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan till
beslut om bygglov
Genomsnittlig tid från
planuppdrag till beslut
om samråd (detaljplaner)
Genomsnittlig tid från
planuppdrag till antagandebeslut (detaljplaner)
Andel lagakraft-vunna
ärenden efter överklagande (avser både bygglov- och planärenden)
Enkät till bygglovssökande

83

16

60

15

6

3

2

12 056

30 000

40 250

11 400

100 %

99 %

98 %

96 %

88,7 %

90 %

89 %

72,70 %
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23%

30

33

40

9 månader

9 månader

13 mån

14 mån

6

1

Ej genomförd

Delårsrapport augusti 2018
Kommunstyrelsen
Ordförande: Dan Gabrielsson
Förvaltningschef: Katarina Andersson
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda.Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar
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Samverkan

Organisation

Styrning och
ledning

Kompetens

Lokaliteter

Resurser

Kommunstyrelsen har utvecklat sin samverkan både internt men även ut mot andra aktörer och myndigheter. Nya nätverksstrukturer har skapats i syfte att få mer samordnade processer men också för att
angripa komplexa frågor utifrån helhetsbilder och utifrån vetskapen att utmaningar kräver en palett av
insatser. Kännedomen om varandras uppdrag har ökat på övergripande nivå men utmaningen att nå ut i
hela organisationen är större i de stora nämnderna.
Under året syns därför ett stärkt helhetsperspektiv där kompetenser används horisontellt tydligare mot
en nätverksstruktur samtidigt som basen är kvar i en organisation som präglas av fokus på den egna
förvaltningen. Kommunen är i en tid där dessa två perspektiv måste balanseras framåt för att kommunen ska klara sitt välfärdsuppdrag som handlar både om att leverera tjänster och service och om att
stärka demokratin.
Utifrån kompetensförsörjning och rekryteringen ser kommunen behov av fortsatta satsningar för att
behålla och stärka medarbetare men då bristyrken är gemensamma på nationell nivå behöver organisationen även ställa om både vad gäller arbetsätt och effektivt nyttjande av personella resurser.
De stora investeringar som ligger i planen kräver långsiktig planering och påverkar driftbudgeten på
sikt. Samtidigt är lokalbristen påtaglig i flera nämnder.

Måluppfyllelse
Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Ett stort fokus under delåret har varit att utveckla kommunens demokratiuppdrag utifrån samhällsutvecklingen som visar på ett minskat förtroende och minskad legitimitet för kommunen. Under första
delen av år 2018 syns en tydlig utveckling och styrning samt ett engagemang hos ledning och medarbetare i denna riktning. Samverkan inom organisationen samt med andra aktörer har stärkts.
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Kommunstyrelsens bedömning är att demokratiuppdraget måste stärkas och att det är sårbart, där en
stegförflyttning mot att samhällskontraktet hotas, går att skönja.
Under sommaren 2018 arrangerade kommunstyrelsen därför utbildning i medborgardialog för nämnderna. Målet med utbildningen var att på bredden skapa förståelse för förhållningssättet, metoden och
de utmaningar som kommunen som institution står inför. Tilltron till den kommunala politiken och
förvaltningar som lyhörda institutioner är i gungning, och ett av flera sätt som identifierats, för att
bryta denna trend, är medskapande.
Ambitionen är att inrätta medborgardialog som en naturlig del av den kommunala verksamheten och
som tillåter lokala politiker och tjänstepersoner att konsultera och engagera kommunmedborgare i
frågor som berör just dem. Genom att inkludera fler människor i de kommunala processerna fram till
beslut, bygger kommunen social hållbarhet på flera sätt. Metodens syfte är dels att engagera de personer och grupper som annars inte upplever sig delaktiga och att relationer knyts och utvecklas. Det innebär inte att beslut fattas på nya nivåer; den representativa demokratin är oförändrad. Snarare ämnar
metoden förändra beslutsprocessen i komplexa frågor och tillåter att problem och lösningar kan formuleras av berörda grupper. Det skapas underlag av annan kvalité till skillnad från de expertutlåtanden
som kommunen annars använder.
Kommunstyrelsen har övergripande samordnat och utvecklat nya arbetssätt på strukturell nivå, till
exempel kopplat till struktur för det nya utskottet för social hållbarhet samt ledningsgruppens avsiktsförklaring.
Den kontinuerliga uppföljningen visar att kommunstyrelsen är på väg åt rätt håll. Arbetet har uppmärksammats på nationell nivå och kommunen ses som en god förebild för andra.

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Det har pågått aktivt arbete med att skapa förutsättningar för goda och attraktiva boendemiljöer med
tillgång till grönområde och närhet till kommunikation och service. Efterfrågan på villatomter har varit
stor på Vilhelmsro och på Fåraberget blir tomterna tillgängliga för reservation vid årsskiftet.
För ett ökat och hållbart bostadsbyggande har en tidig dialog mellan kommunen och flera aktörer på
byggmarknaden inletts. Detta har resulterat i ett gemensamt arbete mellan kommunen och Götenehus i
fråga om planering av ett bostadsområde på Fåraberget.
Kommunen har också etablerat kontakter med vissa externa aktörer gällande bostadsbyggande i Floby.
Antal småhus, lägenheter och fastighetspriser
Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2017 och 2018 samt helårsutfall för
resterande år:
Indikator
Antal nya småhus

2013

2014

2015

2016

9

12

18

20

2017
Delår
13

2018
Delår
20

Indikatorn har hämtats från ärendehanteringssystem Tekis ByggR.

Under den aktuella perioden beviljades bygglov för 20 nya småhus. Utfallet visar på att byggande av
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småhus har ökat i förhållandet till samma period förra året.
Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2017 och 2018 samt helårsutfall för
resterande år:
Indikator
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Delår
Delår
Antal nya lägenheter i flerbostadshus

2

10

12

60

21

167

Uppgiften hämtas från ärendehanteringssystem ByggR.

Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2018 och för delår 2017 medan helårsutfall
gäller för resterande år:
Indikator
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Delår
Delår
1,125
1,195
1,446
1,569
1,1 mnkr 1,0 mnkr mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
Fastighetspriser
Källa: SCB preliminära siffror för delåret 2017

Detta är preliminär statistik för 2:a kvartalet 2018 och omfattar fastighetspriser för småhus.
Med småhus avses i denna statistik småhus för permanentboende.
Det behövs en utvecklad långsiktighet för att skapa goda förutsättningar för markberedskap som möjliggör bostadsbyggande.
Det råder en hög tillväxttakt inom den tillverkande industrin. Därför har kommunen fört diskussioner
med företag i flera samhällen om behov av bostäder och service för att möta personalbehov och efterfrågan på kompetens.
Kommunstyrelsen har arbetat med förstärkt lokal handel vilket resulterat i flera starka varumärken. I
april fattade KSAU beslut om markförsäljning till Biltema och bygget är påbörjat så enligt plan beräknas butiken öppna i augusti 2019. Under maj månad fattades beslut om ett markanvisningsavtal för
övrig detaljplanerad mark på Ållebergs Center.
Kommunstyrelsens insatser inom handelsområdet har bidragit till ett positivt resultat vilket syns i en
total omsättningsökning med 19 miljoner för 2017. Ökningen inom sällansköpssidan, där index ökar
med 1 enhet (60), är ett trendbrott.
Framtagandet av en klimatanpassningsplan/styrdokument och implementering av den bygger på en
medvetenhet inom organisationen i att förstå klimatförändringarna och hur de påverkar kommunens
verksamhetsområden. För att skapa ett samhälle som långsiktigt kan möta hotet från klimatförändringarna krävs kunskaper om problemen och hur dessa påverkar verksamheten. För att stärka processen
och skapa synergieffekter inom framtagandet av en klimatanpassningsplan har ett samarbete inletts
med ansvarig för risk- och sårbarhetsanlys arbetet. Det finns tydliga kopplingar inom respektive område. Flera gemensamma kunskapshöjande aktiviter planeras under hösten där vi tillsammans skapar
en plattform att bygga vidare på.
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För att skapa förutsättningar för ett stärkt arbete med landsbygdsutveckling, för att ta tillvara på styrkor i hela kommunen behöver samspelet mellan stad och land utvecklas. Ett utvecklingsområde skulle
kunna
vara
att
involvera
medborgare
i
en
medborgarbudget.
Den kontinuerliga uppföljningen visar att kommunen är på väg åt rätt håll. Insatser, processer och
mått visar sammantaget mot en stärkt måluppfyllelse.

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas
För att Falköpings kommun ska fortsätta växa och kunna tillgodose behovet av mark för företagsetableringar och övrig samhällsservice krävs det en god planberedskap och nyetablering av verksamheter.
Det ska finnas attraktiv byggbar mark som möter efterfrågan.
Kommunstyrelsen tillsammans med andra nämnder har därför organiserat sig tvärsektoriellt för att
arbeta med frågan tillsammans.
Falköpings kommun har antagit en godstransportstrategi för perioden 2016-2020. Strategin anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center till ett starkt, delregionalt logisticcentra. I
strategin anges ett antal mål relaterat till ny utveckling inom området.
Under 2018 har verksamheten ytterligare utvecklats positiv, helt i enlighet med den fastställda godstransportstrategin. Falköping är idag Skaraborgs logistikcentrum.
Alla satsningar under år 2018 lägger grunden till en än mer kraftfull tillväxt vad gäller verksamhet och
nya arbetstillfällen inom logistikintensiv verksamhet på Marjarps logistikområde.
Utvecklingen av antalet nya företag visar på en negativ trend men ett möjligt trendbrott indikeras för
2018. Föregående år har sammantaget visat att antalet företag ändå ökat.

Antal nya företag per 1000 invånare
2012

2013

4,1
4
Källa: Nyföretagarcentrum

2014

2015

3,3

3,0

2016
jan-juni
2,2

2017
jan-juni
1,9

2018
jan-juni
1,6

Antalet rådgivningstillfällen är fyrdubblats på tre år. Antalet nyanlända på rådgivning har fördubblats
på tre år. Nyförtagarcentrum gjorde en kundundersökning på riksnivå, där placerade Falköping sig på
en femte plats.
För kommunstyrelsen är servicefokus en viktig utgångspunkt, där ett gott bemötande och dialog är
framgångsfaktorer. Arbetet med Förenkla helt enkelt 2.0 fortlöper och SKL:s mätning om företagsklimat visar Falköping föregående års goda resultat, NKI 73 (76). I svenskt näringlivsmätning om lokalt
företagsklimat synliggörs Falköpings bästa resultat sedan mätningen började 2002. Det sammanfattande värdet hade ökat till 3,8.
Indikator
Arbetssökande ungdomar 18-24 år
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Falköpings kommun
Öppet arbetslösa
Program med aktivitetsstöd

juli 2014
6,8
8,0

juli 2015
6,6
7,4

juli 2016
6,0
8,2

juli 2017
4,6
7,6

juli 2018
4,5
7,6

Källa: Arbetsförmedlingen
Andelen arbetslösa ungdomar fortsätter att minska. Den starka konjunkturen framförallt inom tillverkningsindustrin och den utvecklade samverkan mellan stat och kommun, har påverkat utvecklingen
positivt.
Indikator: Antal gästnätter i kommunen
Falköping har blivit en attraktivare kommun vad gäller besöksnäringen. Falköping hade 33 426 gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar första halvåret 2018. Detta är en ökning av antalet gästnätter
med 13 % jämfört med föregående år. Sedan 2011 har gästnätterna i Falköping ökat med nästan 60 %
för perioden januari-juni. Beläggningsgraden för kommunen är ackumulerat över året till och med juni
månad 53 %, vilket är att jämföra med 49 % under samma period 2017.

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

januari–juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
juni

22 833

27 626

24 279

28 625

32 980

30 819

33 426

Antal gästnätter
i 20 977
kommunen

(Ovanstående data hämtas ur preliminär statistik från SCB)
Den kontinuerliga uppföljningen visar att kommunen sammantaget är på väg åt rätt håll mot en
stärkt måluppfyllelse.

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Under perioden ser kommunstyrelsen att det främjande och förebyggande perspektivet på kommunens
insatser och aktiviteter har utvecklats, nämnderna har tillsammans stärkt samverkansvägar och den
gemensamma kompetensen även om fortsatt utveckling krävs.
Under första delen av år 2018 har kopplingen mellan verksamhets- och ekonomistyrning stärkts tydligare, genom gemensamma strukturer för starkare målarbete och en stärkt styrkedja har förutsättningar
skapats. Ett exempel är att analysen från årsredovisningen för första gången har lyfts in tydligt som ett
underlag till budgetprocessen. Framåt ska analysarbetet prioriteras för att kunna utläsa vilka effekter
olika ekonomiska satsningar får för verksamhetsutvecklingen.
Det systematiska uppföljningsarbetet har under året blivit mer förankrat ut i organisationen och tilliten
har stärkts. Syftet är att nå ut på alla nivåer i kommunens verksamheter så att styrkedjan stärks. Det
skapar förutsättningar för en lärande organisation. Det finns en ökad medvetenhet om vikten av analyser och engagemanget har växt. I detta framträder också en ökad kännedom om kommunens mål och
vision, dvs vilken riktning som gäller. Underlagen till nämnderna har på så sätt blivit mer systematiska.
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Kommunstyrelsen har arbetat med omvärldsanalys och idag finns en ökad medvetenhet om vilka omvärldsfaktorer som påverkar. Det skapar förutsättningar för en organisation som klarar att ställa om.
Omställningen mot en mer digital kommun pågår. För att ta ytterligare steg i besluts- och uppföljningsarbetet har arbetet med att få ett digitalt beslutstödssystem fortlöpt under delåret. Digitaliseringen
kräver en större omställning och analys visar att samverkan kan förbättras och stärkas så att lärande
mellan olika nämnder möjliggörs. Kollegialt lärande mellan nämnderna är ett utvecklingsområde som
kan bidra till att samsynen stärks och kvaliteten i verksamheten ökar. Vidare skulle den digitala utvecklingen gynnas av ökad samverkan i Skaraborg.
Uppdraget att utveckla verksamhetsstyrning med kommunövergripande hållbarhetsledning samt hållbarhetsprövning av politiska beslut vilket är initierat. Ett förslag på system som underlättar sammanvävning av hållbarhetsperspektiv i verksamhetsutveckling arbetas fram.
Det finns ett behov av stärkt kompetens på hållbarhetsområdet och på sikt behöver förutsättningar
skapas för att säkerställa långsiktighet.
Kommunen fick i augusti utnämningen årets medmänskliga kommun vilket ses som en bekräftelse på
det kultur- och värdegrundsarbete som bedrivs men också att målarbetet stärkts i kommunen. Vad
gäller arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder finns nu en ökad medvetenhet och
kommunfullmäktige antog en policy under delåret.
Sammantaget bedömer kommunen att arbetet mot målet har stärkts under delåret vilket på sikt bidrar till en bättre måluppfyllelse.

Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 beräknas till ett överskott på 14,6 miljoner kronor jämförelse mot budget. Avvikelsen beror dels på att de 11,6 mnkr som är beslutat till kommunstyrelsens
förfogande enligt prognos, inte kommer att användas. Övrigt överskott på 3,0 mnkr avser avvikelser
inom de olika ansvarsområden enligt nedan.
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:

Utfall tom
aug-18

Utfall tom
aug-17

Budget
2018

Helårsprognos
2018

Differens
budgetprognos
2018

Intäkter

12 264

17 458

14 150

14 836

686

Kostnader

76 615

79 093

129 360

115 446

13 914

Nettokostnad

64 351

61 635

115 210

100 610

14 600

Kommunstyrelsen (tkr)

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden
Kommunstyrelsens resultat för delårsrapporten år 2018 är en nettokostnad på 64,3 mnkr vilket motsvarar 55,8 % av helårsbudgeten vilket är en positiv nivå mot riktmärket för perioden som bör ligga på 66
%. Vid borttag av de 11,6 mnkr och en budgetnettokostnad på 103,6 mkr blir motsvarande jämförelse
62,1 % mot helårsbudget, vilket indikerar att kommunstyrelsen ändå ligger i positiv nivå.
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Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:

Kommunstyrelsen (tkr)
Verksamhetsområde (tkr)
Kommunledning
Näringsliv
Hållbar Kommunikation
Hållbar Utveckling
Ekonomi
Personal
KS och KF
Samverkan och Samordning
Summa

Utfall tom
aug-18
4 773
5 575
16 132
6 400
4 193
10 706
4 867
11 705

Utfall tom
aug-17

Budget
2018
7 663
6 654
25 224
13 272
5 800
18 950
18 883
18 764

64 351

0

115 210

Differens
Helårsprognos budget-prognos
2018
2018
7 663
0
7 154
-500
24 924
300
11 072
2 200
5 800
0
18 550
400
7 283
11 600
18 164
600
100 610

14 600

I och med övergången till år 2018 har kommunstyrelsen ändrat den ekonomiska redovisningen och
organisation, vilket medför att någon jämförelse med tidigare år inte kan göras på ett rättvisande sätt.
Kommunledning
Inom ansvarsområdet beräknas prognos ligga i nivå med budget.
Näringsliv
Vid genomgång av enhetens delårsresultat upptäcktes en avvikelse på en kostnad som skulle bokförts
år 2017,vilket har bokförts på år 2018 med summa 0,2 mnkr.
Landsbygdsutveckling har två extra konsulter för Rekoring tagits in.
Ytterligare en avvikelse på 0,3 mnkr beror på ej ökad budgetering för avtalet av besöksnäringen med
Turistbyrån.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos med underskott 0,5 mnkr.
Hållbar kommunikation
Inom kansli fortsätter projekt angående e-arkivssystemet. Avtalet börjar gälla från och med1/9.
Ny tjänst som kommunutvecklare startade 20 augusti. Inledningsvis kommer uppdraget att starta med
projektet Medskapande Falköping. Ett EU-projekt kring social hållbarhet som Falköpings kommun
deltar i.
Budgetavvikelse på 0,3 mnkr inom IT-avdelningen beror på vakanser och glapp mellan tjänster under
året.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos med överskott på 0,3 mnkr.
Hållbar utveckling
Inom Stadsbyggnadsavdelningen blir det överskott på personalkostnader, 1,5 mnkr. Detta beror på
vakanser och glapp mellan tjänster under året.
Överskott på intäkterna 0,6 mnkr beror bl.a. på många sålda tomter och stora bygglovsavgifter.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos med överskott på 2,2 mnkr.
Ekonomi
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Från den 1 oktober är ny redovisningsansvarig på plats. Detta innebär att avdelningen är fullt benmanad.
Inom ekonomienheten bokförs kostnader och intäkter för hyres- och driftsavtal med Falköpings Alpins
ekonomiska förening för Mössebergs slalomanläggning. Diskussion och utvärdering under hösten om
avtal pågår.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos ligga i nivå med budget.
Personal
Intäkter, både interna och externa, uppgår till 0,6 mnkr vilket inte är bugeterat. Detta är kopplade till
återsökningar för företagshälsovård, kostnader för omställning av tjänster, samt internfakturering av
kostnader för företagshälsovård som inte ska belasta de centrala delarna.
Övriga verksamhetskostnader är i nivå med budget.
Något höga kostnader för licenser och konsulter är bokförda under perioden men stabiliseras upp med
pengar från personalavdelningens verksamhetskostnader.
Under hösten kommer det från personalstrategiskamedel startas upp ett nytt stödprogram till chefer,
oklart hur mycket det kommer att användas och vilka kostnader det kommer att innebära.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos med ett överskott på 0,4 mnkr.

KS och KF

Enligt beslut i KF den 23/4 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska ha 12
mnkr till förfogande. Om det utnyttjas påverkar det resultatet för 2018. Det finansiella målet
på 2 % av skatter och stadsbidrag skall ses över tid. Till grund för detta beslut ligger det goda
resultatet från 2017.
I denna prognos för helår är uppskattningen att dessa 11,6 mnkr inte kommer att användas,
där av en positiv budgetavvikelse inom området kommunstyrelsen. Del av budget, 0,4 mnkr
har flyttats till Tekniska nämnden.
Total prognos vid ej användning av oförutsett pengar överskott på 11,6 mnkr.
Samverkan och Samordning
Utav de beslutade investeringsbidragen för år 2018 är inte utbetalning genomförd till Stenstorps IF på
0,6 mnkr då föreningen har fått avslag från arvsfonden. Floby Ryttare har inte fått utbetalt 0,6 mnkr då
återkoppling angående bidrag från andra bidragsgivare inväntas. I denna prognos beräknas utbetalning
till Floby Ryttare sker under hösten.
Prognos Avloppsföreningar, inga ansökningar på ingående.
Kommunstrategiskabidragsansökningar som kommer betalas ut under hösten 2018 enligt beslut är
följande: Falbygdens Biodlarförening 62 000 kr, Falköpings Närradioförening 140 000 kr, Floby
Marknadsförening 15 000 kr, Alphems Arboretum 178 400 kr, Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
80 000 kr.
Miljösamverkan har en positiv budgetavvikelse som beror återbetalning av kapital för 2017.
Övriga enheter ligger enligt prognos.
Inom ansvarsområdet beräknas prognos med ett överskott på 0,6 mnkr.
Utfall och prognos för investeringar för Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens investeringar
Kommunstyrelsens har fördelat årets investering enligt första delen i investeringstabellen. De som är
kvar beräknas färdigställas innan årsskiftet.
Nedanstående tabeller visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för helår:

Kommunstyrelsen (tkr)
Kommunövergripande IT-investeringar
IT-investeringar e-post
KS IT-fonder
Kansli e-arkiv
Marjarp
Ombyggnad Falnet
Skidata-system för liftkort
Övriga Investeringar
Summa

Nettokostnad
tom augusti
2018
1176
745

Budget
2018
3000
750
1 060
450
700

Helårsprognos
2018
3000
750
1 060
450
700

2 200
8 160

2 200
8 160

88
384
2 393

Differens
budget-prognos
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mark- och exploateringsinvesteringar
Kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploateringsinvesteringar har sammanställts
utifrån gällande budget på 56,9 miljoner kronor och de beslut som tagits av kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen (tkr)
Mark & Exploatering
Dryport Skaraborg
Cirkulationsplats Megaliten
Kopparslagen 14
Prästgårdgärde
Iordningställande inför lagerterminal
Diamanten
Flytt av VA-ledningar Marjarp Okularet
Brogärdet
Anneborg, iordnst av gång, cykel gata
Alvared, iordningställande gata
Flytt elanläggning Marjarp, industriområde
Fåraberget etapp 1
Gamla stan 2;26 megaliten etapp 1
Anneborg: gång, cykel, gata
Vilhemsro B5 etapp 2
Västtorpsgatan Floby
Marjarps logistikområde
Friggeråker 25:8 och Tåstorp 7:7
iordningställande av mark
Köp av tomter och mark
Försäljn av tomter och mark
Summa

Nettokostnad
tom augusti
2018

Budget
2018

Helårsprognos
2018

Differens
budget-prognos
2018

10 848
3 196
304
5 026
50
815

10 200
2 600
1 500
5 100
2 500
1 500

10 848
3 196
1 500
5 100
2 500
1 500

-648
-596
0
0
0
0

3 900
500
300
775
4 675
23 350

3 900
500
300
775
4 675
23 350

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

266
27
679
4 551
105
276
150
1 882
-10 786
17 389

0

56 900

58 144

0
-1 244

I Kommunstyrelsens delårsrapport för augusti 2017 slutrapporterades projektet Spårinvestering till
Fastighets AB Mösseberg. Beslut på budget 5,6 mnkr togs i KF2017 §9. (Investering i spåranslutning
vid lagerterminal på Brogärdet). Utfallet i projektet slutade på 9,0 mnkr. Avvikelsen kommer att rapporteras i kommunstyrelsens bokslut 2018-12-31.
Åtgärder
Då kommunstyrelsens för delårsbokslutet år 2018 redovisar överskott jämfört med budget inom både
drifts- och investeringsredovisningen har inga åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans.
Kommunstyrelsens överskott jämfört med budget ska i stället räknas till Falköpings kommuns resultat
för år 2018.
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.
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Redovisning av förutsättningar

Samverkan

Organisation

Styrning och
ledning

Kompetens

Lokaliteter

Resurser

Organisation
Förvaltningen påverkas av allt som sker i omvärlden och anpassningsförmågan är en framgångsfaktor
för att utveckla verksamheten. Ambitionen har varit att ha ett utbud av utbildningar och insatser som
matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. Detta har medfört att nya yrkesutbildningar startats lokalt samt att förvaltningen varit delaktig i framtagandet av Skaraborgsgemensam
validering och utveckling av yrkesutbildning för vuxna. Dessutom har kvällsundervisning utökats för
att öka flexibiliteten för medborgare som önskar studera.
Vidare har ett fortsatt nära samarbete skett med Socialförvaltningen för att skapa en framtida arbetsmarknadsorganisation utifrån antagen arbetsmarknadsstrategi. Övertagandet av Bruk för alla har haft
påverkan på organisationen. Antalet anställda har utökats och nya yrkesroller har anställts för att
kunna hantera omställningen. Även samverkans- och mötesstrukturer har reviderats.

Styrning och ledning
Förvaltningen har under första delen av året fortsatt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för
att tydliggöra och förenkla så att varje medarbetare inom förvaltningen blir bärare av det. Ett omfattande arbetet är genomfört vad gäller den röda tråden från kommunövergripande mål ner till hur varje
medarbetare kan vara med och bidra till dessa. Processen har sedan kopplats ihop med lönekriterier för
att skapa tydlighet om vilka förväntningar som finns på medarbetarna.

Samverkan
Samverkan är en central del för att förvaltningen ska lyckas med sitt uppdrag. Under stycket organisation har vikten av Skaraborgssamverkan vad gäller vuxenutbildningen lyfts fram. Under året har ett
nytt samverkansavtal arbetats fram som kommer att gälla från 1 januari 2019, vilket inte bara beskriver samverkan gällande utbildning utan även kvalitetsarbete och ekonomi.
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Vidare har samverkan med socialförvaltningen varit av betydelse utifrån förberedelsen av en samlokalisering av Arbetsmarknadsenheten (AME) och delar av Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Detta sker helt i linje med nästa steg i processen för att nå de mål som är satta i arbetsmarknadsstrategin.
Under första delen av året har ett nytt forum skapats för att öka samverkan med Arbetsförmedlingen.
En nära dialog sker kontinuerligt mellan chefer inom Arbetsförmedlingen och chefer inom förvaltningen. Denna samverkan kan ses som en operativ grupp till befintligt arbetsmarknadsråd som är
kommunövergripande och som ska arbeta på en mer strategisk nivå.
Dessutom har förvaltningen utökat samverkan med näringslivet utifrån projektmedel inom ramen för
industrisatsningar. Via projektet Smart industri har förvaltningen kunnat bistå företag med intern kompetenshöjning vilket i gengäld har öppnat möjligheter för anställning av ungdomar tillhörande projektet Plattformen.

Kompetens och personal
Kompetens har tillvaratagits, kompetensöverföring har skett via kollegialt lärande och förutsättningar
har skapats för att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras. I
dagsläget har 88 % av lärarna legitimation och 77 % av totala antalet lärare är behöriga i de ämnen de
undervisar i. Detta är en ökning jämfört med de siffror som presenterades i samband med årsredovisningen. För yrkeslärare finns ännu inget krav på lärarlegitimation och för lärare inom särskild utbildning för vuxna inget krav på lärarlegitimation eller behörighet som speciallärare.
En bidragande faktor till ökningen är att förvaltningen uppmuntrat medarbetare att ta del av statliga
satsningar som genomförts för att öka behörigheten bland undervisande personal. Detta ger även en
möjlighet till ökad flexibilitet då organisationen förändras utifrån målgrupp och behov. Vidare har
samtliga förstelärare fått ett förvaltningsövergripande uppdrag med fokus på digitalisering och språkutvecklande arbetssätt. Uppföljning av detta sker på helår.

Måluppfyllelse
När verksamhetsplanen 2018-2020 antogs så reviderades vissa delmål. Förvaltningen har färre delmål
och de kommunikativa indikatorerna har ändrats.

Uppföljning och analys av mål 1
Ett socialt hållbart Falköping
Delmål: Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden
Inom AME har ett målmedvetet arbete pågått för att utveckla samarbetet runt ungdomar som behöver
stöd i processen att fullgöra sina studier. I ett ökat samarbete med Ållebergsgymnasiet och kommunalt

69 I Falköpings kommun I Delårsrapport 2018

aktivitetsansvarig (KAA) har gemensamma och enskilda möten utifrån deltagarnas behov genomförts.
12 % av dessa ungdomar har gått till studier jämfört med 16 % under samma period 2017. En förklaring till minskningen antas vara högkonjunkturen då en större andel ungdomar går till arbete i stället
för studier. Den aktuella gruppen står även längre från arbetsmarknaden än tidigare och har kortare
utbildningsbakgrund. Andelen som inte fullgjort grundskola har ökat från 15 % 2017 till 30 % 2018.
Samarbetet med gymnasiet och KAA behöver vidareutvecklas enligt de strukturer och processer som
är påbörjade.
Vuxenutbildningen har ökat antalet möjliga utbildningsvägar i och med att man i augusti 2018 startade
den nya utbildningen Barnskötare/elevassistent. Utbildningen hade ett högt söktryck inför antagningen.
Inom Utbildning i svenska för invandrare (SFI) arbetar personalen med att höja måluppfyllelsen inom
områdena tala och skriva. Goda kunskaper i svenska skapar bättre förutsättningar för fortsatta studier
och även på arbetsmarknaden. Kontinuerlig uttalsträning är viktigt och samtidigt som personalen
kompetensutvecklar sig inom området tas verktyg och strategier fram för hur och var talet kan tränas
både i klassrummet men även med externa parter.
Validering inom yrkesutbildningar är ett sätt att ta tillvara kompetens och kunskap som eleverna har
med sig så att studietiden kan förkortas. Inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen har totalt 15
valideringar genomförts där elever har kunnat tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser.
Under första delen av 2018 har två elever examinerats inom ramen för lärlingsutbildning kopplad till
Särskild utbildning för vuxna. Båda har studerat till Serviceassistent inom omsorgen.
Utifrån summering av delmål kan konstateras att trenden är oförandrad och till viss del positiv beroende på indikator och jämförelse gentemot helår 2017.

Uppföljning och analys av mål 2
Ett attraktivare Falköping
Kompetens- och arbetslivsnämnden har ej med detta delmål i Verksamhetsplan 2018-2020

Uppföljning och analys av mål 3
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Delmål: Bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.
Inom såväl yrkeshögskoleutbildningarna (YH) och gymnasiala yrkesutbildningar genomförs en uppföljning 6 månader efter avslutad utbildning för att ta reda på hur eleverna gått vidare. Inför delårsrapporteringen har uppföljning gjorts av de elever som slutat YH Guldsmed samt Vård- och omsorgsutbildningen. Av nio examinerade inom YH Guldsmed har två gått vidare till studier, tre är egna företagare och fyra är anställda helt eller till större delen inom branschen. Resultatet av uppföljningen ses
som god och är en ökning jämfört med tidigare år.
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Av de tretton elever som examinerades inom Vård- och omsorg har åtta svarat på uppföljningen. 100
% av dessa är i arbete inom vården. Utifrån nuvarande målgrupp kan konstateras att utbildningar med
språkstöd är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för anställning.
Enligt arbetsmarknadsstrategin har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen helhetsansvar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. 78 % av AMEs nya deltagare under perioden januari till augusti 2018 kom
i aktivitet inom 90 dagar, vilket är ett av målen i antagen arbetsmarknadsstrategi. Resultatet förklaras
med bra arbetsmetoder och pågående högkonjunktur.
I arbetsmarknadsstrategin finns ett mål om att gruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska. Här
visar statistik att även om deltagare inom AME inte går helt till egen försörjning så sker ändå en stegförflyttning mot egen försörjning. Andelen deltagare med försörjningsstöd eller försörjningsstöd i
kombination med annan ersättning i samband med start på AME har minskat från 51 % 2017 till 46 %
per delår 2018. Av dessa har 25 % gått till egen försörjning.
Den uppföljning av deltagare som görs sex månader efter avslut hos AME visar att 50 %, 32 personer,
har gått till arbete. Motsvarande siffra för helår 2017 var 45 % och för 2016 43 %.
Trenden är positiv och flera av indikatorerna visar på ett förbättrat resultat jämfört med delår och helår
2017.

Uppföljning och analys av mål 4
Kvalitén inom verksamheten ska öka
Delmål: kvalitén för Lärcenters elever/deltagare ska öka från föregående år.
I Verksamhetsredovisning 2017 var totalt nöjdhetsindex 81,4. Under våren genomfördes nöjdhetsenkät
under fyra veckor för alla verksamheter utom AME som genomför enkäten efter avslutad insats. Förvaltningens totala nöjdhetsindex våren 2018 visar 78,8.
Utifrån de åtgärder som nämndes i Verksamhetsredovisning 2017 har de gemensamma frågorna kompletterats. En ny fråga gäller kännedom om Plan mot kränkande behandling. I diagrammet nedan syns
de fem gemensamma frågorna som ställs i samtliga verksamheter. Totalt index exklusive nya frågan är
80,7.

Kännedom om plan mot…
Lärcenter är en bra mötesplats
2018 delår
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Upplevelse av inflytande

2017 helår

Trivs bra på…
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Inom samtliga verksamheter har personalen medvetet jobbat för att elever/deltagare/studenter ska
svara på enkäten. Arbetet har gett resultat och svarsfrekvensen är högre än tidigare mätningar, vilket i
sin tur ger ett bättre analysunderlag. Det kan konstateras att förvaltningen ligger högt och relativt
jämnt i sitt resultat vid jämförelse med både hel- och delår 2017.
Kännedom om Plan mot kränkande behandling som är förvaltningens nya fråga under 2018 visar på ett
lägre resultat än övriga frågor, vilket också drar ned totalt index. Orsaken till det låga resultatet kan
vara begreppsförvirring. Tidigare har dokumentet benämnts som Likabehandlingsplan och nu Plan
mot kränkande behandling. Under hösten pågår ett arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande
plan och utifrån svaren i enkätundersökningen kommer implementeringen av denna att göras med
noggrannhet.
Svaren i enkäten visar att elever/deltagare/studenter över lag är nöjda eller mycket nöjda. För områdena Servicefunktioner och Utformande av lokaler visar svaren en något lägre nöjdhet.
Många elever trivs på Lärcenter och Studieverkstad samt Räknestuga är verksamheter som uppskattas
av eleverna. Eleverna upplever även att de i hög grad har inflytande över sin utbildning och att de får
den hjälp de behöver.
Inför delårsrapporteringen har ett statistikuttag genomförts för att ta fram meritvärde på betyg som
satts under första halvåret 2018. Inga jämförelsesiffror finns från delår 2017.
I jämförelse med meritvärdet per helår 2017 ökar meritvärdet per delår 2018 i de flesta verksamheter.
Gymnasiala yrkesutbildningar har ett något lägre meritvärde vilket kan förklaras med att det är fler
elever med språkstöd som är antagna. Dessa elever läser grundläggande svenskakurser medan yrkeskurserna är på gymnasial nivå.
Meritvärde respektive verksamhet
Allmänna ämnen (Lärcenter)
Allmänna ämnen (köpta av NTI)
Särskild utbildning för vuxna
Utbildning i svenska för invandrare
Gymnasial yrkesutbildning

Delår 2018
Helår 2017
12,11
11,91
11,98
11,58
15,25
13,65
12,88
12,27
12,79
13,56

Trenden bedöms som positiv trots att den är nedåtgående inom en av indikatorerna. Vidare har ett
förbättrat analysmaterial gett förvaltningen möjlighet att fortsätta utveckla den påbörjade arbetet inför
att hela 2018 ska summeras.
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Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Kompetens-och
arbetslivsnämnden (tkr)

Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens
budget-prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

27 741

22 095

33 488

39 855

6 367

Kostnader

56 284

47 876

79 964

88 444

-8 480

Nettokostnad

28 543

25 781

46 476

48 589

-2 113

Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Analys av utfall och prognos totalt för nämnden
I utfall per 31 augusti 2018 ligger periodiseringar från 2017 med 3,6 mkr som avser yrkesvux (reguljär
och språkförstärkt), schablonersättning samt projekt som kommer att genomföras och redovisas under
2018.
Intäkterna är 5,6 mkr högre än föregående år och kan förklaras med utbetalning från Arbetsförmedlingen för bidragsanställningar kopplade till verksamhetsövergång av Bruk för Alla samt övertagande av Connect. Förvaltningen har också erhållit mer i statsbidrag för Yrkesutbildningar samt för
Vård- och omsorgsutbildning för tidsbegränsat anställda inom Socialförvaltningen. Intäkter för projekten Ung Arena och Plattformen är högre och här har en periodisering med 1,2 mkr gjorts per delår
för att ta hänsyn till de utbetalningar förvaltningen ännu inte har erhållit.
Kostnaderna är 8,4 mkr högre än föregående år och kan förklaras med en ökad lönekostnad. 2,4 mkr
avser AME Bangatan och resterande belopp är en följd av övertagandet av Connect samt ökat antal
anställningar inom förvaltningen.
Omkostnader ligger i nivå med föregående år utifrån den periodisering som gjordes med 2,6 mkr gällande Yrkesutbildningar. Bortsett från den är kostnaderna 2 mkr högre i delår 2018 än delår 2017 vilket till största delen kan förklaras med det verksamhetsbidrag som lämnades till Bruk för alla innan
verksamhetsövergången.
Prognosen pekar på ett negativt resultat. Schablonersättningen var budgeterad till 18 mkr men utifrån
de utbetalningar förvaltningen erhållit dras beloppet ned med 2 mkr.

Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:

Kompetens- och
arbetslivsnämnden

Utfall tom

Ansvarsområde (tkr)

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Utbildning av vuxna

13 754

13 908

21 715

24 273

-2 558

Arbetsmarknad

6 235

3 803

10 676

10 998

-322

Gemensamt

8 554

8 070

14 085

13 318

767

S umma

28 543

25 781

46 476

48 589

-2 113
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Budget

Helårsprognos

Differens
budgetprognos

Utfall tom

Analys av utfall per ansvarsområde
Utbildning av vuxna
Total nettokostnad för utbildning av vuxna är i samma nivå som föregående år. Personalkostnaden har
ökat som en följd av nyanställningar i några av verksamheterna. Omkostnaderna är lägre då ingen
periodisering gjorts för yrkesutbildningar i detta delårsbokslut. Minskad schablonersättning inom SFI
vägs upp av intäkter inom yrkesutbildningar för bussförare samt Vård- och omsorgsutbildning för
tidsbegränsat anställda inom Socialförvaltningen.
Den negativa prognosen beror på att schablonersättning befaras bli mindre än budgeterat.
Arbetsmarknad
Inom AME är nettokostnaden högre än föregående år vilket delvis förklaras med ökade personalkostnader som en följd av verksamhetsövergången av Bruk för alla samt övertagande av Connect. Vidare
förklaring är högre omkostnader däribland verksamhetsstöd till Bruk för alla. Samtidigt är intäkterna
från arbetsförmedlingen gällande bidragsanställningar högre än föregående år. Bidrag från arbetsförmedlingen för uppfylld kvot av extratjänster har också bidragit till ökade intäkter.
Prognosen beräknas hamna i nivå med budget utifrån att de pengar som förvaltningen erhöll från arbetsförmedlingen under våren är i nivå med prognosen för AME Bangatan.
Gemensamt
Nettokostnaden för de gemensamma verksamheterna ligger i linje med budget och prognosen är fortsatt i enlighet med budget. De gemensamma kostnaderna kommer att fördelas på bärande verksamheter vid rapporteringen av helår.

Åtgärder
För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtas:
Inga direkta åtgärder kommer att vidtas. Ett underskott hänger samman med minskad schablonersättning. Ständig omvärldsbevakning sker för att få en bättre bild inför 2019 då verksamheten eventuellt
kommer att behöva ställas om.

Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Kompetens - och arbetslivsnämnden
(tkr)
Nettokostnad tom
augusti 2018
Datorer

4

Budget

Helårsprognos

Differens
budgetprognos

2018

2018

2018

800

600

200
0
0

S umma

4

800

600

200

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden
I prognosen för investeringar ligger inköp av möbler för att omforma studiemiljö på Lärcenter
samt till samlokaliseringen. Planerat inköp av lastbil till AME Bangatan är medräknad.
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Delårsrapport augusti 2018
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Allan Bjärkhed
Förvaltningschef: Maria Wallengren
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verk-samheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.
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Redovisning av förutsättningar

Samverkan

Kompetens

Lokaliteter

Organisation

Styrning och
ledning

Resurser

Förvaltningens organisation har de senaste åren blivit större med fler verksamheter och medarbetare
och strukturen inom förvaltningen har nu hittat sina former. Ledande funktioner inom förvaltningen
har förstärkts genom kompetens och samverkan. Utökningen av förvaltningen har skapat en positiv
dynamik och ett kollegialt lärande. Fler möjligheter till samarbete har synliggjorts. Styrning och ledning har en tydlig struktur vilket ger trygg-het. Detta tillsammans med en stor portion av tillit ligger
till grund för den arbetsglädje och förmågan att se möjligheter som genomsyrar förvalt-ningen.
Från årets början har funktioner för ekonomi- och verksamhetsstyrning delats med förvaltningen för
Samhällsskydd mellersta Skaraborg vilket främjar sektorsövergripande samverkan och synliggör skillnader inom de två förvaltningarna som på så vis leder till förbättringar.
Löpande kvalitetsarbete har förbättrat kunskaper och möjligheter till utveckling inom förvaltningen.
Mer information finns under mål 4.
Några av verksamheterna inom förvaltningen har fått extra resurser i form av tillfälliga satsningar från
regeringen. Detta innebär att fler aktiviteter har erbjudits invånarna runt om i Falköping. Dessa aktiviteter kommer inte vara möjliga att genomföra när resurserna inte längre finns till förfogande.
Fler av verksamheterna inom förvaltningen är trångbodda och har behov av större lokaler om fortsatt
utveckling ska kunna ske.
Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom kultur- och fritids-förvaltningen har gjorts inom
området jämlikhet. Mer information finns under mål 4.
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Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett stort fokus på att öka möjligheter till ett socialt hållbart
Falköping. Viktiga insatser av god kvalité för arbetet framåt med positivt resultat. Antalet som deltar i
förvaltningens utbud ökar vilket innebär förbättrade möjligheter att arbeta mot målen. Segregation och
polarisering ökar i samhället vilket behöver motverkas genom att människor möts. Här syns en mycket
viktig fråga för förvaltningen att arbeta med framåt.

Måluppfyllelse
Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Nämndens delmål
Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att få fler
människor att ta del av mötesplatser, upplevelser, aktivi-teter och lärandeinsatser av god kvalitet.
Nämndens kommunikativa indikatorer
Totala antalet besök till verksamheterna

Utfall indikatorer
Se tabell nedan

Nyttjandegrad av uthyrda lokaler i procent

Går ej att få fram

Antalet besökare till respektive ansvarsområde för januari t.o.m. augusti.
Ansvarsområde
Språkvän/integration*
Fritid
Bad
Bibliotek
Kulturarv Museum
Kulturarv Ekehagen
Öppen ungdoms-verksamhet
Totala antalet exkl. öppen
ungdomsverksamhet:
Totala antalet inkl. öppen
ungdomsverksamhet:

År 2015
220
Statistik
92 353
61 977
6 400
18 918
Statistik
179 868

År 2016
450
underlag
85 421
66 497
6 034
20 850
underlag
179 252

År 2017
550
saknas
87 415
69 727

År 2018
550
**
88 504
72 863

7 569
23 162
saknas
188 423

5 522
21 641
9 906
189 080
199 182

* antal aktiva språkvänner inom nätverket.
**Avdelning fritid ska enligt verksamhetsplan 2018–2020 redovisa nyttjandegrad för uthyrda lokaler i procent.
Nytt bokningssystem gör att tillgången till statistik är oklar. Arbete pågår tillsammans med leverantören för att
klargöra vilken statistik som kommer kunna tas fram ur systemet.
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Analys

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och
med olika intressen, vilket bidrar till livs-kvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. När
antalet del-tagare och besökare till verksamheterna blir fler ökar möjligheterna till förbättrad
livskvalité och ett socialt hållbart Falköping. Antalet människor som tagit del av kultur- och
fritidsförvaltningens mötesplatser och utbud har ökat marginellt jämfört med 2017. Sedan 2015 är
ökningen drygt fem pro-cent vilket bedöms vara ett mycket gott resultat. Antalet kulturarrangemang
som genomförts under året är 196.
För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom
verksamheterna. Samverkan inom och utom förvalt-ningens gränser har fungerat bra för möta olika
behov och genom ett bredare utbud uppnå ökad attraktivitet och nå fler deltagare. Långsiktigt arbete
med marknadsföring ses som en viktig insats för att med befintliga resurser synas i mediebruset och
underlätta inhämtning av information om aktiviteter. Förvaltningen saknar en kommunikatör vilket
påverkar möjligheten att nå invånarna.
Några av verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen har unga som uttalad målgrupp och
alla verksamheter har unga som prioriterad målgrupp. De verksamheter som vänder sig till ”alla” ska
lyckas attrahera och stimulera människor i olika ålderskategorier med olika intressen och behov. Här i
ligger en svårighet som verksamheterna möter på ett bra sätt genom riktade aktiviteter till olika
målgrupper. Mötesplatser besöks av människor med olika intressen och önskemål vilket kräver
kompetens, flexibilitet och hög servicegrad. Här syns utmaningar för förvaltningen både på kort och
lång sikt. Ett exempel är hur biblioteket kan stötta i det digitala utanförskapet. När en individ behöver
stöd och hjälp som skulle kunna inkräkta på den personliga intigriteten utmanas medarbetarrollen och
professionen. För att bedriva verksamhet till ett ökat antal människor med olika behov är väl
anpassade lokaler en utmaning för förvaltningen. Ett exempel är Odenbadet som har ont om utrymme i
både gym och bassänger. Ska förvaltningen klara av att bibehålla den höga ambitionen gällande
simkunnighet framöver kommer en investering vara nödvändig.
Segregation och polarisering ökar i samhället vilket ger förvaltningens verksamheter en mycket viktig
roll som en arena för demokrati där olika perspektiv kan synliggöras och diskuteras. Vikten av att
mötas ökar. Möten mellan människor främjar dialog och förståelse och motverkar utanförskap och
motsättningar. Att bära kunskap om vår historia och vårt arv blir allt viktigare då bilden av vad som är
sanning och fakta utmanas. Under de gånga året har forskningsrådet för mångfald och inkludering följt
kommunens arbete. Detta stärker våra verksamheter i att arbeta i rätt riktning.
Mötesplatser för unga har en mycket stor och viktig roll. Lärandeprocesser och reflektioner som
skapar förståelse mellan olika individer och grupper och förmågan att respektera olikheter är centralt
för verksamhet för unga. Sedan 2015 har regeringen gett tillskott till verksamhet för unga. Dessa
pengar genererar en möjlighet att arbeta mot målet på en godtagbar nivå.
Samtidigt som kommunen har en viktig roll i dessa frågor så är det tydligt att hela samhället behöver
engageras för att minska motsättningar genom möten, kunskap och ökad förståelse. Under slutet av
2018 kommer en tvåårig överenskommelseprocess startas som ska engagera hela civila samhället i de
frågor de vill vara med och bidra i.
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Kommunen arbetar med stort fokus på att öka ungas delaktighet och inflyt-ande. Enligt Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2015 upplever unga svårighet att påverka på grund av att de
inte vet hur de ska gå till väga men också att de vill vara med och påverka. Olika metoder och verktyg
används för att unga människor i Falköping ska få uppleva inflytande och delaktighet. Exempel på
verktyg som används är Speak App och www.Ungifalkoping.se som båda lanserades i augusti. Arbetet
med att stärka ungas delaktighet och inflytande fortsätter att utvecklas.
Framgångsfaktorer:
 Riktade aktiviteter till olika målgrupper.
 Gott bemötande med hög flexibilitet och servicegrad.
 Satsning på målgrupp barn och unga.
 Samarbete inom förvaltningens avdelningar och samarbete över förvaltnings- och
organisationens gränser.
 Långsiktig och medveten marknadsföring, såsom förtydligad information på hemsidor och
sociala medier och lansering av underwebb på Falkoping.se.
 Statsbidrag från regeringen.
Utmaningar:
 Att synas i mediebruset.
 Begränsade resurser till marknadsföring, kommunikation och information.
 Väl anpassade lokaler.
 Som demokratiska arenor aktivt arbeta med att synliggöra olika perspektiv för ökad
mellanmänsklig förståelse.
 Att motverka den ökande segregationen med aktiviteter som är tillgängliga för alla.
 Statsbidragen från regeringen.
Slutsats
Kultur- och fritidförvaltningens arbetsmetoder har genererat många arrangemang och lockat ett stort
antal besökare till verksamheterna. Konstateras kan att kultur- och fritidsförvaltningen ständigt arbetar
med fokus på invånarna i Falköping och med unga som prioriterad målgrupp. Detta för att öka
möjligheter till ett socialt hållbart liv genom delaktighet och inflytande. Förvaltningen har en mycket
betydande roll för att få människor att mötas och genom dessa möten öka förståelsen för varandra.
Förvaltningen arbetar i sin helhet positivt till att bidra till ett socialt hållbart Falköping. Med ständiga
förbättringar, behoven i fokus, tillit till varandra och ett starkt engagemang bland medarbetare och
invånare utvecklas verk-samheterna kontinuerligt. Ett tydligt bevis på detta är utnämningen till årets
medmänskliga kommun som Falköpings kommun fick måndagen den 27 augusti av Raoul Wallenberg
Academy. Förutom kommunens styrning och ledning lyftes arbetet med ungas delaktighet,
inkludering, trygghet, allas rätt till meningsfull fritid som starka skäl till att just Falköping blev årets
vinn-are. Verksamheter som styrs och leds samt organiseras utifrån kultur- och fritidsförvaltningens
ansvar.
För ett socialt hållbart Falköping behöver arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och förståelse
fortsätta. Mötesplatsernas betydelse blir allt viktigare de kommande åren. Arbetet med unga människor
främjar det demokratiska samhället och motverkar polarisering. Då statsbidraget från regeringen till
lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för
den öppna ungdomsverksamheten, det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande,
delaktighetsbaserad verk-samhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser
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såväl fysiska, virituella som mobila på en nivå som är godtagbar.
Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Nämndens delmål
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda
tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna.
Nämndens kommunikativa indikatorer
Antal orter för kulturarrangemang genom stöd samt i egen
produktion.

Utfall indikatorer
Antal orter genom stöd 3
Antal orter i egen produktion 18

Rangordning som friluftskommun.

Följs upp vid helår

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp.

Se nedan
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Indikator
Museet
-totalt
-barn, unga,
varav skolelever
-vuxen
Ekehagen
-totalt
-barn,
varav skolelever
-vuxen

2015

2016

2017

2018

6 400
2 190
1 642
4 208

6 034
2 043
1 033
3 991

7 569
2 790
1 292
4 779

5 522
1 557
480
3 965

18 918
11 900
9 570
7 018

20 850
14 383
10 736
6 467

23 162
15 338
10 415
9 251

21 641
14 235
11 355
7 406

Analys
Tillgängliga besöksmål och närmiljöer ska erbjudas där människor bor, lever och verkar, därför ska
möjligheter till aktiviteter, arrangemang och evenemang finnas över hela kommunen. Större delen av
de kulturarrang-emangen som genomförs inom Falköpings kommun arrangeras av ideella eller privata
kulturaktörer. Förvaltningens roll är att stödja arrangörerna genom kunskap eller bidrag. Under året
har arrangörer utanför tätorten getts extra stöd gällande marknadsföring. Detta för att synliggöra de
arrangemang som genomförs utanför tätorten. För att förbättra kulturutbudet för unga har arbete
påbörjats inom förvaltningen. Under året syns en klar förbättring på antalet arrangemang till unga.
I Skaraborgs kommunalförbund har stora satsningar gjorts för ett likvärdigt utbud till unga. Under året
arbetas det fram en stor kulturanknuten mötes-plats för alla unga i Skaraborg. Under fyra gånger per år
ska unga kunna ta del av kultur och själva skapa tillsammans. För att öka jämlikheten bland unga,
förbättra kvalitén och stärka medarbetarnas yrkesroll inom den öppna ungdomsverksamheten i
Skaraborg är en ansökan på väg upp i Skaraborgs kommunalförbunds tillväxtutskott. Ansökan äskar
om medel till medlem-skap i KEKS (kvalité och kompetens i samverkan) för de 15 kommunerna.
Möjligheter till grönområden och rekreations- och motionsmöjligheter är av stor betydelse för
invånarnas välmående men också deras upplevelse om kommunens attraktivitet. Under årets första åtta
månader har det fokuserats kring Mösseberg, Pilgrimsleden mellan Varnhem och Falköping, Dotorp,
elljusspåret i Kinnarp, attraktiv grönyta i Floby och näridrottsplats i Åsarp men även vårt stadsnära
Oden- och Ållebergs sportcenter. För att ge möjlighet till delaktighet och inflytande har berörda parter
varit med i planering- och genomförandefas samt uppföljning. En utmaning är att påbörjade arbeten tar
längre tid att slutföra än förväntat.
En tydlig viljeinriktning för att öka attraktiviteten, för såväl kommun-invånare som turister, ligger till
grund för utredningsuppdraget om en samlad kulturarvsverksamhet. Verksamheten ska samla
befintliga resurser på en geografisk plats där kompetens, uppdrag och riktning görs gemensamt för ett
så bra resultat som möjligt. För att åstadkomma en samlad verksamhet krävs ytterligare resurser.
Framgångsfaktorer:
 Samverkan, dialog och information.
 Jämlikhet.
 Bemötande.
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Utmaningar i detta arbete är:
 att antalet aktiviteter öka utanför Falköpings stad,
 att utforma stöd i form av bidrag som bättre anpassas till de behov som finns,
 att ha rätt förväntan på vad som är möjligt att färdigställa under året.
Slutsats:
Insatser har genomförts för att synliggöra de besöksmål som erbjuds utanför tätorten. Framåt behöver
stöd till arrangörer ses över för att se hur antalet arrangemang utanför tätorten kan öka. En
överenskommelseprocess med den idéburna sektorn kommer att påbörjas i oktober under förutsättning
att medel ges från folkhälsorådet. Överenskommelsen syftar till, att på bredden, ta fram dagens behov
och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen ska ta drygt två år och
kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Fokus på att
stödja kulturarrangemang för unga har genererat betydligt fler arrangemang till målgruppen. Här syns
behov av fortsatt arbete vilket lämpligen genom-förs dels inom Falköping med berörda aktörer men
också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. I utredningen kultur till fler som
färdigställts av tjänstpersoner i Falköpings kommun under året, synliggörs att kulturutbudet till barn
och unga inte är jämlikt. För att erbjuda alla barn och unga oavsett ålder ett jämlikt utbud krävs en
utökad budget. Arbetet kommer gå under namnet kulturgaranti där barn och unga erbjuds
kulturupplevelser och skapande verksamhet från 0–20 år. Idag erbjuds kulturtablå till grundskolan, det
vill säga åldrarna 6–15 år.
Närmiljöer utvecklas ständigt genom samverkan med andra aktörer vilket stärker Falköping som
friluftskommun. Samverkan är en avgörande faktor för att möjliggöra utveckling inom området.
Förbättringar behövs för förvaltningsövergripande kommunikation gällande planering och tidsplan.
En utredning kring kulturarvsverksamheten är central för att komma vidare i många frågor som utgör
ett komplext sammanhang. Aristofastigheten är intressant utifrån markens geografiska placering,
museifastigheten är i behov av renovering och de totala personalresurserna räcker inte till för att
bedriva verksamhet på tre ställen.
Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God målupp-fyllelse

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas
Nämndens delmål
Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra förutsättningar för kulturaktörer att verka i Falköping.
Nämndens kommunikativa Utfall indikatorer
indikatorer
Antal inköpta tjänster från pro- 115*
fessionella kulturaktörer.
Synpunkter från kultur-aktörer Mötesplatsen Kulturkalas är ett efterlängtat forum där man
som fångas upp i samband med kan prata kultur med andra föreningar, organisationer och
dialogcafé.
kommunen. Deltagarna uppskattar även att kalasen är regel-

bundet återkommande och öppnar upp för att hitta samarbetspartners och lyfta aktuella gemensamma frågor, vilket
stärker de deltagande i deras roller som kulturaktörer.
*Endast de arrangemang som genomförs av kultur och fritidsförvaltningen, inte de arrangemang som genomförs
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med stöd av bidrag.

Analys
Genom nätverket Kulturkalas har kulturaktörer getts möjlighet att mötas för att utbyta kunskap och
hitta möjligheter till samverkan. Nätverket har haft olika tema vilket uppskatts. För att nå ännu fler
kulturaktörer behöver inbjudan breddas.
För att förenkla möjligheten att ta del av kommunens resurser till konst och offentlig gestaltning pågår
ett förbättringsarbete kopplat till kommunens hemsida. Där kreativa näringar enkelt kan anmäla sitt
intresse. Tydligt är att kompetens och metoder för att arbeta med kreativa och kulturella näringar behöver upparbetas för att kunna stödja och främja utveckling av kultur i Falköping.
Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med internationellt arbete. Som en skörd av
detta arbete och Falköpings aktivitet kring internationella relationer syns nu konst runtom i kommunen
producerad av internationella konstnärer. Konstnärer som avlönas med hjälp av kommunala medel. Ett
samarbete har etablerats med Kina där möjligheterna för kreativa näringar att dela erfarenheter och
upplevelser är stora. Falköping har fått flera stora kulturaktörer på sina scener genom detta samarbete.
Framgångsfaktorer:
 Nätverk.
 Samverkan.
 Synliggörande och systematiserade uppdrag.
 Internationella samarbeten.
Utmaningar:
 Ovana att arbeta med näringar.
 Saknar stöd för att kunna arbeta med näringar,
 Att nå de som är berörda av arbetet.
 Resurser till internationell samverkan.
Slutsats: Viktiga insatser har genomförts för att underlätta för kulturaktörer i Falköping. Arbetet är av
strategisk art och behöver följas upp med fler insatser. Kompetens för att arbeta med kreativa näringar
behöver inför-skaffas för att stödja dessa aktörer framåt.
Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God målupp-fyllelse

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Nämndens delmål
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka medvetenheten om frågor som rör jämlikhet hos alla
medarbetare inom förvaltningens ansvar.
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Nämndens kommunikativa indikatorer
Kvalitativa indikatorer som lyfter
några verksamheters arbete inom
området.

Antal utbildningsinsatser** inom
jämlikhet, totalt inom förvaltningen.

Utfall
indikatorer
Bibliotekets har utifrån handlingsplanen beviljats bidrag
från stärkta bibliotek* och tilldelades 75 000 kronor för
2018.
Odenbadet har påbörjat en ombyggnation som ska resultera i ett nytt omklädningsrum för personer som har svårt
att byta om tillsammans med andra.
60

*Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka
biblioteksverksamheten i Sverige. 2018–2020 får biblioteken 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen
går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.
**Utbildningar, möten, konferenser, nätverksträffar som fokuserat på frågan om jämlikhet.

Analys
Samtliga medarbetare inom förvaltningen har deltagit på en utbildningsdag om jämlikhet med en metod som kallas jämlikhetseffekten och som är fram-tagen av den nationella organisationen Make Equal.
Alla avdelningar har tagit fram handlingsplaner för att arbeta med jämlikhet inom olika områden dessa
sätter ett ständigt fokus på jämlikhet och höjer medvetandet om frågan. Medarbetarna har fått viktigt
kunskap som de bär med sig i sitt framtida arbete vilket gagnar invånarna gällande jämlikhetsperspektiv.
Planerings och uppföljningsarbetet inom förvaltningen har utvecklats de senare åren och har nu uppnått en stabil nivå med god kvalité. Ett årshjul med ekonomi- och måluppföljning samt internkontroll
finns som stöd för chefer och strateger. Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör förbättringsområden under året genom analys av nuläget och avstämning av arbetet mot målet.
Samtliga verksamheter har goda möjligheter till vidare utveckling som skulle gagna invånarna i
Falköping på olika sätt. Utmaningarna i detta arbete är att fortsätta utveckla och växa utifrån
kommande ekonomiska förutsättningar. Då nuvarande modell för planering och uppföljningsarbete
fungerar väl finns förhoppning om att kunna gå vidare i detta arbete med ett nytt perspektiv för att
säkerställa god effektivitet i förvaltningens processer.
Flera funktioner på förvaltningen arbetar aktivt med lokala, regionala och nationella nätverk.
Resultaten syns både i relation till verksamhetsutveck-ling, synliggörande av sektorns frågor och av
Falköpings kommun. I rela-tion till att satsa på rätt saker har förvaltingen som helhet med hjälp av
detta arbetassätt förmågan att bedöma vad som blir viktigast. Andra kommuner blir intresserade av
Falköping och dess satsningar detta medför t.ex. att vi ökar attraktionen som arbetsgivare.
Framgångsfaktorer:
 Planering och uppföljningsarbete.
 Nätverkande och omvärldsbevakning.
 Förvaltningens samlade kompetensinsatser till samtliga medarbetare.
Utmaningar:
 Fortsatt arbete för ökad jämlikhet.
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Att vidareutveckla samtliga verksamheter inom förvaltningen med begränsade resurser.

Slutsats: Kunskapshöjande insatser på helheten har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av
verksamheterna. Förvaltningen har hittat en bra metod och ambitionen är att fortsätta
kompetensutvecklingen till samtliga medarbetare. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som
viktiga faktorer, detta arbetet fortsätter. Verksamheterna ska också kartlägga processer vilket synliggör
hur dessa kan bli mer effektiva.

Förvaltningens samlade bedömning om måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse
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Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Kultur- och fritidsnämnden (tkr)

Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens
budget-prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

12 364

10 980

13 829

18 199

4 370

Kostnader

34 629

33 929

52 882

57 252

-4 370

Nettokostnad

22 265

22 949

39 053

39 053

0

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden

Utfall av periodens intäkter uppgår till 89 procent av budget. Intäkter från bidragsfinansierade
projekt höjer nivån samtidigt som verksamheter med säsongsvariation som badet och
kulturarv under sommaren haft höga intäkter. I utfallet per augusti ingår 1,7 mnkr som
kommer från projektmedel. Prognosens avvikelse mot budget utgörs av bidrag till projekt
såsom Tagga Lov, Tagga Sommar, simskola för barn. Nämnden får även under två år medel ur
den sociala investeringsreserven (SIR) för projektet Unga tar orden. Projektmedel utgör med
andra ord en inte obetydlig del av finansie-ringen av verksamheter som nämnden bedriver.
Detta ger möjligheter för utveckling av verksamheten men skapar också i vissa fall oro för
vad som händer när medlen inte längre finns.
Utfall av periodens kostnader uppgår till 66 procent av årsbudget. Personalkostnaderna ligger
över budgetens riktmärke (67 %) och uppgår till 71 pro-cent och förklaras av att viss del har
sin finansiering i projektmedel i stället. De externa kostnadernas förbrukning uppgår till 53
procent och beror på att bidrag till föreningarna ännu endast utbetalats i mindre omfattning.
Den samlade bedömningen av det ekonomiska utfallet för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter för året är att uppvisa ett nollresultat. Mindre avvikelser kan ske mellan olika
ansvarsområden.

Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:
Analys av utfall per ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden

Utfall tom

Utfall tom

Ansvarsområde (tkr)

aug-18

aug-17

Ledning, strategi och stab

7 153

5 833

Fritid

Helårsprognos

Differens budgetprognos

2018

2018

2018

11 218

11 138

80

Budget

7 075

9 238

14 347

14 477

-130

Odenbadet

-32

120

178

128

50

Bibliotek

4 554

4 513

7 048

7 048

0

Kulturarv

2 088

1 873

3 882

3 882

0

Öppen ungdomsverksamhet

1 427

1 372

2 380

2 380

0

Summa

22 265

22 949

39 053

39 053

0
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Ledning, strategi och stab
Här redovisas projektet Språkvän som finansierats av statliga medel och som avslutas i april. Även
Familjelördag och Follow Your Art är projekt/-aktiviteter som finansieras av bidrag från
Folkhälsorådet. Nämnden har även fått medel utöver budget från den sociala investeringsfonden till
verksam-heten ”Unga tar ordet”. I utfallet per augusti innebär dessa medel ett intäkts-överskott på 317
tkr och i prognosen 426 tkr. Detta innebär också ett under-skott på kostnadssidan i samma nivå.
Helårsprognos för området visar ett överskott på 80 tkr som bland annat beror på vakanser.
Fritid
Avvikelse mot budget per augusti beror på att endast en tredjedel av före-ningsbidragen hittills är
utbetalade. I prognosen befaras underskott om cirka 130 tkr på grund av att snöröjningen förbrukat sin
dubbla budget under vintern och att kostnaderna för två så kallade extratjänster som finns inom
förvaltningen inte fullt ut finansieras av lönebidragen.
Odenbadet
Efter vårens något vikande besöksantal har sommaren lockat ett stort antal besökare vilket ökat
intäkterna men även kostnaderna. Per augusti visar badet ett överskott på runt 150 tkr och i prognosen
bedöms badverksam-heten ge ett överskott om 50 tkr. Stenstorpsbadet har under sommaren hållits
stängt i väntan på reparation.
Kommunen har fått 970 tkr i statsbidrag för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Projektet
bedrivs tillsammas med barn- och utbildnings-förvaltningen. Per augusti har 366 tkr använts.
Bibliotek
Nettokostnaden för utfall per augusti följer riktpunkten på 67 procent. I likhet med vårens utfall är det
de externa kostnaderna som visar ett över-skott och ett underskott för personalkostnaderna. Enligt
helårsprognosen bedöms verksamheten rymmas inom budget. Statens Kulturråd har gett bidrag till
litteraturinköp och även medel för stärkta bibliotek. Endast en mindre del av dessa har ännu
förbrukats.
Kulturarv
Inom kulturarv bedrivs Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby. Museet visar i likhet med
föregående uppföljning ett överskott om drygt 100 tkr per augusti. Delvis beror det på viss
personalvakans och lägre externa kostnader. I prognosen för helåret antas ett positivt resultat på ca 80
tkr.
Besöksantalet på Ekehagens Forntidsby har varit lägre än normalt under sommaren. Det varma vädret
tros ha lockat besökarna till andra aktiviteter. Därför är bedömningen att utfallet på helår ger ett
underskott motsvarande 80 tkr vilket innebär att sammantaget ska verksamheterna inom kulturav
kunna uppvisa ett nollresultat vid årets slut.
Öppen ungdomsverksamhet
Här redovisas även lovverksamheter inom projekten Tagga Lov och Tagga Sommar som bedrivs inom
ramen för riktade medel från staten som uppgår till 2,2 mkr. Statsbidraget för lovverksamhet möjliggör
anställning av personal på lov, vilket gör att en bemanning av ordinarie verksamhet täcks av budget i
dagsläget. Det innebär att när bidraget inte längre finns, finns heller inte täckning för bemanning av
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ordinarie verksamhet. Detta är ett orosmoment för framtiden. Utfall och prognos visar att verksamheten bedrivs inom budgetens och statsbidragens ramar.

Åtgärder
I nuläget finner vi inte anledning till att några åtgärder behöver vidtas utan verksamheten kan bedrivas
som planerat.

Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Nettokostnad tom
augusti 2018

Budget

Helårsprognos

Differens
budgetprognos

2018

2018

2018

Löpande investeringar

90

500

500

0

Idrottsanläggningar

39

300

300

0

S umma

129

800

800

Kultur- och fritidsnämnden

0
0

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden
De investeringsmedel som finns avsatta kommer sannolikt att användas till förvaltningens behov enligt
plan.
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar

Samverkan

Kompetens

Lokaliteter

Organisation

Styrning och
ledning

Resurser

93 I Falköpings kommun I Delårsrapport 2018

Organisationen är ny sedan 2017 och stora förändringar har genomförts på kort tid. Styrning och ledning inom SMS har förändrats i och med den nya och större organisationen. Samtliga medarbetare
påverkas av förändringen och det tar tid att hitta det optimala sättet att styra och leda. För att säkerställa god arbetsmiljö, efterlevnad av budget, effektivitet och kvalité har en utvärdering av den nya
organisationen genomförts.
Till följd av pensionsavgångar och uppsägningar har SMS i nuläget för få medarbetare, vilket har påverkat årets resultat i arbetet mot målen. Föra att garantera god kvalité i säkerhetsarbetet har de funktioner som har direkt inverkan på säkerhet fått prioriteras medan andra funktioner fått stå tillbaka. Rekrytering pågår under hösten. En konsekvens av för få medarbetare är att de medarbetare som finns
inom SMS har behövt arbeta övertid vilket påverkar ekonomin.
De fyra kommunerna inom SMS har sedan tidigare arbetat med olika datasystem vilket medför tekniska utmaningar. Systemen behöver dessutom på ett bättre sätt hantera och stödja de behov som finns
i verksamheten utifrån det ”nya” bredare samhällsskyddsuppdraget. Här syns tydliga behov av översynen och eventuella investeringar.
Brist på tillräckliga och funktionella lokaler till följd av SMS tillskapande och ambulansverksamhetens utökning. Dessa problem kommer att elimineras genom den tillbyggnad som påbörjas från september 2018 och är planlagd att vara färdig hösten 2019.
Utvecklingen av det kommunala uppdrag som SMS har idag tillsammans med de behov av förändring
som ses till följd av omvärldsförändringar ställer krav på betydande kompetensutveckling inom verksamheten.
Samverkan med flera olika parter både internt och externt i de fyra kommunerna är en förutsättning för
att lyckas med samhällsskyddsuppdraget. Arbetet med att hitta former för samverkan inom de fyra
kommunerna sker löpande. För att respektive kommun ska ta nytta av den kompetens och resurs som
finns inom SMS krävs att ledningen inom kommunen förmedlar vikten av detta inom sin organisation.
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Sammanfattning

Den gemensamma nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg går in i sitt andra år som ansvarig
för samhällsskyddsfrågorna i de fyra kommunerna. En utvärdering av organisationen och dess struktur
är genomförd.
Nu kan en jämförelse göras gentemot förgående år vad gäller organisationssammanslagningen. Dock
skall poängteras att två större organisationsförändringar gjordes under senare delen av 2017 som till
stor del påverkar jämförelsen.
Omvärldsbevakning visar på stor betydelse av att fortsätta utveckla verksamheten för att möta framtiden för att skapa så säker och trygg miljö i samhället som möjligt.
Samtidigt syns stora svårigheter för många räddningstjänster runt om i Sverige att möta rekryteringsbehovet. En annan tendens och utmaning som syns i omvärlden är de väderförhållanden som varit
senare år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tydliga gällande behovet att stärkta
det civila försvaret.
För att möta framtidens behov på bästa sätt är det av yttersta vikta att verksamheten fortsätter sitt positiva utvecklingsarbete med fokus på prioriterade områden för tryggheten i samhället. Samtliga processer inom verksamheten ska fungera så effektivt som möjligt och främjande samt förbyggande insatser
ska riktas mot rätt målgrupp för att uppnå en effektiv resursanvändning. För att nå detta krävs en ständig strävan om lärande och utveckling.

Måluppfyllelse
Mål 1 Ett socialt hållbart samhälle
Delmål

Nämndens

Utfall

kommunikativa

indikatorer

indikatorer

1. Att förebygga brott bidrar till att öka tryggheten i
samhället och att förhindra ”utanförskap”. Det
brottsförebyggande arbetet är en viktig del i arbetet
mot ett socialt hållbart samhälle. Förebyggande
insatser för barn och unga ska prioriteras.
2. Den enskildes kunskaper och färdigheter för att
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Genomförda
aktiviteter

Målet följs
upp vid helårs
redo-visningen

Genomförd

Se tabell

förhindra och hantera oönskade händelser ska stärkas
genom bland annat rådgivning, inform-ation,
utbildning och tillsyn med särskild sats-ning för de
som bor långt ifrån tätort med en brandstation.
3. Bedriva ett effektivt arbete för att minska risker att
ungdomar hamnar i utanförskap

kunskapsspridning

nedan

Genomförda
aktiviteter

Se nedan

Delmål 2 Stärka den enskildes kunskap och färdigheter
Genomförd kunskapsspridning
1 jan-30 juni 2018
Utbildningar
Skolutbildningar*
Info träffar

Falköping
568
564
1476

Götene
90
337
112

Skara
254
521
465

Tidaholm
106
154
426

*”Konsekvenssamtal” och ”närvaro i skolan i syfte att skapa goda relationer” har flyttats till annan statistik
rubrik för att kunna analysera underlaget bättre.

Aktivitet: För att öka kunskapen hos enskilda medborgare genomförs utbildningar och
informationsträffar regelbundet.
Analys: Dessa siffror kan inte jämföras med siffror från tidigare år till följd av omorganisation men
också på grund av att förvaltningen valt att förändra statistikunderlaget för att bättre anpassas till
behovet av analys.
Anledningen till att antalet utbildningar och informationsträffar varierar mellan kommunerna vilket
till stor del beror på att de genomförs under olika delar av året. Kommunerna styr själva sin
efterfrågan på utbildningstillfällen och informationsträffar. Målet är att tillsammans med kommunerna
få till en jämnare fördelning av planerade utbildningar.
Slutsats: Arbete fortgår för att nå en jämnare fördelning av utbildningsinsatser och då nå en jämnare
arbetsfördelning och bättre förutsättningar för planering och genomförande. För att förbättra
effektiviteten och resursanvändandet bör syfte och målgrupp fastställas för aktiviteter så att
genomförandet kan anpassas utifrån detta.

Aktivitet: Särskild satsning för de som bor på landsbygd långt ifrån brandstation ska ske genom KUB
hembesök* som är ett nytt sätt att arbeta med hembesök. Till grund för denna satsning finns studier
som påvisar att bränder med dödlig utgång i högre grad sker på landsbygd. KUB hembesök är en
viktig insats för att höja den enskildes kunskaper och färdigheter för att förhindra och hantera
oönskade händelser.
*Kunskapsbaserat förebyggande brandskyddsarbete är ett verktyg från Brandskyddsföreningen som används
för att samla in information från de hembesök som räddningstjänsten och andra organisationer genomför runt
om i landet.
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Slutsats: Denna aktivitet har behövts prioriteras bort för år 2018 på grund av bristande
personalresurser. Planerat arbete med KUB-hembesök kommer att genomföras under 2019. För att
komma vidare i planerat arbete behöver tjänster inom SMS tillsättas, ett digitalt verktyg införskaffas
och utbildning av medarbetare genomföras.
Akivitet: Konceptet Civil insatsperson (CIP) ska implementeras inom SMS för att på så sätt engagera
civilsamhället att bryta skadeutbredning, ge första hjälpen och liknande.
Analys: Omvärldsbevakning i form av nätverk och studiebesök är påbörjat för att inhämta kunskap
och erfarenhet från liknande arbete. Genom deltagande i Linköpings universitet projekt Carer ges
tillgång till ett nationellt nätverk där erfarenheter kan utbytas. Omvärldsbevakning och analys visar på
vikten av en stabil organisation för att projektet ska lyckas i längden. Dessutom behövs
teknikanpassning för utlarmning och utbildning till fri-villiga CIP.
Slutsats: Ett koncept som skapar stora möjligheter till förbättrad trygghet i samhället. Uthållighet
krävs från SMS för att ge konceptet den bästa förutsättning att lyckas.
Aktivitet: Avdelningen för myndighetsutövningen har för året planerat 200 tillsyner enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) och 30 tillsyner enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Analys: På grund av rådande personalsituation kommer uppsatt mål inte nås. Rekrytering är påbörjad
men kommer inte genomföras tillräckligt snabbt för att ambitionsnivån ska nås. Målet om 200
genomförda tillsyner enligt LSO har fått sänkas till 60 tillsyner och tillsyner enligt LBO har
reducerats till 10 stycken.
Slutsats: Brist på personal påverkar arbetet mot målet i stor utsträckning. Här syns vikten av att
arbeta främjande med arbetsmiljö frågor för att behålla medarbetare inom organisationen samtidigt
som rekrytering behöver mer fokus.

Delmål 3 Minska risker att ungdomar hamnar i utanförskap
Syftet med nedanstående aktiviteter är att minimera riskerna för att ungdomar hamnar i ett
utanförskap. Utanförskapet går i arv från förälder till barn då barn tar efter föräldrars beteenden och
vanor. Bortsett från de stora kostnader som utanförskapet belastar samhället med så kostar
utanförskapet ett stort personligt lidande för de drabbade.
Aktivitet: Under våren 2018 har Backdraft genomförts i Falköping där elva ungdomar deltagit.
Under hösten kommer det genomföras ytterligare en grupp i Falköping och en grupp i Tidaholm.
Arbete pågår för att starta liknande arbete i Götene och Skara.
Analys: Backdraft är mycket personalkrävande att genomföra vilket kan föranleda en omvärldsanalys
inom området för att eventuellt hitta effektivare arbetssätt. Studiebesök har genomförts hos Södertörns
brandförsvarsförbund och Botkyrka kommun som båda ligger i framkant med det breda förebyggande
arbetet med ungdomar. En utvärdering ska genomföras med målet att hitta den bästa metoden att
arbeta med ungdomsverksamhet och där efter startas verksamhet i Götene och Skara. Instruktörerna
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som genomför Backdraft har behov av kompetensutveckling inom området. Under våren 2018 har
detta påbörjats genom deltagande i socialt förebyggande nätverk för räddningstjänster, Skolan brinner
konferensen och föreningen Sveriges ungdomsbrandkår. Genom förvaltningsövergripande samarbete
finns nu även möjlighet för brandmännen att delta i nätverket Kvalité och kompetens i samverkan.
(KEKS) som arbetar med kunskapshöjande insatser för verksamheter inom ungdomsarbete.
Slutsats: Ungdomsverksamheten är framgångsrika och mycket viktiga men också resurskrävande och
bör därför utvärderas för att eventuellt hitta en annan metod att arbeta med framöver.
Aktivitet: I samtliga fyra kommuner har arbete initierats för att bygga ett nätverk tillsammans med
andra aktörer som arbetar med ungdomar, ex. fritidsgårdarna men även kommunpoliserna.
Analys: Begränsade personalresurser gör att arbetet med att bygga nätverk och påbörja samverkan tar
tid. Önskvärt vore att kunna förflytta samhällets behov av resurser från akuta insatser vid oönskad
händelse till främjande och förebyggande arbetet. Den generella samordningen av insatser för unga
varierar mellan de fyra kommunerna. Över lag brister samordning av de kommunövergripande insatserna vilka genomförs av olika förvaltningar. Brist av samordning men också brist av gemensam
önskvärda bild av framtiden så kallas vision, medför minskad effekt av satsningar.
Slutsats: Resursanvändningen skulle förbättras och uppnådd effekt av insatser skulle öka, om insatserna samordnas och arbetet strävar mot en gemensam vision. För att minska oönskade händelser i
samhället krävs resurser till främjande och förebyggande arbete.

Aktivitet: Falköpings kommun har under 2017 anställt ungdomsvärdar, vilka finansierats med hjälp
av statligt bidrag.
Analys: Syftet med dessa ungdomsvärdar har varit att skapa samverkan mellan förvaltningarna i
arbetet med ungdomar. Ungdomarna arbetar för flera förvaltningar såsom bland annat kultur- och
fritidsförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltning men de har varit anställda hos SMS.
Ungdomsvärdarna trygghetsronderar i samhället för att upptäcka oroligheter och förebygga
skadegörelse men de arbetar också som extra resurs i skolor och på Ungdomens hus. I skolorna har de
t.ex. varit till hjälp i de förberedande klasserna, men även vid raster för att förebygga mobbing.
Med hjälp av dessa ungdomsvärdar får SMS en förstärkt lägesbild av vad som händer på skolor,
fritidsgårdar, gator och torg. Det har varit mycket positivt att ha tillgång till ungdomsvärdarna
samtidigt som det har krävt en del arbetsledning och noggrann planering från SMS som arbetsledare.
Detta innebär att svårigheter finns att etablera liknande i de övriga kommunerna. Utvärdering av
projektet ungdomsvärdar visar på att för mycket resurser krävs från SMS för att kunna fortsätta
arbetet framåt.
Slutsats: Analysen påvisar att arbetet har genererat goda relationer inom kommunens förvaltningar
vilket skapat samarbete av hög kvalitet. Trots ett gott resultat kommer SMS avsluta arbetet till följd
av den höga resursförbrukning som krävts.
Aktivitet: Konsekvenssamtal med grupper genomförs på skolor efter en händelse såsom brand i
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papperskorg eller flertaler falska brandlarm. Enskilda konsekvenssamtal genomförs då man vet vem
som orsakat händelsen. Samtalet genomförs av en brandman tillsammans med den aktuella individen
och dess förälder, en representant från skolan kan närvara. Konceptet skolbrandman är väl etablerat i
Sverige och har gett positiv effekt.
Analys: Syftet med konsekvenssamtal är att ge ungdomarna en insikt i vad konsekvenserna av
händelsen hade kunnat bli. För att nå ett bra resultat av åtgärder är det viktigt att så snart som möjligt
inpå en händelse komma i kontakt med berörda parter såsom elev och föräldrar. Samtalen är
behovsstyrda vilket innebär att det kan variera mycket i antalet över åren och inom olika kommuner.
För att information om händelsen ska komma SMS tillhanda krävs att någon av skolans medarbetare
anmäler händelsen till SMS. Först då kan det bli aktuellt med konsekvenssamtal. Detta innebär att det
kan finnas ett mörkertal av händelser som inte är kända. Informationsträffar genomförs på skolor för
att skapa en vana hos skolans medarbetare att anmäla händelsen till SMS och att på så sätt få tillgång
till hjälp. De skolor som tar hjälp av SMS ser ofta en omedelbar, lugnande effekt av
konsekvenssamtalet.
På Victoriaskolan i Skara och Kyrkerörskolan i Falköping har SMS påbörjat arbetet med
skolbrandman. Bemötandet från skolornas medarbetare och elever har varit positivt. På sikt bör detta
förbättra samarbetet med skolorna och dess medarbetare, vilket innebär en förbättring av
resursanvändandet av SMS.
Slutsats: Konsekvenssamtalen har en god effekt och får anses vara ett framgångsrikt koncept.
Sannolikt bör det ge positiv utveckling genom att skolbrandmannen generera en närmre relation till
skolan.
Förvaltningens samlade prognos för måluppfyllelse: Godtagbar måluppfyllelse

Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Delmål

1. Ha ett bra bemötande och hög
tillgänglighet i sina kontakter med
näringslivet definierade mål

Nämndens kommunikativa

Utfall

indikatorer

indikatorer

Andel nöjda kunder enligt
SKL:s näringslivsklimatsundersökning

Målet följs upp
vid
årsbokslutet

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Delmål

Nämndens kommunikativa

Utfall indikatorer

indikatorer

1. Tiden att nå de hjälp-sökande. 75% inom 10 minuter
Insatser med en insatstid* över 90 % inom 15 minuter
20 minuter ska analyseras.
95 % inom 20 minuter
2. Kommunsamordningscentrale Beskrivning av aktiviteter
n ska utvecklas för att kunna
och tjänster som utförs av
ge ett stöd och vara en
samordningscentralen
servicefunktion dygnet runt
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72% inom 10 minuter
91% inom 15 minuter
97% inom 20 minuter
Målet följs upp vid
helårsredovisning

utmed hela hotskalan för de
fyra kommunerna.
3. Bedriva effektiv verksamhet i
kommunens verkstad med mål
att 70% är arbetad tid mot
kund

Månatlig mätning av
andel tid mot kund

67%

*anspänningstid + körtid

Delmål 1 Tiden att nå de hjälpsökande
Aktivitet: 75% av insatserna ska ha en insats tid under 10 minuter vilket inte har uppnåtts i samband
med halvårsavstämningen. 100% av insatser med insatstid över 20 minuter ska analyseras.
Analys: Tidaholm och Götene är de som ligger på högre insatstider. Utredning kommer genomföras i
samband med helårsredovisningen. för att se varför.
Alla insatser med en insatstid över 20 minuter har analyserats. Rutin är framtagen så att dessa insatser
automatiskt går till analysgruppen för analys. Analysen ska komma fram till orsaken till att insatstiden
blivit över 20 minuter. Vid de få tillfällen som insatstiden har varit över 20 minuter finns oftast en
naturlig förklaring såsom att styrkan redan är ute på ett annat larm. För att höja kvalitén i de insatser
som görs är det viktigt att ständigt arbeta för att förkorta insatstiden. SMS har heltidspersonal på fyra
av fem stationer vilket är positivt för insatstider. Detta ger möjligheter till tidig sätta in
skadeavhjälpande och livsuppehållande åtgärder. Arbetet med att utveckla civil insatsperson och
semiprofessionella tros generera ytterligare förkortning av insatstiden.
Slutsats:
För att minska skador och rädda liv bör det finnas en ständig strävan efter att minska insatstiden.

Delmål 3 Bedriva effektiv verksamhet i kommunens verkstad
Aktivitet: För att bedriva en effektiv verksamhet i kommunens verkstad ska 70% av arbetad tid vara
riktad mot kund. Under tertial 2 2018 har totalt 67% av arbetstiden riktats mot kund.
Slutsats: Arbetet fungerar väl.

Förvaltningens samlade prognos för måluppfyllelse: God måluppfyllelse.
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Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Nämnden för
samhällsskydd mellersta
S karaborg (tkr)

Utfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

Differens
budget-prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

35 861

32 240

50 830

52 468

1 638

Kostnader

58 627

49 159

82 250

84 793

-2 543

Nettokostnad

22 766

16 919

31 420

32 325

-905

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden

Kostnads- och intäktsnivåns ökning mellan åren kan huvudsakligen förklaras av att vi nu ser
full effekt av den nya gemensamma organisationen för samhällsskydd som startade 2017.
Götene och Skara kommuner tillför organisationen 1,4 mnkr även för 2018 för att höja och
likställa kvalitén i verksamheten som bedrivs. Därutöver har nya verksamheter tillkommit för
informationssäkerhetssamordning och uppdrag från Skara kommun om säkerhetsskydd.
Nettoomslutningen ökning per augusti uppgår till knappt 6 mnkr. Kostnaderna har ökat med
10 mnkr. Förbrukningen uppgår 72 procent av budget vilket förklaras av att vår och sommar
medför ökade kostnader för semesterpersonal mm.
I det prognostiserade resultatet kan befaras ett underskott om cirka 900 tkr.
Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:
Analys av utfall per ansvarsområde
Nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborg

Helårsprognos

Differens budgetprognos

2018

2018

2018

3 529

3 379

150

Utfall tom

Utfall tom

Ansvarsområde (tkr)

aug-18

aug-17

Kapitalkostnader

2 259

1 298

Administration

3 585

3 068

5 380

5 320

60

Beredskap

30 893

22 784

43 591

45 471

-1 880

Drift o Teknik

7 206

8 790

10 446

10 136

310

Stöd o Utveckling

1 020

1 229

1 186

1 256

-70

Kommunsamordningscentral

1 869

1 915

3 362

2 962

400

Säkerhetsservice

157

272

235

235

0

Myndighetsutövning

952

1 660

1 543

1 243

300

SMS nämnd
Summa
Kommunbidrag Falköping

Budget

17

56

70

70

0

47 958

41 072

69 342

70 072

-730

0

0

0

0

Kommunbidrag Götene

7 232

6 352

10 888

10 888

0

Kommunbidrag Skara

10 908

10 656

16 427

16 427

0

Kommunbidrag Tidaholm

7 364

7 335

11 083

11 083

0

Summa

25 504

24 343

38 398

38 398

0

Verkstad

-37

114

0

0

0

Backdraft

27

78

76

76

0

Skydd o Säkerhet

6

-2

0

100

-100

Informationssäkerhet

316

400

475

-75

Summa

312

190

476

651

-175

22 766

16 919

31 420

32 325

-905

Kommunbidrag Falköping
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Kapitalkostnader

Att kapitalkostnaderna är höga jämfört med augusti föregående år beror på den höga
investeringsnivån 2017 då samtliga fordon och inventarier övertogs i samband med att den
nya SMS-organisationen bildades. Även andra planerade investeringar genomfördes.
Avvikelsen mot budget beror på att kapitalkostnader som hör till slangtvätten redovisas på
annat ställe. Kapitalkostnader på årets investeringar har inte lagts in i prognosen.
Administration

Avvikelsen jämfört med föregående års utfall beror på att hänsyn då inte togs till den nya OHkostnaden som tillkom när den nya organisationen för SMS startade. Effekten på åtta månader
uppgår till 553 tkr. Prognosen visar ett mindre överskott om 60 tkr.
Beredskap

Ansvarsområdet innehåller räddningstjänstens hel- och deltidsstyrkor. Den nya organisationen
med heltidsstyrkor på fyra av räddningstjänstens fem lokaliseringar har nu varit i drift ett år.
Området utgörs till 95 procent av personalkostnader där merparten av personalen ingår i
dygnet runt verksamhet. I utfallet för årets åtta första månader har tre av årets större helger
infallit och löner för två av tre semestermånader ingår. Förbrukningen uppgår till 71 procent
av budgeten efter åtta månader. Att hålla bemanning under semesterperioden kräver stor
tillgång på vikarier och innebär även ökade kringkostnader för material och utrustning. Ett
antal personer har avslutat sina anställningar under året och semesterskulden påverkar kraftigt
resultatet i verksamheten. En annan och kostnadskrävande del i verksamheten är att tillgodose
att personalen har nödvändig kompetens/ utbildning. Kostnader för utbildning av
deltidspersonal s.k. Rib personal ligger numera helt hos arbetsgivaren där tidigare staten stod
för merparten av kostnaden. I vår organisation innebär det dubbla kostnader för att hålla
beredskapen under frånvaro. I prognosen befaras ett påtagligt underskott om c:a 1,9 mnkr. Här
finns en del svar genom felaktig budgeteringen som ger ett överskott i annan verksamhet
varför underskottet inte i praktiken är så stort. Arbete pågår för att vända utvecklingen.
Drift och teknik

I enheten ingår kostnader för lokaler, fordon, utrustning, IT, beklädnad, verksamhets- och
kommunikationssystem m.m. Vi märker av stigande kostnader inom enheten som påverkas av
det ökande antalet individer inom organisationen och att fordonsparkens stigande ålder kräver
mer underhåll för bibehållen säkerhet och funktion. Det överskott som prognosen visar beror
på att lokalkostnaderna har minskat. Överskottet i prognosen uppgår till cirka 300 tkr. Den
stora avvikelsen mellan förbrukningen i jämförelse med föregående år förklaras av att början
av förra året var kostnaderna stora för etableringen av den nya organisationen.
Stöd och utveckling

Enhetens uppgift är bland annat att utveckla det breda uppdraget och att ta fram nya metoder
för samverkan. Utfallet per augusti i år är lägre än föregående år och det beror på att antalet
utbildningar som genomförts i år är högre vilket gett högre intäkter. Kostnaderna för personal
påverkas av att det ingår fyra stycken så kallade extratjänster. Lönebidragen som skall finansiera extratjänsterna reduceras när den anställde är frånvarande exempelvis på grund av
semester eller sjukdom. Underskottet i prognosen beror på att lönerna inte täcks av
lönebidraget.
Kommunsamordningscentral

Prognosen visar på ett överskott om 400 tkr som delvis beror på lägre utbildningskostnader
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men kan också härröra från att budgeten kan vara felaktigt lagd.
Myndighetsutövning

Utfallet avviker stort jämfört med föregående år för att antal personer inom enheten har
ändrats. Vakant tjänst återbesattes ej. Två pensionsavgångar under det senaste året och
ytterligare en avgång i början på sommaren gör det svårt att följa tillsynsplanens ambition.
Vissa svårigheter finns att hitta ersättare med rätt kompetens. Prognosen pekar på överskott
om 300 tkr som beror på lägre kostnader för obesatta tjänster men också lägre intäkter för att
tillsyner inte kunnat genomföras som planerat.
SMS-nämnd

Nämnden har hittills haft två, av fyra planerade sammanträden. I budgeten ingår
möteskostnader men inte ersättning till nämndens politiker. Budgeten kommer att hållas.
Kommunbidrag

Utfallet utgörs av den preliminärt fakturerade medfinansiering för perioden. I maj gjordes en
höjning av den preliminära debiteringen för att fördela effekterna av lönerörelsen . Om
kostnaderna vid årets slut avviker från budget får en slutlig reglering ske.
Verkstad

Verkstaden visar ett litet överskott och målet om minst 70 procent av arbetad tid är mot kund
har nästan uppfyllts.
Backdraft

Under våren har en grupp med deltagare från Falköpings kommun genomförts. Under hösten
startar grupper i både Falköping och Tidaholm. Ingen budgetavvikelse enligt prognosen.
Skydd och Säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar ut en ersättning till
kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap och
civilt försvar. Om medlen inte går åt till årets verksamheter kan de reserveras till kommande
år.
I redovisningen per augusti har kostnader balanserats mot lika stora intäkter vilket göra att
utfall per augusti och prognos för helåret resulterar i saldo noll (0) kronor dock inte Skara där
prognosen visar underskott på 100 tkr.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade 2017 om att utbetala extra
statsbidrag till kommunerna för att stärka förmågan inför höjd beredskap. Staten ger även
medel för ändamålet år 2018.
Hittills har endast en liten del av utbetalda medel använts. Planering pågår för hur medlen kan
användas.
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Tabellerna neden beskriver statsbidragens storlek per kommun och hur mycket som använts
fram till augusti
Medel för beredskap
Kostnader per
augusti 2018

Förbrukat av
statsbidrag
2018

Statsbidrag
2018

Statsbidrag
överförda
från 2017

tkr

%

tkr

tkr

Gemensamt Flkp/Thlm

852

145,9%

584

0

-268

Falköping

205

39,3%

521

256

572

Skara

487

82,1%

593

115

221

Tidaholm

27

13,0%

207

31

211

1 905

402

736

Extra
statsbidrag
2018

Extra
statsbidrag
från 2017

Återstående
statsbidrag

Beredskap

Summa

1 571

Återstående
statsbidrag

Medel för att stärka arbetet med civilt försvar
Verksamhet Skydd o
Säkerhet

Kostnader per
april 2018

Förbrukat av
statsbidrag
2018

tkr

%

tkr

tkr

Falköping

0

290

155

445

Skara

0

210

115

325

Tidaholm

0

170

97

267

Summa

0

670

367

1 037

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsamordnaren är en tjänst som tillkommit under året i syfte att ansvara för
hanteringen av Falköpings kommuns informationssäkerhet och dataskydd. Tjänsten delas med
Tidaholms kommun. Medel tillfördes i form av anslag som omdisponerades från annan
förvaltning i kommunen men dessa täcker inte kostnaderna. Prognosen visar ett underskott på
75 tkr.

Åtgärder
För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtas:
Inköpsstopp är infört. Översyn för att effektivisera övningsverksamheten.
Erfarenhetsmässigt är juni till augusti de absolut mest kostsamma månaderna som syns tydligt i uppföljningen pga semestervikariers kostnader. Återhämtningen kommer under senare delen av året och
brukar reducera underskottet fram till bokslut.

Bedömd effekt av ovanstående åtgärder är:
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Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Nämnden för samhällsskydd
mellersta S karaborg

Differens
budgetprognos

Nettokostnad tom
augusti 2018

Budget

Helårsprognos

2018

2018

2018

184

2 600

400

2 200

Räddningsutrustning

200

200

Radio/personsökarsystem

200

Tele/Larmutrustninng

200

Rök o Kemskydd

400

400

Alarmeringsutrustning

200

200

Övningsfält

50

50

Övrigt samhällsskydd
Utrustning
kommunsamordningscentralen

100

100

Fordon

0
200
200
0
0

250

700

-450

Slangtvätt

102

0

102

-102

S umma

286

4 200

2 002

2 198

0

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden
Förvaltningens planerade förbrukning av årets investeringsanslag uppgår till 2 mnkr.
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Delårsrapport augusti 2018
Socialnämnden
Ordförande: Susanne Larsson
Förvaltningschef: Magnus Schedin
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar
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Samverkan

Kompetens

Lokaliteter

Organisation

Styrning och
ledning

Resurser

Ökat nyttjande av välfärdsteknik bidrar till nämndens måluppfyllelse, men att implementera och använda teknik på bästa sätt utgör också en utmaning. Det handlar dels om digitala hjälpmedel såsom
digitala trygghetslarm, försök med läkemedelsrobot och teknik som bidrar till en mer innehållsrik vardag för brukare på äldreboende dels om processtödjande teknik som digital signering av läkemedel och
verksamhetssystem för dokumentation, där en omfattande process för upphandling av nytt system
pågår.
I september 2017 infördes en ny ersättningsmodell inom hemtjänsten. Utförarverksamheten, såväl
privata utförare som den kommunala egenregin, får nu intäkter som baseras på de insatser som beställs
från biståndsenheten. Tidigare baserades ersättningen på den utförda tiden. Den nya modellen innebär
en förändrad process vid planeringen av hemtjänst. Det ekonomiska utfallet sedan modellen infördes
har varit positivt såväl för egenregin som för den totala kostnaden för hemtjänst. Dock har behov av
bättre förståelse för modellen hos all personal och mer tid för själva planeringen av insatserna uppmärksammats, bland annat i fokusgrupper. Från och med 1 september får hemtjänsten ett tillskott för
detta ändamål.
Inom den del av socialnämndens verksamhet som avser personer med funktionsnedsättning finns flera
behov som rör de lokamässiga förutsättningarna för måluppfyllelse. På boendesidan finns i dagsläget
inga lediga platser. Nytt LSS-boende ska stå klart i kvarteret Läkaren hösten 2019, men behov av ytterligare boendeplatser finns. För chefer och administrativ personal samt aktivitetscenters snickeri
finns behov av ersättningslokaler då Marknadsgatan 21 troligen behöver tömmas till våren.

Vid årsskiftet trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft.
Under en övergångsperiod har arbetssättet i förhållande till Västra Götalandsregionen varit relativt
oförändrat, dock kan konstateras att kommunen haft ett hårt tryck på korttiden vilket resulterat i betalningsansvar för årets första månader. Den 25 september träder en överenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande rutiner utifrån den nya lagstiftningen i kraft. Internt i Falköping startar ett
nytt arbetssätt Trygg hemgång upp, som syftar till att möta upp intentionerna i lagen om en säker och
trygg utskrivning och även att undvika betalningsansvar.
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Det ansträngda rekryteringsläget medför brist på personal med rätt kompetens inom flera professioner
är fortsatt en stor utmaning för förvaltningens samtliga verksamheter. Detta påverkar förutsättningarna
för måluppfyllelse. Samtidigt som det råder svårighet att rekrytera har allt fler av de som tar emot insatserna stora och komplexa behov. Det handlar till exempel om komplicerade assistansärenden, ärenden med svårt sjuka barn, det stora antalet orosanmälningar och placeringar i barnavårdsärenden och
även vuxna personer som har stora behov utifrån psykisk funktionsnedsättning, missbruk och våld i
nära relationer. Situationen ställer stora krav på effektivitet och samverkan inom verksamheterna, för
att kvalitet och arbetsmiljö ska kunna upprätthållas.

Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Delmål 1: Verksamheterna ska genom förebyggande arbete bidra till social hållbarhet
Ett prioriterat område är att öka andelen frivilliga inom äldreomsorgen. En arbetsgrupp inom avdelning hemtjänst har arbetat särskilt med uppdraget att använda frivilligverksamheten för att motverka
känslan av ensamhet hos äldre. Inriktningen är mot individuella aktiviteter och möten. Arbetssättet
som tagits fram startar under hösten, vilket innebär att det i dagsläget är för tidigt att bedöma resultatet.
Utveckling av aktivitetscenter inom socialpsykiatrin är fortsatt positiv. När fler brukare får meningsfull sysselsättning sker en minskning av behovet av biståndsbeslutade insatser som kontaktperson och
boendestöd.
IFO startade under slutet av föregående år upp Ällagatans förebyggande team som erbjuder stöd och
samtal till föräldrar och familjer med social problematik. Teamet har fått mycket uppdrag och har nått
såväl yngre som äldre barn och deras familjer. Utöver detta har, i samverkan med Svenska kyrkan,
projektet Okrossbar startats upp som är en gruppverksamhet riktad till pojkar/unga män i syfte att arbeta med maskulinitetsnormer för att förebygga våld.
Vidare finns en öppen verksamhet för personer med riskbruk, som är öppen tre dagar i veckan, samt
samverkan med RSMH och Hela människan/RIA som erbjuder en mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk.

Delmål 2: Verksamheterna ska ha ett tydligt barnperspektiv
För att öka barnperspektivet och delaktigheten i de insatser som utförs i form av heldygnsvård har
enheten för ensamkommande barn startat upp en brukarundersökning på boendena med tanken att
detta ska fortlöpa. Det är dels en möjlighet för de unga att lämna synpunkter på sin insats, men även en
möjlighet för personal och ungdomsgrupp att tillsammans diskutera de synpunkter som finns i syfte att
öka delaktigheten. Resultat av undersökningen följs upp vid årsbokslutet.
Indikatorerna ”ökad andel inom försörjningsstöd där avslutningsorsaken är arbete” samt ”minskad
andel barn inom befolkningen som lever i familjer med ekonomiskt bistånd” följs upp via nationell
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statistik där en lång eftersläpning finns, vilket innebär att de senaste resultaten är från 2016. Aktiviteter
för att öka förutsättningarna för måluppfyllelse inom dessa områden sker främst genom samverkan
med KAF i syfte att förverkliga arbetsmarknadsstrategin och arbeta mot en samlokalisering av
enheterna.
För att nå målet ett socialt hållbart Falköping krävs flera insatser på olika nivåer. En av de viktigaste
insatserna för måluppfyllelse på lång sikt är att tidigt upptäcka sociala riskbeteenden och erbjuda insatser, såväl individuella som strukturella, i ett tidigt stadie. Socialnämnden har, framför allt inom IFO
och i samverkan med andra aktörer, flera öppna verksamheter som vänder sig till alla medborgare i
syfte att fånga upp personer med riskbeteenden och erbjuda andra alternativ. Behov finns dock av att
fortsatt utveckla samverkan mellan basverksamheter på alla nivåer. Långsiktighet och uthållighet i
arbetet är av stor vikt.

Mål 2 Ett attraktivare Falköping – följs inte upp av nämnden

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas – följs inte upp av nämnden

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
En grundförutsättning för att socialnämnden ska kunna upprätthålla en verksamhet av god kvalitet är
att man kan rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens, vilket också är en utmaning då
efterfrågan på personal inom samtliga stora yrkesgrupper ökar. I synnerhet när det gäller socionomer
är rekryteringsläget svårt. Avdelningarna arbetar mycket med att öka attraktiviteten hos arbetsplatserna och inom yrkesområdena, vilket också är ett övergripande mål för nämnden. Aktiviteter som genomförs är bl. a. handlingsplan för att rekrytera och behålla personal inom IFO, traineeprogram för
socionomer, åtgärder för marknadsföring av yrkesomården, värdegrundsarbete, fokus på att skapa bra
scheman för baspersonalen, tydliggörande av uppdrag och förväntningar på medarbetare samt prioritering av bra IT-stöd till verksamheten.
Delmål 1: Verksamheterna ska arbeta för att varje individ känner delaktighet och ges möjlighet
att påverka utförandet av stödet
Alla personer som får beviljade insatser inom socialtjänsten ska ha en upprättad genomförandeplan. I
denna plan dokumenteras hur insatsen ska utföras och den enskildes delaktighet är viktig. Planen är ett
sätt att säkra kvaliteten på de insatser som utförs. Inom avdelningarna äldreboende, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt gemensamma avdelningen finns genomförandeplaner i nästan
alla ärenden där det är aktuellt. Inom avdelning hemtjänst sker en ökning av andelen planer, men en
hel del arbete återstår. Inom hemtjänsten kommer tid avsättas under hösten för att arbeta med planerna
och målet är att 100 % ska ha en genomförandeplan vid årets slut. Andelen genomförandeplaner följs
upp vid årsbokslutet.
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Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes under våren och resultatet av
undersökningen publiceras preliminärt i slutet av oktober. IFO kommer under hösten att delta i den
nationella brukarundersökningen i SKL:s regi som genomförs. Alla som besöker socialkontoret under
en tvåveckorsperiod kommer ges möjlighet lämna synpunkter på verksamheten genom en enkät. En
brukarundersökning i egen regi har även startat upp inom enheten för ensamkommande. Den innebär
en möjlighet för de unga att lämna synpunkter på sin insats, men även en möjlighet för personal och
ungdomsgrupp att tillsammans diskutera de synpunkter som finns i syfte att öka delaktigheten.
Exempel på fler pågående aktiviteter som syftar till att öka måluppfyllelsen kring delaktighet är införande av utredning och dokumentation enligt modellen Individens Behov I Centrum (IBIC), arbete med
Trygg hemgång för brukare som vårdats inom landstingets slutenvård och utökning av den lokala modellen Genomförandeplan i praktiken till att även gälla nattinsatser.
Inom IFO har samverkan med brukar- och intresseorganisationer initierats. Arbetet kommer fortgå
under hösten, bland annat kommer nya samverkansavtal med flera organisationer att omförhandlas
med syfte att få en mer tydlig förväntansbild från respektive parter.

Ekonomi
Ekonomi totalt för nämnden
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Utfall tom

Utfall tom

Budge t

He lårs prognos

Diffe re ns
budge t-prognos

Socialnämnde n (tkr)

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

189 408

139 696

146 835

244 624

97 789

Kostnader

669 818

620 152

909 384

995 835

-86 451

Ne ttokos tnad

480 410

480 456

762 549

751 211

11 338

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden
En stor utmaning för äldreomsorgen är att få en effektiv schemaläggning då fler väljer att jobba heltid.
I dagsläget arbetas det intensivt med att lösa problemen för att lägga kostnadseffektiva scheman.
Systemstödet som finns idag är inte anpassat efter de behov som finns och önskemål om en app för
detta ändamål har framförts till leverantören för att underlätta arbetsbördan.
Nya basala hygienrutiner innebär att personalen ska byta arbetskläder dagligen, detta kommer medföra
ökade kostnader för både kläder och tvätt.
Hemtjänsten visar på ett överskott i egen regi för första gången på många år. Detta beror bland annat
på att ersättningssystemet ändrats från utförd till beställd tid, bättre verktyg att veckovis planera personaltimmar och brukartid och att sommarmånaderna har gått betydligt bättre än väntat.
Inom avdelning funktionsnedsättning har den ekonomiska utvecklingen för assistansen varit negativ
under året. En del som identifierats är minskat antal beviljade timmar från Försäkringskassan, vilket
ger lägre intäkter, men det förklarar inte hela den negativa utvecklingen. Här kommer en djupare analys att göras under september månad för att hitta orsakerna till underskottet och hitta underlag till en
åtgärdsplan.
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar på ett stort underskott för året. Detta beror främst på höga
kostnader för placeringar inom hela IFOs verksamhetsområde och även att försörjningsstödet också
visar ett negativt resultat för året.

Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:

Socialnämnden
Ansvarsområde (tkr)
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning
Förvaltningsgemensamt
Individ- och familjeomsorg
Summa

Utfall tom
aug-18
213 782
111 100
38 947
116 581
480 410

Utfall tom
aug-17
221 805
105 897
44 305
108 449
480 456

Budget
2018
352 839
161 659
92 140
155 911
762 549

Helårsprognos
2018
337 607
162 854
75 396
175 354
751 211

Differens
budget-prognos
2018
15 232
-1 195
16 744
-19 443
11 338

Analys av utfall per ansvarsområde
Äldreomsorg
Äldreomsorgen omfattar särskilda boenden, hemtjänst i ordinärt boende, kommunal hälso- och sjukvård (HSL) i form av sjuksköterskor, rehab samt bostadsanpassning.
Prognosen för hemtjänsten i egen regi visar efter åtta månader ett överskott för hela året, där alla tre
hemtjänstområden visar överskott. Ett uppföljningssystem har tagits fram under året där hemtjänsten
följer sina timmar och kostnader varje vecka för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Under hösten kommer ett arbete kring personalens hälsa att påbörjas för att minska den
upplevda stressen inom personalgrupperna.
Äldreboende visar totalt ett överskott för året, där överskottet genereras från resursverksamheten.
Detta beror på vakanta tjänster som har varit svåra att tillsätta. Boendena visar på underskott som kan
förklaras av bland annat längre introduktionstider, ökade kostnader för personalkläder och cirkulationstvätt.
Biståndsenheten har en budget som baseras på högre antal beviljade timmar än vad verkligheten visar,
vilket genererar ett positivt resultat. Även övergången från utförd tid till beställd tid, den första september 2018, har påverkat resultatet positivt.
Korttiden visar i dagsläget på ett underskott, verksamheten har under året varit överbelagda och haft
höga kostnader för betalningsansvar. Dock ser situationen bättre ut nu och förhoppningen är att korttidens budget vid årets slut ska vara i balans.
Överskottet inom kommunal HSL förklaras av obesatta tjänster inom sjuksköterskeorganisationen
samt ett framgångsrikt arbete med inskrivningar i HSL och kostnader för delegerad HSL.
Rehab ser ut att hålla sin budget med ett visst överskott, det är dock svårt att prognosticera bostandsanpassningar och hjälpmedel. Under året har det jobbats mycket kring hjälpmedelshanteringen, en
hjälpmedelspool startas under året och en rutin för uppföljning av hjälpmedel har skapats. Förhoppningen är att kunna minska inköpen av hjälpmedel när det inte behövs.
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Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning omfattar gruppboende (LSS), korttidsboende, assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), ledsagning enligt SoL och LSS, daglig verksamhet samt socialpsykiatri.
Den ekonomiska utvecklingen för assistansen har varit negativ under året. I april befarades ett underskott på assistansen på omkring 3,8 mkr och efter augusti har underskottet vuxit till 6,3 mkr. Identifierade orsaker är minskat antal beviljade timmar från Försäkringskassan, vilket ger lägre intäkter, fler
introduktioner av ny personal, sjukhusvistelser m.m. men det förklarar inte hela den negativa utvecklingen. Här kommer en djupare analys att göras under september månad för att hitta orsakerna till underskottet och för att hitta underlag till en åtgärdsplan.
Övriga verksamheter inom funktionsnedsättning bedöms vara i balans vid årets slut.
Förvaltningsgemensamt
Förvaltningsgemensamt omfattar central administration, nämnd, chefer och biståndsavdelning exklusive hemtjänst.
Det positiva resultatet är i princip hänförligt till en förvaltningsgemensam reserv, som lindrar underskottet inom IFO, men som också kommer att användas till nya projekt och nya personalkostnader
som är förvaltningsövergripande.
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bland annat kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen
(SoL) för försörjningsstöd, insatser till barn och ungdomar som lever under oordnade och otrygga
förhållanden som riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer, familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap, familjerådgivning, vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar. Även arbete och stöd till personer
som utsätts för relationsnära våld är en del i IFOs uppdrag.
Det prognosticerade resultatet för året visar fortfarande på ett stort underskott, som handlar om höga
kostnader för placeringar på såväl barn- som vuxensidan. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar
inte heller i den takt som väntats. De fasta verksamheterna som finns på avdelningen håller budget och
visar överskott.
Förklaringen till kostnadsökningarna finns inte i ett enkelt svar utan det är flera orsaker som bidragit
till den situation som råder nu. Det kan konstateras att kommunen inte lyckats erbjuda goda uppväxtvillkor för alla barn och unga då det är en allt större andel barn som genererar en barnavårdsanmälan,
en barnavårdsutredning och en beviljad insats.
Antalet placeringar är fortsatt högt och det finns inget som i dagsläget tyder på att det kommer minska
drastiskt. Även om det finns ett aktivt arbete med att hitta hemmaplanslösningar för de unga som redan
är placerade utom kommunen så kommer nya allvarliga ärenden in till IFO kontinuerligt. Det gäller
framförallt små barn och allvarlig oro kring bristande föräldraförmåga där det är svårt att erbjuda
skydd på något annat sätt än genom placering.

Delårsrapport 2018 I Falköpings kommun I 114

Även kostnaderna för vuxna personer med missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller våldsutsatta
som placerats har ökat. När det kommer till missbruksbehandling så finns det en väl utvecklad egen
verksamhet som används i de fall där det är möjligt. De stora kostnaderna ligger dock i externa placeringar enligt både SoL och lagen om vård av missbrukare (LVM). Kostnaderna för placeringar inom
våld i nära relationer ökade markant under årets första del. Det första alternativet vid placeringar inom
denna grupp är alltid att placera på kvinnojourer och då företrädesvis Tranan som kommunen tecknat
avtal med. En försvårande omständighet i detta arbete har varit att socialjouren, som arbetar oregelbundna tider uteslutande placerar på privata skyddsboenden som är ett mer kostsamt alternativ.
Överlag kan konstateras att många av de individer som erhåller omfattande insatser från socialtjänsten,
såväl barn och unga som äldre, har en stark psykisk ohälsa. Bland de yngre som missbrukar är det en
övervägande majoritet som självmedicinerar för psykisk ohälsa alternativt psykisk funktionsnedsättning och varken socialtjänst eller hälso- och sjukvården har lyckats möta upp denna grupp med adekvata insatser.
Förutom detta är det, liksom tidigare år, så att IFO har svårigheter att rekrytera kompetent personal på
såväl handläggarnivå som chefsnivå vilket gör att arbetet blir svårare att klara av. En ökad arbetstyngd
på samtliga led kan indirekt leda till ett ökat antal placeringar och därmed ökade kostnader.

Åtgärder
En separat handlingsplan togs fram gällande IFOs stora underskott efter första tertialen, denna handlingsplan är fortfarande aktuell, dock i reviderat skick (se bilaga).

Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Socialnämnden (tkr)
Äldreboenden, möbler, lås, larm
Larm, nycklar, hjälpmedel
Datorer, m.m.
Möbler övr verksamhet
Avsatt för återinvestering
Summa

Nettokostnad tom
augusti 2018
1 242
1 485
683
376

Budget
2018
1 217
1 787
1 000
220
1 593

Helårsprognos
2018
1 500
2 500
1 000
500
317

3 786

5 817

5 817

Differens
budget-prognos
2018
-283
-713
0
-280
1 276
0
0

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden
Årets investeringar har framför allt handlat om uppgradering av larm på våra äldreboenden. Vi har
också köpt in värmesensorer för att testa och utvärdera det som ett alternativ för hjälp med övervakning nattetid på ett äldreboende.
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En annan större investering har inköp av medicinskåp och därtill hörande digitala nycklar varit. Även
ett datasystem för digital signering har köps in. Dessa medicinskåp står hos våra brukare med insatser
inom hemsjukvård och hemtjänst.
Möbler är också sådant som byts ut kontinuerligt, liksom arbetsredskap i form av datorer.
Bedömningen är att den resterande investeringsbudgeten per delårsbokslutet, cirka 2 mkr, kommer att
användas.
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Inledning
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar
och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till
resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska
finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka
måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att
bidra till utveckling.

Redovisning av förutsättningar
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Samverkan

Organisation

Styrning och
ledning

Kompetens

Lokaliteter

Resurser

Måluppfyllelse
De kommunikativa indikatorerna som samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin måluppföljning har
uppföljning på årsbasis och kommer att följas upp vid årsredovisningen. De har dock varit en utgångspunkt i funderingarna runt hur varje avdelning har kunnat bidra till en ökad måluppfyllnad för hela
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping
Fastighetsavdelningen ansvarar för de lekparker som ligger i anslutning till våra fastigheter, vid skolor
och förskolor. Avdelningen försöker ge de barn, som ska leka vid varje enskild lekplats, möjlighet att
på något sätt ha synpunkter på utformningen vid nyanläggning eller större ombyggnad.
Kommunen saknar fullgoda reservvattentäkter, varför det behövs fler vattenskyddsområden inom
kommunen och samarbete med närliggande kommuner. Livsmedelsverket ställer högre krav på säkerhet vid distribution av dricksvatten.
VA-avdelningen arbetar vidare på att förnya kommunens ledningsnät avseende vatten och avlopp.
Man försöker här att hålla ”hundraårstakten”. Idag är det många kommuner som inte klarar att hålla
denna renoveringstakt men vi i Falköping anser att det är nödvändigt sett ur ett generationsperspektiv
och ett hållbart Falköping över tid. Samtidigt pågår en utbyggnad av nya exploateringsområden kring
Falköping. Ibland kan det vara svårt att resursmässigt, både vad det avser personal och ekonomi att
klara av båda dessa behov, det handlar därför mycket om prioriteringar.
Avfallshantering Östra Skaraborgs samlar in mer matavfall vilket innebär att mängden slurry ökar och
därmed möjligheten att producera mer biogas. För närvarande produceras det mer rötbar slurry än det
finns rötkammarkapacitet på anläggningen. Överskott av matavfalls slurry avsätts till externa rötnings-

Delårsrapport 2018 I Falköpings kommun I 124

anläggningar. Ansökan om bidrag från Klimatklivet har gjorts och beslut tagits i kommunstyrelsen om
investering i mer rötkammarvolym om bidraget bifalles.
I den nya förvaltningslagen (§8) står det att kommuner ska sammarbeta och i kommunallagen (kap9
§37) står det om avtalssamverkan mellan kommuner. Båda dessa nya lagstiftningar ger en större
trygghet för eventuella framtida satsningar för att öka kapaciteten.
Efterfrågan av fordons gas är på uppgång och även processindustrin börjar intressera sig för gas som
ett fossilfritt allternativ.

Mål 2 Ett attraktivare Falköping
Park-Gatas beslutade grönyteplan har kunnat hållas. Denna sommar har inneburit mindre gräsklippning men mer bevattning.
Plantis, som en grön samlingspunkt mitt i staden, håller på att färdigställas med lekpark och andra
aktivitetsmöjligheter.
Genom hela Plantis har det satts upp helt ny belysning vid de gång och cykelbanor som löper genom
området, med delvis nya sträckningar. Förhoppningen är att de kommer att upplevas som trygga färdvägar. Den nya belysningen är dessutom mer energieffektiv än den gamla.

Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas
Informationsmöte angående vinterväghållning och snöröjning har hållits inför den kommande upphandlingen.
Ett informationsmöte med lokal entreprenörer ska hållas i augusti angående kommande upphandling
av transporter.

Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka
Städavdelningen har en dokumenterad fastlagd städkvalitét för varje ställe de städar på. Deras målsättning är att kunderna ska känna att den utförda städningen motsvarar denna fastlagda städkvalitét.
För att säkerställa detta håller städavdelningen på att vidareutveckla verksamheten med fungerande
städråd på varje arbetsplats. På ett städråd träffas representanter från verksamheterna samt lokalvårdarna och diskuterar runt den fastlagda städkvaliten för den aktuella arbetsplatsen. Diskussioner om
tex hur lokalvårdarna och verksamhetspersonal behöver anpassa sig till varandra, vilka gränsdragningar som behöver göras etc för att få bästa möjliga resultat.
Tanken är att det ska finnas städråd på varje skola, förskola, äldreboende och övriga enheter.
Under hösten kommer stickprov att göras för att kontrollera andelen kunder som är nöjda med den
fastlagda städkvalitéten.
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Fastighetsavdelningens relativt nyinrättade tjänst som lokalsammordnare har betytt mycket för planeringen av olika insatser i olika fastigheter. Tjänsten har bidragit till bättre samordning och ökad samsyn mellan förvaltningar vad det gäller lokaler och dess nyttjande. Lokalgrupper som träffas regelbundet finns nu uppstartade med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen.
Det arbetas kontinuerligt med att begränsa energiförbrukningen i våra fastigheter. De två sista åren
har detta arbete dock gått på lite sparlåga på grund av utredningen om en ny skolorganisation. Ovissheten om hur olika fastigheter ska användas i framtiden har gjort det mindre lämpligt att göra investeringar i dessa fastigheter innan klarhet skapats. Den nya skolorganisationen börjar nu generera beslut
rörande olika fastigheters användning vilket innebär att en ”nysatsning” på arbetet med energibesparingar i våra fastigheter kan dra igång nu i höst.
Det planerade underhållet av våra fastigheter har även det gått på lite sparlåga av samma anledning
som energibesparingsarbetet.
En ny resepolicy är under framtagande och ska antas i höst. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått
vara med och utforma denna.
För stadshuscaféets del arbetar vi med införandet av bokning av mötesfika via Falnet. Detta kommer
att ge en bättre arbetsmiljö för cafépersonalen samt underlätta arbetet med interndebiteringarna.
Kostavdelningen har också fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamheten för att på sikt, ersätta
kostpolicyn. Nämnden vill på detta sätt försöka knyta styrningen närmare sig.
På alla förskolor, skolor och äldreboenden förs regelbundna matråd mellan kostavdelningen och den
verksamhet som servas med mat.

Ekonomi - skattekollektivet
Ekonomi totalt
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
Skattefinansierat

budgetUtfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

71 146

69 402

90 631

108 662

18 031

Kostnader

316 325

291 188

468 276

486 573

-18 297

Nettokostnad

245 179

221 786

377 645

377 911

-266

Analys av utfall och prognos totalt för nämnden
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Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet är ett underskott med - 266 tkr. I detta ligger
ett stort underskott i och med den snörika starten och utdragna vintern tidigare på året. Även Kosten
beräknar ett underskott på grund av ökade livsmedelskostnader och ökade volymer. Fastighetsavdelningen gör ett överskott trots extraordinära händelser, detta genom att omprioriteringar gjorts. På
Vartoftaskolan upptäcktes skador på bjälklaget i en byggnad. Nya beslut har tagits under året om nya
förhyrningar vilket också gett oförutsedda kostnader. Avfall beräknas också gå med underskott. Städavdelningen och övrigt (kansli, stadshusservice, reception och nämnd) prognostiserar med ett överskott.
VA-kollektivet prognostiserar ett underskott med - 2 400 tkr som delvis förklaras av att mycket underhållsarbeten (relining) har utförts under året.

Biogasen prognostiserar ett överskott med +1 000 tkr om kostnaderna kan hållas på samma
låga nivå året ut och mängden matavfall att processa ökar samt att även producerad biogas
jämfört mot föregående år ökar.
Stora investeringsprojekt pågår och planeras, en del projekt har fördröjts, vilket gör att investeringsmedlen inte kommer förbrukas helt under året utan bör ombudgeteras till 2019.

Ekonomi per ansvarsområde
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde:
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
Skattefinansierat

budgetUtfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

prognos

Verksamhetsområde

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Park-Gata

38 620

32 264

57 334

60 219

-2 885

Kost

53 668

53 039

82 365

83 565

-1 200

Fastighet

124 484

110 508

191 030

190 030

1 000

Städ

23 420

22 267

37 086

36 086

1 000

Avfall

1 726

668

2 850

2 351

499

Övrigt

3 261

3 040

6 980

5 660

1 320

245 179

221 786

377 645

377 911

-266

Summa

Analys av utfall per ansvarsområde
Park-Gata

Vintern var lång och snörik och vinterväghållningen förväntades enligt första delårsprognosen
ge ett minus om -3 800 tkr mot budget vilket nu får revideras då kostnader fortsatte att
inkomma relativt långt in även under sommarsäsongen. Upparbetade kostnader för
snöröjningen t.o.m. augusti uppgår till 7 850 tkr vilket förväntas ge ett minus på -4 200 tkr för
helåret 2018. Orsaken till att prognosen ändras från april är att mycket återställningsarbete
fanns efter vintern med plogskador och sopning.
Även förvaltningen av kommunens järnvägsspår förväntas ge ett minus mot budget delvis pga
av vintern men även pga av planerat minskade intäkter vid försäljningen av terminalen till
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JULA.
Under början av 2018 köptes en ny större sopmaskin in och under sommaren har även den
äldre sopmaskinen gått parallellt denna vilket medfört en standardhöjning men som också
kostat en del. Prognosen för 2018 för renhållning ligger -300 tkr mot budget men detta är inte
en standardhöjning som avdelningen kan hålla på sikt då den äldre sopmaskinen kommer
avyttras framöver.
Den totala prognosen för avdelningen är -2 885 tkr mot budget. Den tidigare negativa
prognosen har inneburit att vissa kostnader har parerats för att till viss del täcka underskottet.
Det finns idag ingen möjlighet att parera hela detta resultat inom avdelningens ramar.
Kost

Den löpande verksamheten följer verksamhetsplan och prognosen är i dagsläget - 1 200 tkr.
Livsmedelskostnaderna har stigit och vi har, hittills under året, levererat 78 000 fler portioner
än under samma period 2017. Störst ökning syns när det gäller måltider till barn- och utbildningsförvaltningen där merparten är en ökning av de pedagogiska måltiderna som sedan september 2017 är kostnadsfria för personal på förskolan. Avdelningen kompenseras av barnoch utbildningsförvaltningen för livsmedelskostnader kopplade till de pedagogiska måltiderna.
Avdelningen saknar ännu kompensation för de måltider som serverades under 2017 och översteg det antal som serverades 2016 (eftersläpning på ett år).
Merkostnader för köksombyggnader kompenserades tidigare i bokslutet men så görs inte
längre och avdelningen har heller inte kompenserats med anslagshöjning. För 2018 prognostiseras denna kostad till -500 tkr.
Ållebergsgymnasiets cafeteria
Populär cafeteria som sannolikt kommer att generera ett överskott, stort nog för att under
2019 kunna minska det verksamhetsstöd som skolan annars bidrar med för att verksamheten
ska kunna gå runt.
Stadshuscafeteria
Personalcafeteria och service till sammanträden.
Under hösten och i starten på 2019 införs fritt kaffe och the till anställda i Falköpings kommun. Hur detta kommer att påverka ekonomin för cafeterian går inte i nuläget att bedöma.
Fastighet
Prognosen visar i dagsläget, inklusive extraordninära händelser, ett överskott med 1 000 tkr.
Vid beslut om anslag för fastighetsavdelningen togs beslut om en ram för nya förhyrningar,
för 2018 erhölls 500 tkr. Prognosen visar redan nu att pga extraordinära händelser kommer det
att förbrukas ca 3 659 tkr, dessa redovisas i tabellen nedan.
Tabell: Förteckning över ”nya förhyrningar”
Utfall tom 31
augusti

Prognos
2018
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Ekebergahallen

125 000

165 000

Ällagatan

154 000

307 000

Nils Erikssonsg, soc gått ur

11 000

11 000

Gudhems församlingshem

9 000

22 000

362 000

570 000

Tomtens if ritning, bygglov, åtgärder m.m.

14 000

14 000

Mössebergsgatan lokal

47 000

70 000

722 000

1 159 000

Vartofta moduler

2 184 000

2 500 000

Totalt

2 906 000

3 659 000

Bruk för alla

På Vartofta skolan upptäcktes i slutet av föregående år skador på bjälklaget i en byggnad.
Detta har gett upphov till oförutsedda kostnader. Dessa kostnader ingår i prognosen.
Kostnaden för undersökning och åtgärder på byggnaden prognostiseras till 510 tkr. Moduler
har fått hyras in för att ersätta lokalen och ingår i tabellen ovan med 2 500 tkr.
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har moduler hyrts in för att klara det ökade
elevantalet i Falköping. Modulerna har placerats vid Kyrkerörsskolan.
Under sommaren har det varit lite skadegörelse jämfört med tidigare år.
De extraordinära händelserna och arbetet med följderna av nya skolorganisationen påverkar
arbetet i ordinarie verksamhet. Detta gör att omprioriteringar görs och därmed kan
underskottet minska.
För bibehålla byggnadernas värde ligger underhållsnivå på 100 kr/m2.

Städ

Städavdelningen prognostiseras ett överskott på 1 000 tkr. Tjänster och arbetsplatser förändras
i takt med beslut, byggprojekt och verksamheternas organisationsförändringar. Detta ställer
stora krav på avdelningens omställningsförmåga vilket medför att tjänster under vissa perioder kan bli vakanta då omflyttningar sker. Det i sin tur påverkar personalkostnaderna. Utbildningsinsatser planeras under hösten för personalen.
När det gäller kraven om förändrade städfrekvenser som Miljösamverkan Östra Skaraborg
med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd påpekat har Mark- och miljödomstolens dom instämt med Skövde Kommun. Det innebär att Folkhälsomyndighetens allmänna
råd inte är någon tvingande lag utan rekommendationer/vägledande råd.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet har utbildning i den digitala arbetsmiljön samt
genomgång av styrdokument genomförts. Några lokalvårdare har engagerat sig som
jobbmentorer vilket handlar om att inspirera ungdomar i årskurs åtta och nio. Tillsammans
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med andra jobbmentorer berättar man om sitt yrke.
Avfall

De intäkter som finns för återvinningscentralerna och deponianläggningen i Falköping täcker
inte kostnaderna, varför ett underskott på ca -165 tkr prognostiseras. Ett anslag på 663 tkr för
kapitalkostnader har felaktigt erhållits , därav avges en prognos i tabellen för avfall på + 499
tkr. Detta kommer dock att regleras i bokslutet.
Övrigt

Övrigt avser nämndverksamhet, stadshusvaktmästeri, reception samt gemensam
administration. Här ligger nämndens reserv på 800 tkr och prognosen visar ett överskott på
1 300 tkr.

Åtgärder
För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtas:
Den snörika starten på året ihop med de extraordniära händelserna gör att budgeten inom
nämnden kommer att förbrukas.
Prognosen visar att tilldelad budget kommer att överskridas om alla planerade projekt skall
genomföras under året. Arbetet med följderna av nya skolorganisationen och de extra ordinära
händelserna påverkar arbetet i ordinarie verksamhet. Detta gör att vi kan prioritera om och
minska underskottet till viss del.
Kostavdelningen

Det befarade underskottet kan lösas genom att dimensionera om personalstyrkan, minska
mängden inköp av ekologiska livsmedel och styra om matsedeln till att låta måltiderna bygga
på uteslutande vegetabiliska livsmedel i skola och förskola.
Bedömd effekt av ovanstående åtgärder är:
Kostavdelningen
Effekten av detta kommer sannolikt att eliminera underskottet men vi kommer att tappa möjligheten till nöjda matgäster och vi kommer att få en än mer ansträngd personalstyrka, vilket
också skulle kunna påverka sjuktalen, vilka för avdelningen, just nu, ser ut att vara sjunkande.
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Investeringar
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för
helår:
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
Skattefinansierat

budget-

Nettoutgift
tom augusti

Budget

Helårsprognos

prognos

2018

2018

2018

2018

Park-Gata

0

Gator m.m.

7 286

17 667

18 481

-814

Parker m.m.

4 564

23 146

10 107

13 039

Offentlig belysning

155

4 362

2 163

2 199

3 622*

-2 206

460

-2 666

Falköpings Energi sparprojekt

972

18 104

3 929

14 175

Fastigheter, övergripande

657

5 720

3 920

1 800

5 285

19 918

17 105

2 813

367

36 915

15 674

21 241

17 799

101 676

26 674

75 002

Exploateringsprojekt

Fastigheter, planerat underhåll
Fastigheter
Förskola
Grundskola
Kultur och fritid

1 624

7 204

2 485

4 719

Särskilt boende

71 152

123 288

117 000

6 288

Övriga

13 228

43 305

19 258

24 047

45

6 867

45

6 822

1 141

2 328

2 127

201

4 339

11 257

6 200

5 057

419 551

245 628

173 923

Köksombyggnader
Övriga avd, inventarier och maskiner
Park-Gata enl maskininvesteringsplan

132 236
Summa
* varav 3 162 tkr ska debiteras till kommunstyrelsen.

Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden

Många investeringar för park/gata är igång och förväntas följa budget för 2018. Dock saknas
budget för utbyggnaden av parkeringen i Broddetorp vilken förväntas kosta ca 700 tkr dessutom är projektet Mössebergs friluftsområde underfinansierat då kostnader för konstsnöspåret
fick ombudgeteras från detta projekt. Prognosen för detta projekt under 2018 är 2 300 tkr.
Inom fastighetsavdelningen ligger i plan många investeringsprojekt, flera av de stora investeringarna kommer ej att påbörjas enligt plan. Detta innebär att prognosen visar att en stor del
av 2018 års anslag kommer att förbrukas först kommande år.
Flera stora projekt är i gång: nya Demensboendet, Förskolan Urd samt Åsarp skola.
Förskolan Trollet, Kinnarps förskola, tillbyggnad Brandstationen/Centralförråd kommer att
påbörjas under hösten.
Projekering pågår av Platåskolan, Vindängen och Mössebergsskolan.
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Park/Gata, VA-avdelnigen och Fastighetsavdelningen är alla berörda av dessa projekt i mer
eller mindre utsträckning.
På städavdelningen har ersättning av två åkbara kombimaskiner gjorts.
Kostavdelningen har investeringspengar kvar för i år och sannolikt kommer vi att göra av med
en del under hösten.

EKONOMI – VA KOLLEKTIVET
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
VA-kollektivet

budgetUtfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

39 825

38 961

61 696

61 228

-468

Kostnader

42 579

37 023

61 696

63 628

-1 932

Nettokostnad

2 754

-1 938

0

2 400

-2 400

Analys av utfall & prognos totalt för VA-kollektivet
Taxan höjdes inte till 2018 samtidigt som internräntan låg kvar på 2 % vilket gör att budgeten prognostiseras att överskridas med -2 400 tkr. Driftkostnaderna har ökat då flera reeliningsarbeten utförts
under året.
Viktiga framtidsfrågor är framtagande av VA-plan som påbörjats med stöd av LOVA-bidrag från länsstyrelsen. Optimering för ökad kapacitet på de mindre avloppsreningsverken planeras då intresset för
anslutning av enskilda fastigheter vid bildandet av avloppsföreningar på landsbygden är fortsatt stort.

Åtgärder
Taxehöjning för 2019 med 3% har föreslagits för att kunna fortsätta med beslutad reinvesteringstakt.
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Investeringar
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
VA-kollektivet

tom augusti

Budget

Helårsprognos

prognos

2018

2018

2018

2018

Budget VA-kollektivet
Anslutningsavgifter

budget-

Nettoutgift

30 000
-6 375

-7 500

631

1 548

Åtgärder på anläggningar

1 761

3 000

Åtgärder på ledningsnät

26 123

30 333

Delsumma VA-kollektivet

22 140

Övergripande åtgärder

Exploatering VA-nät Marjarp
Summa

22 140

30 000

27 381

2 619

11 500

6 000

5 500

41 500

33 381

8 119

Analys av utfall & prognos för investeringarna för VA-kollektivet
VA-investeringarna fortlöper enligt tidplan och prognosen är att tilldelade medel i stort sett kommer
att förbrukas.
Det stora samförläggningsprojektet av spillvattenledningar från Broddetorp till Axvall har inletts med
etapp 1. På Hulesjön avloppsreningsverk byggs externslammottagning för att kunna ta emot slam från
enskilda avloppsbrunnar. Prästgårdsgärde har byggts ut med VA inför byggstart av bostäder. I Götavägen renoveras VA i sin helhet. Marjarp byggs ut med ytterligare två kilometer industrigata och VA.
På Fåraberget har demensboendet inletts som utbyggnaden av ett helt nytt bostadsområde.
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EKONOMI – BIOGASEN
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår:
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
Biogas

budgetUtfall tom

Utfall tom

Budget

Helårsprognos

prognos

aug-18

aug-17

2018

2018

2018

Intäkter

3 999

3 618

6 200

6 139

-61

Kostnader

3 482

3 467

6 800

5 739

1 061

Nettokostnad

-517

-151

600

-400

1 000

Analys av utfall & prognos totalt för Biogasen
Biogasanläggningens nya mottagningsdel har processat allt insamlat matavfall till slurry i
anläggningen, och överskott som inte kunnat rötas i den egna rötkammaren har avsatts till
extern biogasanläggning. Ny kvarnutrustning har fungerat mycket bra och sparat såväl driftkostnader som personalkostnader.
Rötkammarkapaciteten är utnyttjad till 100 % och överkapaciteten på slurry kan inte användas
till att öka biogasproduktionen i egen anläggning. Ny rötkammare på 1 400 m3 har projekterats och förfrågningsunderlag för upphandling av utbyggnad pågår. Klimatklivet bidrag för
täckning av 45 % av investeringen är beviljad.
Uppföljningen 31 augusti tyder på ett överskott. Kan kostnaderna hållas på samma låga nivå
året ut så blir resultatet ett överskott mot budget på 1 000 tkr. Intäkterna håller budget då
mängden matavfall att processa ökar och även producerad biogas jämfört mot föregående år
ökar, vilket innebär en postiv prognos.

Investeringar
Differens
Tekniska nämnden (tkr)
Biogas

budget-

Nettoutgift
tom augusti

Budget

Helårsprognos

prognos

2018

2018

2018

2018

Ny rötkammare

850

12 904

2 000

10 904

Summa

850

12 904

2 000

10 904

Analys av utfall & prognos för investeringarna för Biogasen
Projektering inför utbyggnad av ny rötkammare på 1400 m3 för matavfallsrötning har genomförts och
framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling slutförs under september. Upphandling för
utbyggnad enligt kommunstyrelsens beslut kommer att genomföras under slutet av året med beräknad
byggstart när vädret tillåter under 2019.
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