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Syfte 
Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en indikat-

ion hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-

porten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner 

samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska även fun-

gera som ett underlag till eventuella verksamhetsför-

ändringar som kan behövas för att nå mål och eko-

nomiska resultat. 

Delårsrapportens ska ta sin utgångspunkt i kommu-

nen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och 

koppla till varje nämnds uppdrag och utveckling.   

Kommunens uppdrag 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att den ansvarar för barnom-

sorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom 

ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, mil-

jöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunalla-

gen är att kommunen genom sitt självstyre får be-

stämma vad den ska arbeta med och i vilken omfatt-

ning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kom-

munen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta 

och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. 

Kommunen som huvudman fördelar olika ansvar-

områden tillsammans med budget ut till nämnderna.  

 

 

  

Tåstorps demenscentrum växer fram. 
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Måluppföljning 

Förutsättningar 

Styrning och ledning 
Kommunen arbetar mot en styrning som ska bygga 

på goda relationer med ett samspel mellan politiker, 

tjänstepersoner, organisationer, civilsamhälle och 

företag som bygger på förtroende.  Kommunens 

styrning ska skapa utrymme för och öppna upp för 

dialog – både inom organisationen och med de vi är 

till för. En omställning pågår i denna riktning ge-

nom att utrymme skapas för dialog mellan de som 

berörs. Utvecklingen formas tillsammans.  

Kompetens och samverkan 
Kommunen har under första tertialen fortsatt sam-

ordna nämnderna för att bättre klara att hantera da-

gens komplexa utmaningar. Kommunen håller på 

att utveckla ett ledarskap som i större utsträckning 

tar ansvar för helheten och bidrar till att kunna ställa 

om både utifrån omvärldsförändringar, förändrade 

förutsättningar och nya behov.  Under perioden har 

det under politikerutbildningar och på ledningsda-

gar förts dialoger om styrning och ledning utifrån 

tillit. Läs mer i personalredovisningen. 

För stärkt samverkan har lokalsamordningsgruppen 

arbetat med roller och ansvar. 

Organisation 
Omorganiseringen till ett socialt hållbarhetsutskott 

har verkställts och arbetet med att skapa helhetsbil-

der av insatser och behov är påbörjat i syfte att ge 

utskottet underlag till vad som behöver prioriteras.   

Resurser  
Det går att utläsa en viss resursförskjutning mot mer 

främjande, tidiga insatser och att resursfördelning i 

lite högre utsträckning sker socioekonomiskt.  

 

  



4 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019 

Mål 1-Ett socialt hållbart Falkö-
ping 

Under årets första månader har det sociala 

hållbarhetsutskottet haft sina första möten. 

Utifrån ett helakommunen-perspektiv har ett 

nuläge och utmaningar samlats in.  

 

 

 

 

 

När kommunen analyserar sin samordning fram-

kommer att samverkan i mellanrummen mellan 

våra verksamheter kontinuerligt utvecklas. “Älla-

gatan” är ett exempel på detta där flera nämnder 

upplever att verksamheten möter de behov som 

finns och utgör ett stöd för nämndens arbete. Arbe-

tet med att utveckla strukturer för samverkan in-

ternt för att fånga upp barn och unga i riskzon och 

uppmärksamma barns behov i familjer där det fö-

rekommer våld fortlöper. Genom att rikta insatser 

och organisera på nya sätt ställer kommunen om 

för att möta efterfrågade behov. Bland annat an-

ställs socialsekreterare mot område Dotorp i syfte 

att ge snabbare insatser och hjälp till familjer.  

Kommunstyrelsen ser, tillsammans med övriga 

nämnder, behov av att knyta ihop kommunens bas-

verksamheter med varandra i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för individen och familjer.   

Kommunen fortsätter aktivt med medborgardialog 

i syfte att skapa samtal mellan människor med 

olika perspektiv och för att stärka den representa-

tiva demokratin genom medskapande. Vidare på-

                                                           
1 http://fid.nu/assets/documents/Social-hållbarhet_kommunalt-utveckl-

ingsarbete.pdf 

går arbete med att fördjupa trygghetsundersök-

ningen för att ge ytterligare underlag för att stärka 

medborgarnas trygghet.  

Professor Kennert Orlenius har sammanställt följe-

forskningen i kommunen i en rapport1. I rapporten 

framkommer att kommunen utvecklat en styrkedja 

som håller ihop från den politiska viljeriktningen till 

vad som sker i handling.  

”I Falköpings kommun håller social hållbarhet på att 

utvecklas som ideologisk grund med tydliga visioner 

som långsiktigt, systematiskt och strategiskt ska ge-

nomsyra utvecklingsinsatser för att främja ”Det goda 

Livet”.” 

 

Målet är långsiktigt och i tertialrapporten bedöms 

att kommunen är på rätt väg och att det arbete som 

pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen.  
 

Mål 2- Ett attraktivare Falköping 

En del i att stärka kommunen och öka 

Falköpings attraktivitet är stadskärneut-

utvecklingen av stadskärnan som påbör-

jats. Syftet med uppdraget är att ta fram 

ett förslag för gestaltningen av stadskär-

nan med hög kvalitet, hållbarhet och es-

tetik. Utmaningen blir att fånga in den 

komplexitet som finns i stadskärnan och koppla 

samman den medeltida stadsplanen med Stora tor-

get samt alla de mindre stråk och torgbildningar 

som leder in mot Stora torget. Visionen är att alla 

ska vilja vara i stadskärnan och att alla ska känna 

sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. 

Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig för 

alla och utformas med hänsyn till olika slags funkt-

ionsvariationer. En bred medborgardialog kommer 

att inledas med berörda fastighetsägare och nä-

ringsidkare samt allmänheten. 
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Det går även att utläsa ett ökat in-

vesteringsintresse vad gäller bostä-

der.  

För att fortsatt skapa hållbar attrak-

tivitet behövs utvecklade breda 

samarbeten med olika aktörer i näringslivet och ci-

vilsamhället. Under tertialen har kommunen stärkt 

sin samverkan med tex svenska kyrkan gällande 

agenda 2030 målen.  

 

Målet är långsiktigt och i tertialrapporten bedöms 

att kommunen är på rätt väg och att det arbete 

som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. 

Mål 3- Skapa förutsättningar för 
ett näringsliv som utvecklas 

Nätverken och samarbetet med näringsli-

vet har fortsatt intensifierats under första 

tertialen.  Bland annat märks detta genom 

att antalet deltagare på mötesplatserna 

kontinuerligt ökar.  

Det är även en fortsatt positiv utveckling 

vad gäller intresset för att starta eget företag och det 

finns ett ökat investeringsintresse.  

Sveriges kommuner och landstings företagsklimat är 

en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsut-

övning och service gentemot företag. I den senaste 

rankingen för 2018 klättar kommunen ytterligare och 

hamnar på plats 42 i landet.  Indexet visar värdet 77 

vilket är ett mycket bra resultat och det högsta värdet 

kommunen haft på många år. Se diagrammet nedan. 

 

Skaraborg logistic center visar på en fortsatt positiv 

intensiv utveckling och arbetet fortlöper enligt plan. 

Kommunen har skrivit exploateringsavtal och över-

enskommelse om fastighetsreglering med BSJG 

Holding AB samt överenskommelse vilket möjlig-

gör utbyggnad av bolagets verksamhet. 

Ett genomförandeavtal med Jula Logistics AB har 

skrivits avseende investering i två nya terminalspår 

                                                           
2 http://mapex.falkoping.se/mapserver2015/fusion/templates/mapguide/OP_Anta-

gen/index.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fOP_Antagen%2fLay-

outs%2fop_Antagen.ApplicationDefinition 

på kombiterminalen Dryport Skaraborg på Marjarps 

logistikområde.  

Falköpings kommun har under år 2018 sålt stora 

delar av tillgänglig mark för industriändamål inom 

Marjarps industriområde. Möten med näringsid-

karna har genomförts i syfte att ge information in-

för kommande etableringar eller i samband med 

planer att utveckla verksamheter. 

Köp av fastighet i Friggeråker ingår i framtida 

verksamhetsområde (läs mer i Översiktsplanen2). 

Ett förvärv innebär att Falköpings kommun har 

möjlighet att fortsätta att utveckla Marjarps indu-

striområde och planera för ytterligare cirka 100 

000 kvadratmeter industrimark inom området. 

Med den investeringstakt som är idag riskerar kom-

munen sakna förutsättningar för mark till intressen-

ter. Kommunen behöver öka sin markberedskap ge-

nom fortsatt förvärv av kommersiell mark. 

 

Målet är långsiktigt och i tertialrapporten bedöms 

att kommunen är på rätt väg och att det arbete som 

pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. 

Mål 4- Kvalitén inom verksam-
heten ska öka 

Den interna samordningen i kommunen 

fortsätter utvecklas. Arbetet med att upp-

handla och implementera ett nytt besluts-

stödssystem för personal, ekonomi och 

verksamhet är en del i den utvecklingen.  

För att stärka det interna arbetet med 

hållbarhet tar kommunen fortsatta steg 

mot att integrera perspektiven i de vanliga styrpro-

cesserna. Nämnas kan att kommunen har gått med 

i SKL:s och FN:s projekt Glokala Sverige i syfte 

att stärka styrkedjan mellan  Agenda 2030 och de 

kommunala målen. För fortsatt utveckling behöver 

kommunstyrelsen prioritera konsekvensanalyser 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Kommunen ser ett framväxande intresse för ökad 

kunskap om varandras verksamheter, självgransk-

ning och intresse att utveckla det kollegiala lärandet 

såväl inom nämnder som mellan nämnder.  Det är 

viktiga förutsättningar för en lärande organisation.  

Läs mer under personalredovisningen. 

Arbetet med synpunkts- och klagomålshanteringen 

har under perioden utvecklats och systematiserats.  

Målet är långsiktigt och i tertialrapporten bedöms 

att kommunen är på rätt väg och att det arbete 

som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. 

2014 2015 2016 2017 2018

Serie1 74 76 73 77

74

76

73

77

Öppna jämförelser - Företagsklimat 
Falköping
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Kommunen som arbetsgivare  
Personalavdelningen ansvarar för att utveckla, sam-

ordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrå-

gorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genom-

förs inom samtliga områden för att uppnå detta.  

Fokusområden under perioden utgår från den kom-

munövergripande kompetensförsörjningsplanen 

som gäller för åren 2019-2020.  Arbetet med att 

kvalitetssäkra och effektivisera samtliga processer 

inom personalområdet, med fokus på förändrings-

ledning och digitalisering fortlöper. Syftet är att 

verksamheterna ska få bästa möjliga stöd så att kom-

muninvånarnas behov kan mötas samtidigt som Fal-

köpings kommun är en bra arbetsgivare som erbju-

der medarbetare och chefer en god arbetsmiljö och 

kompetensutveckling.  

Arbetet med att utveckla samverkansformer såväl 

externt som internt har fortlöpt under perioden, vil-

ket är en viktig förutsättning för att klara kompetens-

försörjningen på såväl kort som lång sikt. 

Exempel på insatser som genomförts under peri-

oden: 

Arbetsmiljö 
Medarbetar- och chefsundersökning har genomförts. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga arbets-

miljön och samtidigt få en övergripande bild av hur 

alla anställda upplever sin arbetsplats. Resultatet an-

vänds som underlag för det systematiska arbetsmil-

jöarbetet samt till förbättringsarbete på arbetsplat-

serna, förvaltningarna och Falköpings kommun i sin 

helhet.  

Resultatet visar på mycket bra trivsel med fortsatt 

ökat NMI (Nöjd Medarbetar Index). Medarbetarna 

känner stort engagemang och tycker arbetet är me-

ningsfullt, vidare får området ledarskap mycket goda 

betyg där medarbetare upplever att deras idéer tas 

tillvara och att man får förtroende från sin chef. Che-

fernas svar visar att de generellt trivs mycket väl i 

organisationen. Under våren och hösten pågår upp-

följningsarbetet på arbetsplatserna. 

Den årliga enkätuppföljningen av kommunens syste-

matiska arbetsmiljöarbete har genomförts, vilken har 

besvarats av chefer i samverkan med skyddsom-

bud/arbetsplatsombud. Resultatet visar god känne-

dom om styrdokument inom arbetsmiljöområdet 

samt bra rutiner för arbetet med dessa. Vidare fram-

kom behov av fortsatta utbildningsinsatser till chefer 

och skyddsombud inom området. Uppföljning av re-

sultatet genomför nu enligt den samverkansstruktur 

som anges i kommunens samverkansavtal med de 

fackliga organisationerna. 

Chefer och skyddsombud har utbildats inom syste-

matiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen har plane-

rats och genomförts i samverkan med de fackliga or-

ganisationerna. 

Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits att 

kostnadsfritt delta i hälsofrämjande åtgärder.   

Kompetensförsörjning 
Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla intro-

duktion av nya medarbetare och chefer har fortlöpt. 

Två kommungemensamma introduktionsdagar för 

nyanställda medarbetare har genomförts. Syftet är 

bland annat att ge en gemensam bild av kommunen 

som helhet och få möjlighet att skapa nätverk med 

kollegor i kommunen.  

Under våren har en introduktionsportal för nya med-

arbetare och en introduktionsportal för chefer införts 

Syftet är att ge en kommungemensam information 

som kompletterar övrig introduktion. 

Chefsutvecklingsdagar har genomförts för samtliga 

chefer med fokus på tillitsbaserad styrning. 

Omställningsarbete pågår i olika former för att 

coacha och stödja medarbetare och chefer i olika ty-

per av omställningssituationer, bland annat karriär-

coachning, karriärväxlingsprogram, handledning, 

pensionskurser med mera. 

Kommunen har under året deltagit vid flera yrkes-

livsmässor och rekryteringsdagar i syfte att mark-

nadsföra arbetsgivaren, stärka varumärket och skapa 

kontaktytor för potentiella medarbetare. 

Sjukfrånvaro 

Av Falköpings kommuns medarbetare har 57 % 

ingen sjukfrånvaro alls under januari- april 2019 

(56 % 2018) och 26 % har 1-5 sjukfrånvarodagar un-

der januari-april 2019 (26 % 2018). 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning in-

klusive anställda med timlön (sjuktimmar av till-

gänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2018 

januari-april. 

 

 Totalt 6,8 % (7,3) 

Kvinnor 7,7 % (8,4) 

Män  4,4 % (4,0) 

Varav över 60 dgr  36,1 % (39,5) 

 – 29 år  7,2 % (5,8) 

30 – 49 år  6,0 % (5,4) 

50 år –  7,6 % (7,3) 

 

Sjukfrånvaron har minskat totalt sett (Jmf januari-

april 2018). Sjukfrånvaron vid årsskiftet var 6,1 % 

men under perioden januari - april är sjukfrånvaron 

generellt högre än under övriga månader under året, 

på grund av förkylningar, influensor m fl. infektions-

sjukdomar.  

Medarbetarenkäten har besvarats under denna period 

(februari) och resultatet redovisas och handlingsplan 
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för fortsatt arbete med fokus på framgångsfaktorer 

och utvecklingsområden skall tas fram.  

SAM-enkäten har också under denna period besva-

rats i samverkan chef-skyddsombud och samman-

ställningen har redovisats. Sammanställningen syftar 

till att förbättra och ta tillvara det arbetsmiljöarbete 

som pågår samt att fortsätta vara ett konsultativt stöd 

till chefer när det gäller arbetsmiljö-hälsa och reha-

bilitering. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Resultatet för de första fyra månaderna uppgår till 

-27,0 mnkr inklusive förändring av semesterlönes-

kulden. I förgående års april-rapport var inte resulta-

tet justerat för denna förändring vilket innebär att re-

dovisade resultat för de båda perioderna inte är jäm-

förbara. Skulden till anställda avseende semester är 

som störs innan semesterperioden börjar (dvs i denna 

delårsrapport) och som lägst efter semesterperiodens 

slut (dvs i delårsrapporten per 31/8). Resultatet ex-

klusive uppbokning semesterlöneskuld uppgår till 

30,9 mnkr. Periodiseringar gjordes ej till fullo per 

201804, vilket också innebär att resultaten inte är 

helt jämförbara mellan åren. 

Det prognostiserade helårsresultatet i del-årsbokslu-

tet är 1,7 mnkr, vilket är 17,5 mnkr sämre än budge-

terat. Det låga resultatet beror främst på stora pro-

gnostiserade avvikelser inom Individ- och familje-

omsorgen.  

Verksamhetens nettokostnad, utfall och prognos, be-

skrivs mer i avsnittet driftsredovisning. 

De centrala posterna innefattar bl.a. pensionskostna-

der. Dessa beräknas vid två tillfällen per år, per sista 

augusti och per sista december. Ingen beräkning har 

gjorts i detta bokslut vilket innebär att prognosen för 

detta kostnadsslag är osäker. 

Avskrivningarna förväntas generera ett överskott på 

4,0 mnkr pga investeringsbudgeten inte beräknas bli 

använd i sin helhet.  

Utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag 

baseras på SKL:s prognos daterad i februari. Ny 

skatteprognos kom 2 maj och denna ligger till grund 

för prognosen. Denna skatteprognos förbättrar pro-

gnosen med ca 1,5 mnkr. Det innebär att skatteintäk-

ter och generella statsbidrag är i nivå med budget. 

 

Låneskuld 

Kommunens långfristiga lån uppgick den 30 april till 

799 mnkr. Per den 30 april 2018 var låneskulden 649 

mnkr, vilket innebär att låneskulden ökat under peri-

oden med 145 mnkr. 

Bundna räntan av låneskulden uppgår till 430 mnkr 

(varav 300 mnkr bundits genom swappar) och reste-

rande 369 mnkr har rörlig ränta.  

Den genomsnittliga räntan för låneskulden uppgick 

till 2,10 %.   

Aktier och obligationer  

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 pensions-

kostnader under kommande år. Den sammanlagda 

avsättningen uppgår till 75 mnkr och är placerad i 

aktier och i räntebärande företagsobligationer.   

Likviditet  

Kommunens höga investeringstakt påverkar natur-

ligtvis likviditeten.  

Kommunens likvida medel uppgick den 30 april 

2019 till  50 mnkr.   

Då vi har minusränta på våra lån riskerar vi att få be-

tala ränta på likvida medel  placerat på bankkonto. 

Vi utnyttjar därför en räntefri checkkredit på 150 

mnkr, och vi har överlikviditet placerad i korta rän-

teobligationer.  

Resultaträkning 

(tkr) 
Nettokostnad 

tom 30 april 2019 

Nettokostnad 

tom 30 april 2018 
Budget 2019 Helårsprognos 2019

Differens budget− 

helårsprognos

Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar -670 391     -578 494     -1 891 900     -1 916 281     -24 381     

Avskrivningar -34 624     -34 541     -110 000     -106 000      4 000     

Verksamhetens nettokostnader -705 016     -613 035     -2 001 900     -2 022 281     -20 381     

Skatteintäkter  473 919      463 021      1 429 700      1 443 000      13 300     

Generella statsbidrag  201 512      194 451      597 400      585 000     -12 400     

Finansiella intäkter  5 578      2 732      7 000      9 000      2 000     

Finansella kostnader -3 068     -2 458     -13 000     -13 000      -     

Årets resultat inkl. förändring semesterlöneskuld -27 074      44 711      19 200      1 719     -17 481     

Förändring semesterlöneskuld  57 925      -      -      -      -     

Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld  30 851      44 711      19 200      1 719     -17 481     
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Driftsredovisning 

Driftredovisningen är kommunens interna redovis-

ning. 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, avskriv-

ningar och skatter. Taxefinansierad verksamhet fi-

nansieras i princip av abonnenterna och inte via 

skattemedel. 
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Nämndernas redovisning 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen för nämnden efter fyra månader visar på 

ett nollresultat mot budget för år 2019. Avvikelse på 

intäkter och kostnader jämfört med budgeten i de-

lårsrapporten förklaras med att riktade statsbidrag 

inom utbildning och skola inte finns med i budgeten 

för år 2019. Inom nämndens verksamhetsområden 

visar förskolan en prognos inom budget, avvikelser 

finns dock mellan olika enhter. Grundskolan inkl fri-

tidshem visar på ett litet underskott på 1,2 mnkr jäm-

fört med budget. Även gymnasieskolan prognostise-

rar ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget, 

dock är prognosen osäker eftersom höstterminen är 

beroende antalet behöriga sökanden. Nämndens re-

sultat vägs dock upp av ett prognostiserat överskott 

på övriga verksamhetsområden som visar en avvi-

kelse på 2,1 mnkr. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens har en budgetram för år 2019 

om 1,8 mnkr, vilken fördelas med 0,9 mnkr till bygg-

nadsnämndens egna kostnader i form av politikerar-

voden med mera, och 0,9 mnkr för externa konsulter. 

Nämndens prognos 1,8 mnkr är för år 2019 är i en-

lighet med årets budget. I fortsättningen kommer 

plankostnadsavtal att tillämpas för att finansiera 

planarbetet i kommunen. Målet för år 2019 är med 

en budget i balans är därför avhängt på marknadens 

vilja att bygga. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har i sin prognos för år 2019 ett 

underskott på 0,3 mnkr jämfört med budget. Detta är 

dock en förbättring en de befarande underskott som 

fanns i samband med nämndens verksamhetsplan för 

år 2019, i vilken då nämnden signalerade att det sak-

nades 1,5 mnkr för att få ihop budgeten. Under årets 

första fyra månader har kommunstyrelsen övertagit 

Mössebergs Camping och Stugby, detta har finansi-

erats av Kommunstyrelsens medel för oförutsett. I 

prognosen har Näringslivsavdelningen lyft en befa-

rad budgetavvikelse för denna verksamhet kopplat 

till tidigare brister i både administrationen som för-

valtningen av Campingen och Stugbyn. Vidare har 

en Kommunstyrelse fått en återbetalning från MÖS 

på medlemsavgifter för år 2018, vilket väger upp 

prognosen med 0,5 mnkr. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Nämnden visar på ett överskott om 0,3 mnkr jämfört 

med budet för år 2019. Underskottet är dock uppde-

lat på alla tre verksamhetsområdena inom nämnden 

vilket ger en väldigt liten avvikelse per område. Un-

der de första fyra månaderna är schablonersättningen 

från migrationsverket lägre än för samma period år 

2018 och även något lägre för innevarande års bud-

get.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningens prognos efter fyra 

månader är att budgeten för år 2019 håller efter att 

kommunfullmäktige flyttat 0,6 mnkr i budgetramen 

till nämnden efter att två budgetjusteringar gjort i 

april. Den stora kostnadsökningen jämfört med tidi-

gare år förklaras med utökad budgetram för arbete 

med prioriterade målområden, att större del av stödet 

till föreningsliv utbetalats. 

Socialnämnden  

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på -20,9 

mnkr jämfört med budget. Socialnämnden har enligt 

budgetram en uppdelning där en del är Förvaltnings-

gemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning 

och den andra delen är Individ- och familjeomsorg. 

Utifrån nämndens verksamhetsredovisning går det 

att utläsa att den stora prognosavvikelsen är kopplad 

till verksamheter inom Individ- och familjeomsorg 

med en total avvikelse med – 20,7 mnkr. Verksam-

heten har under flera år varit underfinansierad och 

gjort stora avvikelser mot budget. Kostnadsökning-

arna inom verksamheten är stora och beror dels på 

volymökningar, dels på ökade och fördyrade vård-

kostnader. Inom Förvaltningsgemensamt, Äldre-

omsorg och Funktionsnedsättning finns en stor osä-

kerhet i prognosen kopplad till den förestående bru-

kar- och verksamhetsflyttarna huvudsakligen kom-

mer att ske under året sista månader. Dessa kostna-

der kommer dock att till stor del bestå av en en-

gångskaraktär. 

Tekniska nämnden 

Skattefinansierad del 
Tekniska nämndens skattefinansierade del har i de-

lårsrapporten för april en helårsprognos som har en 

negativ avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. För 

nämndens verksamhetsområden, Park/Gata, Kost, 

Fastighet, Städ och Avfall finns totalt en bra budget-

balans även om det finns avvikelser mellan verksam-

heterna. I verksamhetsområdet övrigt återfinns 

nämndens övergripande besparingskrav om 4,5 

mnkr som inte arbetats in i verksamheten, därav en 

negativ prognos om 4,5 mnkr. 

Taxefinansierad del 
VA-kollektivet redovisar prognostiserad avvikelse 

mot budget för år 2019 med 1,5 mnkr.  

Verksamhetsområde Biogas redovisar en positiv 

prognos för budget år 2019 med 1 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

 

Sammanfattning 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-

ningar, vilket innebär att en uppföljning av kommu-

nens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 

30 april, den 31 augusti och den 31 december. Upp-

följningarna för augusti och december är lagstadgade 

och revideras av kommunens externa revisorer. I de 

uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-

ningar mot uppsatta mål. I denna delårsrapport per 

2019-04-30 görs endast en övergripande analys.  

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019 

visar ett positivt resultat på 30,9 mnkr, exklusive för-

ändring semesterlöneskuld. Föregående år var mot-

svarande resultat 44,7 mnkr. I denna rapport har pe-

riodiseringar gjorts, vilket ej skett tidigare år, varför 

resultatet nu är mer tillförlitligt. Det är dock  inte ett 

fullt bokslut vilket endast görs per sista augusti och 

december.  

Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resul-

tat på 1,8 mnkr, föregående år var prognosen 13,4 

mnkr. Nämndernas prognoser visar ett underskott på 

25,1 miljoner kronor jämfört med budget. De största 

budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar 

ett underskott på 20,9 mnkr och tekniska nämnden 

som visar på ett underskott på 4,5 mnkr. Avvikel-

serna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport 

samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. 

De centrala posterna visar ett överskott på 1,2 mnkr 

och finansiella poster ett överskott på 6,9 mnkr. De 

taxefinansierade verksamheterna prognoserar ett un-

derskott på 0,5 mnkr jämfört med budget.  

Falköpings kommuns investeringar prognostiseras 

2019 till 530 mnkr, vilket är 191 mnkr mindre än  

 

 

 

budget på 721 mnkr. Investeringsutfallet per april 

2019 uppgår till 123 mnkr. 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån 

kommunlagens regler om god ekonomisk hushåll-

ning.  I kommunens dokument ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatut-

jämningsreserv" finns detta definierat vad detta in-

nebär för Falköpings kommun. 

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av 

följande resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst två 

procent av skatter och statsbidrag. Över tid 

avser en tioårsperiod 

 Resultatet beräknat som låneskuld delat på 

tjugofem år.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 

kommun skall ha ett resultat för 2019 på ca 40 mnkr. 

Beslutat budgeterat resultat för 2019 är19,2 mnkr, 

dvs under det finansiella målet. Resultatet skall dock 

ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar 

prognosen ett resultat om 1,7 mnkr dvs en avvikelse 

med 17,5 mnkr från budget. Det finns därmed en risk 

för att kommunen inte klarar det finansiella målet för 

ekonomisk hushållning 2019. 

I kommunens ”Riktlinjer för verksamhets och eko-

nomistyrning” framgår följande;  

Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en be-

tydande avvikelse mot budget åligger det nämnden 

att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvi-

kelsen ska i första hand täckas genom omdispone-

ring av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsin-

riktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera 

Investeringsredovisning (tkr) 
Nettokostnad 

tom 30 april 2019 

Nettokostnad 

tom 30 april 2018 
Budget 2019 

Helårsprognos 

2019 

Avvikelse 

budget− 

helårsprognos 

Barn- och utbildningsnämnden  1 673      170      13 250      13 250      -     

Byggnadsnämnden  -      -      -      -     

Kommunstyrelsen  19 548      7 765      95 640      92 500      3 140     

Kommunledningsförvaltningen  1 651      1 663      17 800      16 800      1 000     

Exploateringsbudget  17 897      6 102      77 840      75 700      2 140     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  106      -      800      400      400     

Kultur- och fritidsnämnden  194      128      1 300      1 300      -     

Samhällsskyddsnämnden  51      286      5 220      1 500      3 720     

Socialnämnden  146      2 733      16 200      14 500      1 700     

Tekniska nämnden  96 935      52 883      540 030      354 400      185 630     

Summa nämnder  118 653      63 965     672 440 477 850 194 590

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET  118 653      63 965     672 440 477 850 194 590

Vatten och avlopp  3 920      4 473      29 340      32 500     -3 160     

Biogas  98      122      19 510      19 510      -     

SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET  4 018      4 595     48 850 52 010 -3 160

TOTALT  122 671      68 560     721 290 529 860 191 430

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
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den negativa avvikelsen ska rapportering ske omgå-

ende till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna 

åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrel-

sens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver vä-

sentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna 

mål får dessa inte vidtas utan beslut från kommun-

fullmäktige.      

De prognostiserade underskotten i socialnämnden 

och tekniska nämnden får anses vara ”betydande av-

vikelser” varför det åligger nämnderna att vidta åt-

gärder så att verksamheten kan rymmas inom fast-

ställd ram. Det är svårt att utläsa i nämndernas rap-

porter vilka åtgärder som beslutats för att verksam-

heten skall rymmas inom ram. Nämnderna behöver 

därför inkomma med åtgärdsplaner som visar hur 

nämnden skall komma på ram.      

De alternativ som kan övervägas är att kommunsty-

relsen föreslår fullmäktige att besluta om att övriga 

nämnder skall göra effektiviseringar så att överskott 

kan nås i dessa nämnder och kommunen totalt kan 

klara att hålla budgeterat resultat. Det är viktigt att 

kommunen klarar det finansiella målet och säkerstäl-

ler att god ekonomisk hushållning kan uppnås.     

 

 


