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Inledning
Syfte
Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för
uppföljning av planerad verksamhet och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen
avsatt i verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska
även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå
mål och ekonomiska resultat.
Delårsrapportens ska ta sin utgångspunkt i kommunen 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 samhällsfunktioner 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

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

Delårsrapport augusti 2019 I Falköpings kommun I 4

för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i
kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i
vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet
är att omsätta och nå nationella krav, statliga och
kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation
Förutom traditionell kommunal förvaltningsform
bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk
form. Falköpings kommun äger 100 % av Falköpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby
AB. Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens
Bredband AB. Resterande 51 % ägs av Falbygdens
Energi AB.

Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys
Den omvärldsanalys kommunen beskrivit i flerårsplanen gäller fortfarande inkluderat de övergripande
trender och utmaningar som flerårsplanen tar sin
utgångspunkt i.
Under senare år har Sveriges kommuner vant sig vid
ökningar av skatteunderlaget, vilket inneburit att
villkoren och de ekonomiska förutsättningarna förbättrats kontinuerligt. Men en högkonjunktur har
alltid ett slut och nu kommer signaler att den uppåtgående trenden är på väg att vända. Lokalt kommer signaler som pekar mot en avmattning och här
handlar det om att kommunen behöver en beredskap att ställa om för att kunna möta detta. Begränsade resurser innebär att en omprioritering behöver
göras för att klara en omställning mot det framtiden
efterfrågar av kommunal service och tjänster. Samtidigt ser kommunen att det finns rekryteringssvårigheter till följd av förändrad demografi. Inom
många områden syns dessutom svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Effektivitet,
förändrade arbetssätt och att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i det omställningsarbete
som kommunen behöver göra för att möta de förändrade förutsättningarna. Genom att skapa anställningsbarhet hos nyanlända krävs att kommunen ställer om och arbetar på ett annat sätt, både
med hjälp av samverkan, smartare resursfördelning
och användningen av välfärdsteknik. Digitaliseringen och teknikutveckling accelererar i hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder
slår igenom snabbt. Det ställer utmaning på såväl
organisationen i stort som varje enskild medarbetare att klara att ställa om, lära nytt för att kunna leverera välfärd på bästa sätt. Beskrivna utmaningar
ska även ses som möjlighetsskapare som kan göra
att kommunen klarar att ställa om.

Det lokala sammanhanget innehåller många kvaliteter som behövs i det globala perspektivet – att
värna om människan, gemenskapen, sammanhanget och miljön. Det handlar om det långsiktigt
hållbara. För att kommunen ska klara sitt uppdrag
att bidra till Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, behöver de globala målen omsättas till handling
på lokal nivå. Mest akut av hållbarhetsmålen är klimatsituationen. Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka och har aldrig varit så stora som nu. Detta
ger i förlängningen en ökning av den globala medeltemperaturen, vilket i sin tur påverkar vårt klimat.
Effekterna av den globala temperaturökningen kommer att påverka alla samhällsfunktioner och för Falköpings kommun kommer en rad konsekvenser och
utmaningar med klimatförändringen. Utmaningen
för kommunen är dels att reducera utsläppen av
växthusgaser för att bromsa ökningen av medeltemperaturen och dels att anpassa verksamheterna efter effekterna som följer av temperaturökningen.

En utmaning som kommunen identifierar är svårigheten att ha framförhållning och helhetsgrepp inom
arbetsmarknadsfrågorna när det är oklart vilken roll
kommunen kommer få framgent vad gäller arbetsförmedlings uppdrag generellt och specifikt med tex
etableringsuppdraget. Näringsliv, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen behöver inkluderas i processen framåt.
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Händelser av väsentlig betydelse
Barn- och utbildningsnämnden
Statsbidraget ”Lågstadiesatsningen” halverades för
Falköpingskommuns räkning. Det innebär 6 mnkr i
minskad intäkt. Det här statsbidraget används uteslutande till personal. Nämndens bedömning är att
det går att hantera med hjälpa av andra statsbidrag
under hösten, men att det under nästa budgetår
kommer behöva skjutas till ytterligare kommunala
medel alternativt avyttra personal.

Byggnadsnämnden
Under första och andra tertialet 2019 har till byggnadsnämnden inkommit 283 ärenden varav 237
bygglovsärenden. Det har beviljats bygglov för 26
stycken nya villor och 79 lägenheter i flerbostadshus.
Bygglov har beviljats för bland annat två nya höghus
i kvarteret Diamanten (73 lägenheter) och tillbyggnad av lägenheter i Gästgivaren 8 (6 lägenheter).
Slutbesked har beviljats för nybyggda lägenheter i
kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter i kvarteret Glasmästaren. Detta
innebär ett tillskott med 54 lägenheter i centrumnäraläge. Slutbesked har beviljats även för 18 lägenheten på HVB-hem Tåstorp 7:9.
Bygglov har beviljat för ny skolbyggnad på Mössebergsskolan och för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan. Nybyggda förskola Urd har fått slutbesked och startat sin verksamhet samt Åsarpskolan.
Byggnadsnämnden har under aktuell period beviljat
bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord (kv
Klacken), ny lokal för bilförsäljning på Ålleberg centrum, utökning av kombiterminalen på Marjarp, från
30 000 kvm till 95 000 kvm (Jula) och tillbyggnad av
industri med 1800 kvm (AC-Floby).
Biltema har också fått slutbesked och kommer att
starta sin verksamhet i september.
Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera
inom sin fastighet. Byggnadsnämnden har utfärdat
ett slutbesked för att företaget skulle kunna ta i bruk
den nybyggda tankbilshallen.
Gudhemsgården fått slutbesked och kunde starta
verksamhet i sina ombyggda lokaler och även ta i
anspråk några av nya byggnader.
Byggnadsnämnden har i sitt arbete med fysisk planering fokuserat på att skapa förutsättningar för
blandad och attraktiv bebyggelse. Detaljplan för
Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A, del 2, som möjliggör för byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus och parhus, antogs under våren liksom detaljplanen för Trollet 14 som innebär möjlighet till förtätning med fler bostäder i flerbostadshus
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på en befintlig fastighet i Falköpings tätort. Även i
Vartofta har en ny detaljplan antagits, detaljplanen
för Slöta 4:120, som möjliggör för byggnation av bostäder antingen som friliggande villor, radhus eller
mindre flerbostadshus.
Totalt har fem detaljplaner antagits under perioden
varav de tre ovanstående omfattas av nya bostäder.
Under aktuell period har nämnden beslutat om
samråd för detaljplan för fyra detaljplaner (Trollet
14, Tåstorp 7:7 Fåraberget Lilla Sikagården, Friggeråker 25:8, ny överlämningsbangård på Marjarp
och Mösseberg 50:19, Rangatan).
Fem detaljplaner har varit på granskning (Fåraberget etapp 2A, del 2, Gamla stan 2:26, f.d. kalkbrottet,
Slöta 4:120, vägbron i Vartofta (Slöta 16:1) och Trollet 14).
Byggnadsnämnden har lämnat fyra positiva planbesked (Veterinären, Rangatan (Mösseberg 50:19), S:t
Erik 15, Domkraften 7 och 10) och ett negativt planbesked (Bredablick, Mösseberg 48:2) där den föreslagna åtgärden att bygga bostäder strider mot den
aktuella översiktsplanen och visionen att utveckla
Mösseberg som natur och rekreationsplats. Därutöver har byggnadsnämnden beslutat om planuppdrag för fyra detaljplaner (Floby förskola (Floby
24:21), Skaraborg logistik center etapp 3, Ranliden
(hattmurklan 1) och Åsarps förskola (Alvared
4:164)). Totalt har byggnadsnämnden gett stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden,
varav tre syftar till att skapa möjligheter för fler bostäder.

Kommunstyrelsen
Under delåret har det politiska styret i kommunen
förändrats. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bildat en ny politisk majoritet i Falköpings
kommun. Tillsammans har de 26 av totalt 51 mandat i kommunfullmäktige. Med anledning av den
nya politiska majoriteten har nya ledamöter valts till
politiska uppdrag i ett antal nämnders presidier.
Som en följd av majoritetsskiftet har beslut tagits
om att skjuta fram budgetprocessen

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) är av stor
vikt för förvaltningen och en av utgångspunkterna i
arbetsmarknadsstrategin. AFs kundtorg i Falköping,
som tar emot drop-in, stänger i början av september
och det lokala AF-kontoret stänger enligt plan senare under hösten. Idag arbetar ca 15 personer på
AFs lokalkontor, vars uppdrag fortfarande ser ut
som det gjorde då det fortfarande var full bemanning med ca 50 personer. Kvarvarande personal

AF är också en viktigt samtalspartner gällande utvecklingen av Falköpings näringsliv. Det är viktigt
att förvaltningen hålls med uppdaterad och relevant
information för att på bästa arbeta fram det utbud
som ska spegla både det lokala och det regionala
kompetensbehovet.
Förvaltningen håller fortsatt tät kontakt med AF och
är öppen för förslag som kan gynna Falköpings
medborgare och näringsliv.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta
Skaraborg




Större antal ”brand i byggnad” än tidigare.
Svårighet att rekrytera viss personal.
Om- och tillbyggd av brandstation i Falköping
klar för inflyttning i oktober. De nya lokalerna
ska främst ge ambulansverksamheten mer lokaler men även minska trångboddheten efter
samgåendet i ny organisation.

Socialnämnden
Inom förvaltningen pågår en effektivisering och omstrukturering av verksamheter. Nedanstående händelser har och kommer ha väsentlig betydelse för
förvaltningen.




Städ: Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har
med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, vid de inspektioner som är gjorda inom
Falköpings kommuns förskolor och skolor, ställt
krav på tätare städfrekvenser. Krav på tätare städfrekvenser kan leda till väsentligt högre kostnader för
städningen. Falköpings kommun kommer arbeta vidare med de ställda krav som MÖS framfört. För att
underlätta den närmaste tidens lokalvårdsuppdrag
har Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt tagit fram
en åtgärdsplan. Miljösamverkan Östra Skaraborg
(MÖS) avslutar ärendet om bristande städning men
aviserar uppföljningar om förbättringarna är tillräckliga vilket kommer ske vid kommande ordinarie tillsynsinsatser.

Befolkningsutveckling
Den positiva befolkningsutvecklingen har fortsatt
under de sju första månaderna 2019 men tillväxttakten har avmattats. Antalet invånare per 2019-07-31
uppgår till 33 220 personer vilket är en ökning med
65 personer sedan årsskiftet.
Antal invånare

Mnkr

tvingas till hårda prioriteringar med väntetid för deltagare och samverkansparter som följd. I dagsläget
finns fortfarande ingen tydlig bild av hur deras planerade förändring kommer att påverka Falköpings
medborgare och verksamheter som samarbetar
med AF men det går att idag se svårigheter för förvaltningens personal att få kontakt med AF. Processer för medborgare och deltagare inom Arbetsmarknadsenheten (AME) påverkas negativt då beslut om
insatser tar längre tid eller i värsta fall helt uteblir.

33 500
33 000
32 500
32 000
31 500
31 000
30 500

Utfasning av verksamheten gällande ensamkommande flyktingbarn.
Förberedelse för att lägga ner äldreboendena
Trädgårdsgatan 19-21 och Ranliden.
Förberedelse för omstrukturering av äldreboendena S:t Olofsgatan och Katarinagården.

Tekniska nämnden
Biogas: Biogasen har nu fått ett beslut i kommunfullmäktige om projektmedel till en ny rötgaskammare. Detta innebär att när rötkammaren är klar våren 2020, inte behöver skicka bort vårt nuvarande
överskott av matavfallsslurry utan vi kan själva ta
hand om det.
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Uppföljning av hur kommunen skapar förutsättningar
underlag där såväl verksamhet som ekonomi hanteras i syfte att få en budget som tydligare hänger
samman med den politiska viljeriktningen.

Kompetens och samverkan

Här redovisas hur kommunfullmäktige arbetat med
förutsättningar för att nå en bättre måluppfyllelse.

Styrning och ledning
Kommunen behöver fortsätta arbeta med en styrning som bygger på goda relationer, 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.
Kommunfullmäktige leder arbetet att utveckla ett ledarskap som tar ansvar för helheten och bidrar till
att kunna ställa om både utifrån omvärldsförändringar, förändrade förutsättningar och nya behov.
Under perioden har budgetprocessen utgått från ett
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Kommunen har under första tertialen fortsatt sitt
uppdrag att samordna utifrån att nämnderna tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utmaningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till det bättre är stor i organisationen så nästa
steg är att i större utsträckning ta stegen som krävs
för att skapa förändring på riktigt. Idag finns en
högre medvetenhet om detta men framåt behöver
viljeriktningen tydligare omsättas i handling. Att
kunna följa processer från plan till vad effekten blev.
Organisation
Omorganiseringen till ett socialt hållbarhetsutskott
har verkställts och arbetet med att skapa helhetsbilder av insatser och behov är påbörjat i syfte att ge
utskottet underlag till vad som behöver prioriteras.
Resurser
Det går även denna period att utläsa en viss resursförskjutning mot mer främjande, tidiga insatser och
att resursfördelning i lite högre utsträckning sker socioekonomiskt. Samtidigt finns farhågor att ett budgetunderskott kan få konsekvensen att just tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir det som besparas på.

Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping
Sedan förra delårsrapporten har det sociala hållbarhetsutskottet haft ytterligare
möten. Utifrån ett helakommunen-perspektiv har ett nuläge och utmaningar
samlats in.

En analys av var behoven i mellanrummen mellan
nämnderna finns visar att utskottet behöver samverka gällande arbetsmarknadsfrågor, våldsförebyggande arbete, områdesutveckling Dotorp och
utveckling av dialog och medskapandeprocesser
för att involvera civilsamhället i samhällsutvecklingen. Sedan förra delårsrapporten har arbetet
inom fokusområdet arbetsmarknad försvårats av
att arbetsförmedlingen avvecklar sitt kontor i Falköping och har dragit ner på personal. Det råder
också en osäkerhet kring vilket ansvar kommunen
får för etableringsprocessen vilket skapar en otydlighet i hur kommunen ska agera framåt.
Tidiga förebyggande insatser
När kommunen analyserar sin samordning framkommer att samverkan i mellanrummen mellan
våra verksamheter kontinuerligt utvecklas. Genom
att rikta insatser och organisera på nya sätt ställer
kommunen om för att möta efterfrågade behov.

Arbetet med att utveckla strukturer för samverkan
internt för att fånga upp barn och unga i riskzon
och uppmärksamma barns behov i familjer där det
förekommer våld fortlöper. Barn och -utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden leder
och samordnar detta arbete. Bland annat har socialsekreterare mot område Dotorp anställts i syfte
att ge snabbare insatser och hjälp till familjer genom närmare samverkan med skolorna Kyrkerör,
Åttagård och Dotorp. Genom att rikta insatser och
organisera på nya sätt ställer kommunen om för att
möta efterfrågade behov.
Familjevåldsteamet, där handläggare från olika enheter samarbetar, har startats upp under våren för
att bättre uppmärksamma bland annat barns behov i familjer där det förekommer våld. I samverkan mellan olika nämnder fortsätter arbetet med
att utveckla ”Bryggan”. I nuläget samlas barn och
ungdomars tankar in kring hur vi vuxna kan hjälpa
dem bättre. Barn som anhöriga tenderar att vara en
grupp som inte uppmärksammas tillräckligt, då
dessa barn ofta kan bli ”osynliga”. Utifrån detta ska
kommunen arbeta mer förebyggande och främjande för barn och ungdomar som har närstående
med psykisk ohälsa, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, sjukdom eller någon form av beroendeproblematik.
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Samordningen mellan verksamheter framträder i
barn och utbildningsnämndens analysarbete där
allt oftare flera aktörer gemensamt identifierar, och
arbetar för gemensamma lösningar. Figuren ovan
visar nämndens omfattning av insatser som tydligt
visar att de hälsofrämjande, tidiga insatserna dominerar. Satsningar på det tidiga barnhälsoarbetet
visar redan mätbara effekter.
Under mål fyra beskrivs den positiva trend som är
gällande behörigheten till gymnasieskolan. Det är
det bästa resultatet på tio år och är en viktig faktor
i kommunens arbete för en socialt hållbar kommun. För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet i skolan har barn och utbildningsnämnden utökat specialpedagoginsatserna vilket medför att de
nu kan möta barns behov i ett tidigare skede.
Arbetsmarknadscenter
Socialnämnden och kompetens- och arbetsnämnden har arbetat med samverkansformer avseende
målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Än så
länge har ingen minskning av försörjningsstödet
skett, men förhoppningen är att de åtgärder som
vidtagits kommer att ge effekt på sikt. Mätningar
visar att betydligt fler står kvar på försörjningsstöd
efter avslutande insatser på arbetsmarknadsenheten idag än för ett år sedan. Analysen är att deltagare nu står längre ifrån arbetsmarknaden och
saknar förutsättningarna för att gå till arbete eller
annan aktivitet som ger rätt till annan form av försörjning. Här uppstår ett glapp då dessa individer
behöver annan form av bemötande och sysselsättning.
Statistiken för arbetssökande har för första gången
på två år ökat under sommarmånaderna. Detta
trendbrott ska beaktas med medvetenhet då denna
målgrupp är potentiellt framtida elever och/eller
deltagare. Trenden kommer med stor sannolikhet
att i negativ bemärkelse påverka arbetsmarknadsstrategins delmål ”Målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska.” Kommunen bär ansvar
för att åtgärder ska ha effekt på försörjningsstödets
önskade minskning.
Trygghet
De otrygghetsproblem som framkom i en enkät visar att 75 % känner oro för att de själva eller någon
i sin närhet ska drabbas av brott. Detta ställer krav
på att något måste göras. Ett viktigt steg lokalt är
att polis och kommun samordnar sina insatser. Ett
effektivt arbete handlar om att förebygga brott och
genomföra tidiga preventiva insatser. Effektiv samordning för trygghet (EST) genomförs tillsammans
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med alla kommunens nämnder, polisen, hyresbolag och företagare (främst inom handel). Omvärldsbevakning från samtliga aktörer samlas och
kommuniceras vidare till förvaltningarna. Utifrån
uppkomna behov samverkar parterna med att
stärka insatser för ökad trygghet. Åtgärder kan sedan handla om att förändra den fysiska miljön på
utsatta platser, uppmärksamma och informera
brottsoffer eller genomföra insatser för att minska
utanförskap. Syftet med samverkan är att tillsammans skapa mervärde – att klara mer än vad en part
ensam klarar.
Arbete med att fördjupa trygghetsundersökningen
fortlöper med en något försenad plan. Den fördjupade enkätundersökningen genomförs för att ge ytterligare underlag för att stärka medborgarnas
trygghet med fokus på boenden inom Dotorpsområdet.
Demokratiarbete
Kommunen arbetade i början av denna period med
EU-valet. Frågor om säkerhet och informationspåverkan stod högt på dagordningen och informationsinsatser till väljare gjordes bland annat på
kommunens hemsida och genom utskick till hushållen. EU-valet i maj visade att Falköpings kommun har ett fortsatt högt valdeltagande. Kommunstyrelsens uppdrag att stödja nämndernas arbete
med medborgardialog och medskapande fortsätter. Under våren har barn- och utbildningsnämnden beslutat att initiera medborgardialog om segregation i för- och grundskolan. Konflikter finns
mellan elever samtidigt som både för- och grundskolor ser en eskalerande segregation. Genom att
öppna upp för inblandades upplevelser och synpunkter på problemet och sedan föra samtal med
grupper av människor som annars inte ses syftar
arbetet till att sänka konfliktnivån och med medskapande processer förbygga framtida spänningar.
Samtal planeras ske under år 2019.
En dialogprocess är planerad att ske under år 2019
för Samhällsskydd mellersta Skaraborg där konsultationer med utvalda målgrupper sker i framtagandet av ny handlingsplan för skydd mot olyckor. Representanter från utvalda målgrupper från samhällsskydds fyra medlemskommuner kommer
möta politiker och tjänstepersoner för att diskutera
säkerhet, förväntningar och ansvar.
När verksamheter genererar möten mellan individer syns en märkbar förbättring och förståelse mellan människor skapas. För att minska motsättning-

arna i samhället behöver arbetet intensifieras, utökas och fortgå med ett strategiskt perspektiv för att
på sikt ge effekt på samhällsnivå. Idag finns en utvecklad flexibilitet och anpassningsförmåga gällande att involvera medborgare. Uppföljning av resultat sker löpande inom kultur och fritidsnämnden och eventuella åtgärder vidtas. Verksamheterna utvecklas med invånarnas behov i fokus. En
allt växande samverkan har stärker arbetet mot målet.
Kommunen strävar ständigt efter inflytande. Därför sker exempelvis löpande en dialog med elever,
brukare, matgäster via elevråd, matråd, brukarråd.
Att systematiskt säkerställa att ”de vi är till för” får
inflytande över sin vardag.
Att ha makt över sitt eget liv minskar risken för att
utveckla psykisk ohälsa. Ungas psykiska ohälsa är
en utmaning i samhället idag. Kommunen bedriver
nämndsövergripande arbete med ungas delaktighet och inflytande i fokus. Positiv effekt av arbetet
syns inom flera områden.
Inkluderande insatser och aktiviteter
En del i utvecklingen av stadskärnan är att skapa en
inkluderande mötesplats. 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 funktionsvariationer. En bred medborgardialog kommer

att inledas med berörda fastighetsägare och näringsidkare samt allmänheten.
Antalet gratis arrangemang för vuxna har under
delåret ökat vilket skapat fler möjligheter för möten
och lärande insatser. Bidraget har förbättrat möjligheterna för funktionsnedsatta och även för nysvenskar att med hjälp från medarbetare få bättre
tillgång till digitala tjänster. Denna satsning förstärker lärandet och skapar ett mer jämlikt utbud.
Under delåret har Falköpings kommuns tillgänglighetsdatabas med offentliga lokaler och offentliga
platser/anläggningar uppdaterats. Tillgänglighetsdatabasen syftar till att möjliggöra för personer
med olika funktionsvariationer att i förväg se hur
en byggnad eller anläggning ser ut och vad det
finns för faciliteter i den och hur dessa ser ut. Utifrån denna information kan de sedan bedöma
byggnaden eller anläggningens tillgänglighet för
just dem. Fortsatt arbete pågår för att förbättra sökfunktionen och därefter lansera och kommunicera
ut in-formationen.
Aktiviteter och kunskapshöjande insatser har genomförts för att ge stöd till de medborgare som har
ett digitalt utanförskap. Under året har förbättringar genomförts som ger en positiv effekt för medborgarna. Antalet insatser och förbättringar behöver öka eller samordnas genom att aktivera civilsamhället i syfte att inkludera flera
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Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder?

Det finns positiva framsteg som är betydande för en god måluppfyllelse samtidigt som utmaningarna är stora.
Målet är långsiktigt och utgångspunkten är att långsiktiga effekter i människors livsvillkor eftersträvas. Trots
progression i viktiga delar står kommunen inför många stora utmaningar för att komma tillrätta med de ökande
klyftorna och segregeringen i samhället. I delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och att det
arbete som pågår bidrar till att på långs sikt stärka måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar.
Mindre god måluppfyllelse

Godtagbar måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Mycket god måluppfyllelse

X

Åtgärder för framtiden
 Kommunen behöver stärka det sociala hållbarhetsutskottes arbete genom att fokusera på
våldproblematiken, arbetsmarknad, delaktighet
och områdesutveckling Dotorp. Organisering
för trygghet är också ett område som behöver
samordnas.
 Fokusområdet arbetsmarknad behöver fortsätta utvecklas och mellanrummen mellan arbetsförmedling, arbetsmarknadscentrum, gymnasiet med flera behöver adresseras och hänga
ihop genom styrning på flera nivåer
 Barnkonventionen blir lag år 2020 vilket medför
att kommunen övergripande behöver ses över
och implementera barns rättigheter utifrån gällande juridik.
 I nämndernas delårsrapport beskrivs ökad
medvetenhet, utvecklat behov av samverkan
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och flera påvisar att vårt utvecklade samarbete
ger god effekt och att vi behöver varandra för att
en fortsatt positiv utveckling ska ske. Åtgärden
blir att fortsatt skapa förutsättningar för att utveckla arbetet i mellanrummen.
Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden
kommer framåt stärka sitt fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder
som främjar inkludering i samhället. Även
stärkt samverkan mellan kommun och bostadsbolag behövs för att utveckla inkluderande boenden.
Utveckla den interna beställarkompetensen för
att få in medborgardialog tidigt i beslutsprocesser.

Mål 2- Ett attraktivare Falköping
Attraktiv stadskärna och områdesutveckling
Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på. Ett sätt att stärka
attraktiviteten är att ta fram ett förslag för
utveckling av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. I det sektorsövergripande
arbetet med att platsutveckla centrum får kultur en
central del i en övergripande handelsanalys. Arbetet
har hittills konstaterat att kultur och konst kommer
vara viktiga faktorer för att locka människor till platsen. När platsen tar form framöver kommer kulturella och kreativa näringar spela avgörande roller för
platsens utformning.
När olika nämnder samarbetat ihop med andra aktörer i samhället för att stärka stadskärneutvecklingen går det att utläsa synergieffekter. Sommargatan är ett exempel på projekt som förefaller falla väl
ut för olika parter och näringsidkare lyfter framgången med fler besökare i centrum under sommaren. Den slutliga utvärderingen är inte genomförd
så en slutrapport kommer i årsredovisningen.
Flera insatser har under delåret ägt rum för att
stärka området Folkets park, Tåstorp och Dotorp
och öka tillgänglighet till en hållbar fritid. Samverkan med kommun och civilsamhället ses som en avgörande faktor för att lyckas med denna satsning.
Under delåret har längre intervaller mellan olika
skötselåtgärder av exempelvis grönytor och planteringar samt en generell kvalitetssänkning skett.
Bostäder
Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle men även
för ett attraktivt Falköping. I arbetet med fysisk planering har kommunstyrelsen fokuserat på att skapa
förutsättningar för blandad och attraktiv bebyggelse. Uppföljning visar på ett ökat investeringsintresse vad gäller bostäder i kommunen. Alla villatomter som finns säljs kontinuerligt av, det finns
idag en större efterfrågan än planerat. Konsekvensen blir att risken ökar att det framledes inte finns
några marker att sälja.

Den långsiktiga planen att förtäta centrum fortlöper
och bygglov har beviljats till två nya höghus i kvarteret Diamanten, tillbyggnad av lägenheter samt nybyggda lägenheter i kvarteret Plåtslagaren och Stenhuggaren samt ombyggda lägenheter vilket innebär
tillskott på över 130 lägenheter i centrumnära läge.
En annan del i att skapa attraktivitet är att stärka den
kommunala servicen och verksamheten. Skolorganisationen fortlöper och under delåret har ny skolbyggnad på Mössebergsskolan börjat byggas och
för om- och tillbyggnad av Vindängenskolan är
också igång. Nybyggda förskolan Urd och Åsarpsskolan har fått slutbesked och startat sina verksamheter.
Kommunen påbörjar planläggning för åtta nya detaljplaner under perioden, varav tre syftar till att
skapa möjligheter för fler bostäder.
Antal småhus, lägenheter och fastighetspriser
Under den aktuella perioden beviljades bygglov för
26 nya småhus. Utfallet visar på att byggande av
småhus har ökat i förhållandet till motsvarande period tidigare året. Vad gäller övriga indikatorer visar
de på ett fortsatt tryck på bostäder och ett stort behov som gör att fastighetspriserna blir höga.
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Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019
Indikator

Antal nya småhus

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(helår)

(helår)

(helår)

(helår)

Delår

Delår

Delår

9

12

18

20

13

20

26

Trend

Indikatorn har hämtats från ärendehanteringssystem Tekis ByggR.
Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019
Indikator

Antal nya lägenheter i
flerbostadshus

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(helår)

(helår)

(helår)

(helår)

Delår

Delår

Delår

2

10

12

60

21

167

79

Trend

Uppgiften hämtas från ärendehanteringssystem ByggR.
Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per 31 augusti 2019
Indikator

Fastighetspriser

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(helår)

(helår)

(helår)

(helår)

Delår

Delår

Delår

1,1 mnkr

1,0 mnkr

1,125
mnkr

1,195
mnkr

1,446
mnkr

1,569
mnkr

1 574
mnkr

Trend

Källa: SCB preliminära siffror för delåret 2019
Utvecklad infrastruktur
Under 2019 har kommunen haft flera stora projekt
igång, som nu är färdigställda, för att skapa trygga
färdvägar. Ett nytt påbörjat gatuprojekt är nu ombyggnationen av Ranten-rondellen. I samband med
gatuprojekten har kommunen haft större kommunikationsaktiviteter. Som exempel kan nämnas
verksamhetsutövare längs Sikagårdsgatan, Wetterlinsgatan och vid Ranten.
Kommunen ser att det är viktigt att jobba för en bra
infrastruktur under jord. En bra infrastruktur utan
störningar är utan tvekan en bra förutsättning för
ökad attraktivitet.
Kommunen har under delåret arbetat vidare med
att hålla “hundraårstakten”, dvs. att alla rör och
vattenledningar ska vara utbytta inom en period av
100 år. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel så det är
viktigt att det håller bra kvalitet över tid.

1

https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16717
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Klimatförändringar
Växthusgasutsläppen behöver minska för att Falköpings kommun ska kunna bli hållbar och bidra till
de nationella och globala miljömål som finns. Beteendefrågan är här en viktig del av arbetet. I kommunens fordonsflotta har andel miljöbilar minskat
de senaste åren. För att tydligt arbeta med hållbarhet behöver kommunen ha målet att successivt
byta ut samtliga icke-miljöbilar till miljöbilar. Exempelvis tjänstecyklar och kollektivkort i organisationen som är lika enkla att låna som en tjänstebil
skulle kunna bidra till mer hållbara transportmönster hos anställda. Kommunen behöver agera förebild för att inspirera medborgare och anställda till
mer hållbara val. Även antal privata miljöbilar i det
geografiska området har minskat. Hur Falköpings
indikatorer lever upp till de globala målen finns att
läsa om i Kolada1.

Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder?

Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar
till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god.
Mindre god måluppfyllelse

Godtagbar måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Mycket god måluppfyllelse

X

Åtgärder för framtiden
 För att kommunen ska stärka sitt arbete inom
hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet
behöver kommunen utveckla sin roll som motor för hållbar utveckling.
 För att fortsätta kunna skapa förutsättningar för
att Falköpings kommun ska bli en attraktiv
kommun, krävs en god planberedskap för bostadsbebyggelse.





Tillgängligheten till spår och leder runt om i
kommunen behöver förbättras, särskilt för de
grupper som inte har möjlighet eller tradition
av att vistas i naturen. Här är fortsatt investering av elljusspåren en viktig del framåt.
Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta
utveckla balansen mellan tätort och landsbygd
gällande utbud och kommunal service samtidigt som det balanseras med vad som är möjligt utifrån budget.

Antagen detaljplan för Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 2)
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Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Företagsklimat
Kommunen fortsätter sin klättring på
rankingar inom näringsliv. För kommunen är servicefokus en viktig utgångspunkt, där ett gott bemötande och dialog
är framgångsfaktorer. Därför är det extra
glädjande att det högsta resultatet 83 i SKLs undersökningen är företagarnas bedömning av kommunens bemötande. Nedan finns länk till mätningen
och de olika delar som ingår och som berördes i
förra delårsrapporten 2. Den senaste rankningen
av näringsklimatet i Sveriges kommuner, publicerades av Svenskt näringsliv i maj 2019, visar att Fal-

köpings kommun fortsätter med sin utveckling.
Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet för Falköpings kommun är väldigt positivt och
resultatet är förbättrad inom 13 av delområden.3

Företagsexploateringar
Kommunen har flera stora projekt som har direkt
bäring mot näringslivet och dess utveckling. Exploateringsprojekten som Gunnestorpsgatan (området vid Biltema och Coop), Marjarp (logistikcenter)
och Fåraberget (nytt bostadsområde) är tre exempel. Satsningarna möjliggör försäljning av såväl industri, handel och bostadstomter.
Under delåret har kommunen skapat förutsättningar för näringslivet att utvecklas genom att bevilja bygglov för nybyggnad av lokaler för Postnord,
ny lokal för bilförsäljning, utökning av kombiterminalen (Jula) och tillbyggnad av industri med 1800
kvm (AC-Floby). Biltema har också fått slutbesked
och kommer att starta sin verksamhet i september.
Falköpings Mejeri har fått möjlighet att expandera
inom sin fastighet och Gudhemsgården har kunnat
starta verksamhet i sina ombyggda lokaler och
även ta i anspråk några av nya byggnader.
Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark
(kommunen) i efter halvåret 620 000 kvm vilket är
en markant kontinuerlig minskning. Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna
förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver strategiskt arbeta för att öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark.

Indikator Arbetssökande ungdomar 18-24 år
Falköpings kommun

juli
2014

juli
2015

juli
2016

juli
2017

juli
2018

juli
2019

Öppet arbetslösa %

6,8

6,6

6,0

4,6

4,5

4,7

Program med aktivitetsstöd %

8,0

7,4

8,2

7,6

7,6

6,2

Trend

Källa: Arbetsförmedlingen
Andelen arbetslösa ungdomar ligger på en fortsatt ganska låg nivå. Den starka konjunkturen framförallt inom
tillverkningsindustrin och den utvecklade samverkan mellan stat och kommun, har påverkat utvecklingen positivt under en längre tid men tecken på en försvagad konjunktur syns nu syns nu och augustiprognoserna
visar på en ökad arbetslöshet.

2https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16717&tab_id=92852
3 https://www.foretagsklimat.se/falkoping
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Indikator: Antal gästnätter i kommunen4
Nedanstående tabell visar indikatorns utfall per sista juni för respektive angivet år. Att augusti utelämnats beror
på att endast bearbetad gästnattstatistik för januari–juni 2019 hade erhållits från SCB vid tidpunkten för inlämning av delårsrapporten.

Indikator

Antal gästnätter i
kommunen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

Janjun

20 977

22 833

27 626

24 279

28 625

32 980

30 819

33 426

35 231

Falköping hade 35 231 gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (HSV) per sista juni 2019. Detta
är en ökning av antalet gästnätter jämfört med
samma period 2018 med 5,3 %. Sedan 2011 har
gästnätterna i Falköping ökat med nästan 68 % för
perioden januari-juni. Beläggningsgraden för kommunen är ackumulerat över året till och med juni
månad 56 %, vilket är att jämföra med 53 % under
samma period 2018.
I Falköping utgjorde de svenska besökarna den
största kundgruppen under perioden januari–juni
2019 med 29 876 gästnätter. Andelen svenska gästnätter under perioden var 84,1 % vilket är något
högre än 2018. Det är framförallt svenskar som ligger bakom årets ökning.
Under perioden januari – juni 2019 ökade antal
svenska gästnätter med 8 % medan de utländska
minskade något, - 3 %, jämfört med samma period
2018. Danmark och Norge var de största nationaliteterna följt av Tyskland och Storbritannien.
Det totala antalet gästnätter på hotell, vandrarhem
och stugbyar för hela Västra Götalandsregionen för
tidsperioden januari–juni 2019 uppmättes till 3,043
miljoner är ca 45 000 gästnätter fler än vid samma
tidpunkt förra året. Tillväxten låg på 2,2 % jämfört
med samma period föregående år. Trenden under
första halvåret 2019 för hela regionen är samma
som i Falköpings kommun, dvs. att antalet svenska
gästnätter ökar, +4 %, medan antalet utländska
gästnätter minskar, - 3 %, jämfört med första halvåret 2018. Exportandelen minskar således från 26,7
% första halvåret 2018 till 25,4 % första halvåret
2019.

4

Trend

En utredning är igång som ska undersöka vilka
driftsformer som passar verksamheter på Mösseberg. Utredningen inkluderar campingen, motionscentralen, slalombacken och djurparken och
syftet är att utifrån besöksnäring, turism och fritid
skapa en helhet.
Skaraborg Logistic Center
Under delåret 2019 har Skaraborg Logistic Center
en fortsatt positiv utveckling, helt i enlighet med
den fastställda godstransportstrategin. Falköping
är idag i realiteten Skaraborgs logistikcentrum.
Strategin anger färdriktningen för utvecklingen av
Skaraborg Logistic Center till ett starkt, delregionalt
logisticcentra. I strategin eftersträvas lagerverksamhet, fler sysselsatta i logistikintensiv verksamhet i Falköpings kommun, utvecklad trafik vad gäller containers, semi-trailers samt vagnslast samt
fler varuägare som använder dagens tåglösningar
samt att det kan tillkomma mer tågtrafik. De nedan
redovisade satsningarna lägger tillsammans grunden för en mer kraftfull tillväxt vad gäller verksamhet och nya arbetstillfällen. Här sammanfattas vad
som hänt hittills under 2019:
PostNord ska samordna sin verksamhet i Falköping i en ny lokal på Marjarps logistikområde. En
etablering som ger fler arbetstillfällen och är resurs
för utvecklandet av hela logistikområdet.
Samskip/Van Dieren har under året öppnat en internationell tågpendel mellan Dryport Skaraborg
och deras hub i Duisburg. Från fyra avgångar i
veckan till sex avgångar efter årsskiftet skapar
bättre förutsättningar för både befintligt och tillkommande näringsliv i regionen.

Data hämtas ur preliminär statistik från SCB
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Business Region Skaraborg som arbetar med internationella etableringar har i sin marknadsföring
särskilt lyft fram Skaraborg Logistic Center som en
viktig resurs i sitt arbete. Kommunstyrelsen samordar sin kommunikation med dem.

rorna i princip är oförändrade sex månader efter avslut. Vårens undersökning visar att 86,2 % av eleverna som avslutat en yrkesutbildning går till arbete och egen försörjning. Inom Vård och omsorg
har en förskjutning skett från tillsvidareanställning
till timanställning vilket kommunen ser som oroande.

En process har påbörjats med att etablera en ny
överlämningsbangård i anslutning till Trafiksverkets kommande förbigångsspår. En funktionsutredning ska belysa de grundläggande förutsättningarna för denna etablering.

Ett resurseffektivt sätt att berika Falköpings kommun med kompetens är att söka samarbete med
andra aktörer och verka som satellitort vilket innebär att Falköping då är utbildningsort för en utbildning med annan huvudman.

Ny industrigata har färdigställts under delåret vilket
öppnat upp för 100 000 kvm etableringsyta. Ytterligare industrigata och nya terminalspår inklusive
ny anslutning kommer att byggas i området under
perioden 2019/2020.

Falköpings lokala näringsliv erbjuds uppdragsutbildning som ett flexibelt sätt att behovsanpassa
kompetensförstärkning till sina medarbetare. I
samarbete med 4 andra kommuner pågår ett stort
projekt med syftet att stärka den digitala kompetensen hos företag inom handels- och besöksnäringen. Projektet heter Westcomp 0.1 och har under våren haft 15 aktiviteter som genomförts enligt
planering både på Lärcenter och via videokonferens från övriga samarbetskommuner.

Yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser
Sysselsättningen för avslutade deltagarna inom arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar visar
att 40 % befinner sig i arbete och 21 % i studier.
Det är tydligt att det är hållbara resultat för de deltagare som avslutats till arbete och studier då siff-

Antal nya företag per 1000 invånare
Antalet nya företag under halvåret har inte kommit ännu vilket gör att det inte går att dra några nya analyser
eller slutsatser. Vid årsredovisningen visas helårsresultatet.
2012

4

2013

4,1

2014

3,3

2015

2016

2017

2018

2019

jan-juni

jan-juni

jan-juni

jan- juni

2,2

1,9

1,6

*i.u.

3,0

Källa: Nyföretagarcentrum
*inget underlag

Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder?

Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar
till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god.
Mindre god måluppfyllelse

Godtagbar måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Mycket god måluppfyllelse

X

Åtgärder för framtiden
En åtgärd för framtiden är att göra ett förberedande
fördjupat arbete kring behovet av utökad boendekapacitet. Detta bör omfatta analys av Falköping som
destination, befintlig hotellmarknad och en lönsamhetsanalys. Detta för att kunna aktivt jobba för fler
hotelletableringar. Det finns en risk för kapacitetsbrist om turismen fortsatt växer lika starkt.
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Med den investeringstakt som är idag riskerar kommunen sakna förutsättningar för mark till intressenter. Kommunen behöver öka sin markberedskap genom förvärv av kommersiell mark.
Insatsen för hur kommunen ska stötta kulturella näringar kräver djupare samverkan med kommunens
näringslivsavdelning såväl som med närliggande
kommuner. Nya former för förvaltningen krävs för
att kunna stimulera näringslivet.

Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka
Fler behöriga till gymnasiet
Resultatet i barn och utbildningsnämnden är positivt och visar på progression både för elever i tidiga år och
för avgångselever med ökad behörighet samt ökade meritvärden. De olika
insatser som genomförts under läsåret, med bl a mentorsstöd sambedömning, stödteam och skolteam samt lovskola och Ållematte
har gett resultat. Sedan prognosen i maj månad har
antalet obehöriga minskat från 23,1 % till 20 %. Efter lovskola och möjlighet till prövning för elever i
åk9 är 84,6 % av eleverna behöriga till nationellt
program på gymnasiet. Andel obehöriga elever har
minskat till 15,4 % vilket är det bästa resultatet på

nästan tio år. Matematik är fortfarande det enskilda
ämne som flest elever saknar måluppfyllelse i.
Resultatet visar också på ökade betygspoäng för
gymnasieskolans elever. Andelen elever som tar examen ligger på en stabil nivå över tid men viker
jämfört med föregående år.
Medarbetarkvalitet – att säkerställa god kvalitet
Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen kommunen har och en förutsättning för att
bedriva verksamheter av god kvalitet. Ett fortsatt arbete med tillit, utvecklad omställningsförmåga och
ansvar för helheten krävs för att kommunen ska
klara att utveckla god kvalitet i framtiden.
I tider där utbildad kompetens är en bristvara har
kommunen på olika sätt arbetat för att stärka kompetensen hos vikarier, timanställda m.fl. Introduktionsprogram för timanställda inom hemtjänsten
har till exempel arbetats om. Även utbildning för
omvårdnadspersonal som utför delegerad hälsooch sjukvård har reviderats. Vidare har socialnämnden även en ny process för rekrytering av timanställda. Samtliga satsningar har gett goda resultat,

vilket märks genom att verksamheten trots rekryteringsläget har fungerat väl under sommaren.
En växande utmaning inom barn och utbildningsnämnden är bemanningen på fritidshemmen där
behörigheten sjunkit markant. Falköpings kommun har redan en låg andel behöriga i fritidshemmen och därför behöver kommunen arbeta på
många olika sätt för att kompetensutveckling den
befintliga personalgruppen samt nyrekrytera behörig personal.
Andelen lärare som undervisar i sin behörighet på
Lärcenter fortsätter att öka vilket är glädjande och
en parameter som stärker kvalitén i de pedagogiska
verksamheterna. Att medarbetarna är nöjda med
sin arbetsplats, sin arbetssituation och sin arbetsgivare är av stor vikt vilket kompetens och arbetslivsnämnden får ett gott kvitto på i den senaste
medarbetarenkäten. Indikatorn för NMI har höjts
från 71 till 75 vilket är ett mycket gott resultat
Även tekniska nämnden beskriver att det är ett
“pussel” att få resurserna att räcka till och matcha
varandra. Att hitta och behålla kvalificerad personal
är en utmaning som inte blivit lättare med åren.
Detta gäller både för den egna personalen men
även för inhyrda entreprenörer. Pusslet innefattar
även att få tillgång till rätt sorts maskiner i rätt tid
och omfattning.
Medarbetardagar har implementerats i samhällsskydd mellersta Skaraborgs organisation. Ambitionen är att samtliga medarbetare ska delta vid en
heldag under våren och en under hösten. Syftet är
att öka ”vi-känslan” inom SMS, höja delaktighet
och inflytande, öka förståelsen för helheten inom
organisationen, ge möjlighet till dialog och diskussioner.
Kvaliteten i verksamheten hänger tydligt samman
med kompetensförsörjning och medarbetares omställningsförmåga. Under personalplaneringen kan
du läsa mer om hur kommunen arbetar.
Verksamhets- och ekonomistyrning
I en föränderlig värld påverkas kommunen av en
mängd olika faktorer som både kan och inte kan
kontrolleras. För att på bästa sätt möta upp extern
påverkan och utmaningar ska den interna strukturen stå stabil för att klara av svängningar i såväl
konjunktur som politiskt läge. Stabilitet skapas
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med systematisk uppföljning och med stöd av rutiner, mallar och dokumentation säkras kommunens
processer. Under delåret har kommunen utvecklat
denna stabilitet ytterligare.
I nämndernas arbete och beskrivningar syns en
ökad medvetenhet och kunskap kring mål- och ekonomistyrningen som kommunen arbetat med att
sprida. Mål- och ekonomistyrningen har sedan årsskiftet tagit stora kliv framåt inom verksamheterna
där en verksamhetsnära förankring av mål märks i
de analysunderlag som samlas in från respektive
verksamhet. Engagemanget och förmågan till analyser har markant förbättrats.
För att samordna och utveckla kommunens internkontroll har ett förslag på nya riktlinjer för intern
kontroll arbetats fram. De gemensamma internkontrollpunkterna är uppdaterade och en struktur
för ett internkontrollarbete baserat på riksinventering med tillhörande mallar och årshjul har skapats.
För att stärka kommunens finansarbete med tydligare riktlinjer om hur kommunen ska hantera
skuldsidan, lån och räntor och tillgångssidan samt
kommunens placering av pensionsmedel upprättas en finanspolicy. Fokus i den nya policyn ligger
på hållbarhet, gröna lån, samt stabilitet och riskspridning i placeringar av pensionskapital.
Kommunen har arbetat vidare med att förbättra rutiner, processer och dokument kring budgetprocessen. Den interna samordningen har under delåret
fortsatt att utvecklas. Lokalsamordningen är ett exempel på en process som är under utveckling med
tydligare roller och ansvar.
Digitalisering
Kommunen har aktivt arbetat med att skapa kontaktytor ut mot nämnderna i syfte att stärka samordningen gällande den digitala omställningen. Se
specifik redovisning i andra nämnder och verksamheters rapporter. Sammantaget kan konstateras att
digitaliseringen i de allra flesta fall både bidrar till
minskade kostnader och en bättre kvalitet. Tempot
i kommunens digitaliseringsarbete skulle kunna
vara betydligt högre och ska kommunen nå nödvändiga vinster med digitaliseringen måste större
satsningar ske framledes. Digitaliseringens utveckling går mycket fort och det är viktigt att vara
medveten om att dokument rörande digitalisering
som skapas idag kanske inte möter de behov eller
utmaningar som framtiden ger.
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Kommunen har under delåret samordnat arbetet
med ett nytt beslutsstödsystem för personal, ekonomi och verksamhet i syfte att stärka helhetsansvaret och effektivisera. Omställningen har påbörjats och ansvariga processledare är utsedda. Beslutsstödsystemet Hypergene har upphandlats och
arbetet löper på enligt plan. Systemet samlar ihop
och synliggör tydliga rapporter från kommunens
befintliga system. Processen är nu i en införandefas där integration mot ekonomi och personal fungerar bra men det befintliga ekonomisystemet är
däremot en identifierad åtgärd framåt. Rådata finns
tillgänglig men strukturer men behöver ställas om
för att få en effektivare uppföljning. Chefer får kontinuerlig information och utbildningsplan framarbetas för slutanvändarna samt en övergång för att
kunna gå från projekt ut i förvaltning på ett smidigt
sätt.
Kommunen ställer om för att få en helt digital ärendehanteringsprocess. E-arkiv och möjligheten att
göra gallring av pappershandlingar har under delåret skapat förutsättningar för denna omställning.
För att ärendehanteringen ska digitaliseras i alla
nämnder krävs det prioritering. Ett kommande projekt är digitala signaturer vilket krävs för att uppnå
en helt digital ärendehantering och på så sätt
uppnå mer effektiviseringar.
Ett annat led i att digitalisera är kommunens arbete
med att utveckla nyckel-, larm- och passagesystem.
Detta för att hitta långsiktiga lösningar som ger
ökad säkerhet och på sikt även minskar kostnader
och administrationen runt nyckel-hanteringen.
Kommunen har nu lagt in alla ytor som gäller deras
grönyteplan i kommunkartan. Det har gjort att de
nu har tagit bort alla papperskartor för att tydliggöra vilka ytor det är som de är skötselansvariga
för. Istället har personalen sina läsplattor med sig
och får alltid tillgång till alla kartor och den senaste
uppdateringen.
Hållbarhet
Analys visar att det behöver skapas förutsättningar
så att det är enkelt att göra hållbara val såväl internt
som för medborgare. Hållbarhetsarbetet behöver
bli en naturlig del i det dagliga arbetet och inte något som läggs ovanpå det ordinarie. Det behöver
bli tydligare att kommunen är en hållbar kommun
som tar ett starkt framtids- och klimatansvar som
syns i hela organisationen hela tiden, såväl internt
som externt. En framgångsfaktor för utveckling av
internt miljöansvar är utvecklingen av samverkande strukturer. En hållbar utveckling förutsätter

att kommunen klarar att samverka över sektorsgränserna. Intresset och engagemanget har ökat
mycket sista delåret och idag sker mer samverkan i
frågan.
För att stärka det interna arbetet med hållbarhet
mot Agenda 2030 har kommunen gått med i SKL:s
och FN:s projekt Glokala Sverige. Arbete pågår att
koppla ihop agenda 2030 med flerårsplanen och
verksamhetsplanerna. En effekt som redan kan utläsas är att hållbarhetsperspektivet tydligare framträder redan i denna delårsrapport där nämnderna
i en högre grad redovisar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det går även att utläsa att det finns en
medvetenhet om att hållbarhetsarbetet ska ses
som en långsiktig förändringsprocess som kräver
systematik, tid och resurser för att omställningen
ska ge resultat.

För Tåstorps demenscenter har kommunen ansökt
om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom
Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle.
Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan
markera detta genom Kommuninvests gröna lån.
Tåstorp demenscentrum beräknas klara ett energikrav 25 % bättre än gällande myndighetskrav för
bygglov.
Kommunen arbetar vidare med att hitta energibesparingar. Detta är ett arbete som kräver samarbete, för att hitta smarta lösningar inom framför
allt bygg, el, ventilation och fastighetsskötsel men
också med de nämnder som nyttjar lokalerna. Hur
och när lokalerna nyttjas och information om detta
påverkar många styrningar. Dialog behövs för att
finna så bra lösningar som möjligt för brukarnas
verksamhet i lokalen och möjligheten till energibesparing. Kommunens miljöpolicy följs vid upphandling av olika byggprojekt vilket ställer krav på
vissa materialval med för att säkerställa en trygg,

hållbar och säker miljö för verksamheterna som
ska husera i lokalerna framgent.
Falköpings kommuns strävar efter att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Därför
är kommunens tecknade avtal av städkemikalier
och material ett viktigt instrument för att minska
kommunens negativa miljöpåverkan. Upphandlingar utifrån hållbarhet beskrivs i nämnders redovisningar. Städavdelningen har till exempel alltid
med miljömässiga krav. Det miljömässiga tänket
finns även med i verksamheten där omställning
sker mot hållbarare alternativ analyseras. Detta och
andra “miljötankar” förutsätter dialog och vilja
bland lokalvårdare och personal ute i verksamheterna.
Kommunen ser att efterfrågan på lokalt producerad
biogas ökar. Vi ser just nu att industrier mer och
mer intresserar sig för biogas. Biogasen behöver en
ny rötkammare för att kunna ta emot allt processat
matavfall. Idag skickar vi en del vidare till andra aktörer för att vi har för låg kapacitet. Genom Klimatklivet så har vi fått 37 procents delfinansiering till
en ny rötkammare och kommunfullmäktige har i
april tagit beslut om en tilläggsbudget för en ny rötkammare. Under 2020 kan därför en ny rötkammare stå färdig och vi får då en kapacitet som innebär att vi kan ta hand om allt processat matavfall
själva och producera mer biogas. Biogas som
bland annat kan uppgraderas till fordonsgas. Restprodukten från rötkammaren är en fullvärdig biogödsel och den får användas till ekologisk gröda.
En åtgärd för att säkerställa vattnets kvalitet är de
planerade luft/vatten-spolningarna av vattenledningsnätet i syfte att rengöra och ”slå” bort avlagringar i rörnätet. Detta sker på rullande schema,
närmast i tur är Stenstorp. Spillvattnet renas och
kontrolleras för att uppfylla miljötillståndet och för
att åstadkomma en så låg negativ miljöpåverkan
som möjligt. Reningsprocessen är under ständig
granskning för att hitta nya sätt att optimera processen, framför allt genom att utveckla de biologiska processerna och hitta ny användbar teknik.
Deltagandet i projektet RISE Jordbruk och livsmedel, ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”, förväntas ge ny energi för att ytterligare förbättra resultat i kampen mot matsvinn. Ytterligare
en målsättning med projektet är att minska koldioxidutsläppet från maten med 13 % under projektets gång.
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Visar den kontinuerliga uppföljningen att nämnden och kommunen är på väg åt rätt håll utifrån senaste bedömning av måluppfyllelse, analys och föreslagna åtgärder?

Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar
till att stärka måluppfyllelsen men att arbetet med klimatet behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som god utifrån en positiv progression vad gäller samordning, skolresultat och medarbetares kompetens. Utmaningarna i omställning mot digitaliseringen och svårigheten med kompetensförsörjning i flera yrkeskategorier påverkar den sammantagna bedömningen negativt.
Måluppfyllelsen bedöms som god.
Mindre god måluppfyllelse

Godtagbar måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Mycket god måluppfyllelse

X

Åtgärder för framtiden
Kommunen behöver samordna nämndernas fortsatta utveckling med mer kunskap om hållbar utveckling och hur ansvaret för agenda 2030 kan utvecklas internt.
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För att klara framtidens välfärd krävs att större satsningar på digitaliseringen sker. Det gäller att ”ha råd
med” de resurser och investeringar som krävs för
att kunna uppnå de besparingar som digitaliseringen i förlängningen kan ge.

Balanskravsutredning
Balanskravsutredning (mnkr)
Utfall

Prognos

2018-12

2019-12

18,5

19,0

Realisationsvinst

-

-1,8

Realisationsvinst enl.
undantagsmöjlighet

-

-

Realisationsförlust enl.
undantagsmöjlighet

-

-

Orealiserade förluster i
värdepapper

3,9

-

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-3,9

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

18,5

17,2

Medel till resultatutjämningsreserv

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv

-

-

Pensioner inom eget
kapital

-

-

Årets balanskravsresultat

18,5

17,2

Årets resultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle
överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas inom
tre år. Eventuella realisationsvinster från försäljning
av anläggningstillgångar ska inte medräknas.
Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets
slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter
och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte
finnas något negativt resultat att återställa nästkommande år.
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Uppföljning av finansiella mål
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 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.
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 (mnkr)
Resultat inkl. semesterlöneskuld
Förändring semesterlöneskuld

Resultat exkl. semesterlöneskuld
Skatter och statsbidrag
Resultatet i % av skatter o bidrag
Resultatet som 2 % av skatter o bidrag
Låneskuld
Resultatet som låneskuld/25år
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Låneskulden delat med 25 år skulle utifrån delårsprognos för 2019 innebära ett resultatkrav på
40,0 mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag skulle
innebära ett resultatkrav på 40,6 mnkr. För att
uppnå god ekonomisk hushållning 2019 ska resultatet således uppgå till 40,6 mnkr, då detta skulle
vara det högsta av de två uppsatta kriterierna. Delårets prognostiserade resultat för 2019 på 19,0 mnkr
understiger därmed resultatkravet med 19,6 mnkr.
Resultatkravet skall dock ses över tid vilket i riktlinjer för god ekonomisk hushållning är definierat till
en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår
Falköping kommuns genomsnittliga resultat, inkl
prognos 2019, till 47.1 mnkr. Detta motsvarar 2,7 %
i resultat av skatter och generella statsbidrag. Då det
finansiella målet är 2,0 % över tid är det finansiella
målet för resultatet enligt god ekonomisk hushållning uppfyllt..

Utfall
2018-08
106,8
43,0

63,8

Utfall
2019-08
80,5
46,6

33,9

Prognos
2019
19,0

19,0

1 302,2
4,9%
26,0

1 355,4
2,5%
27,1

2 032,3
0,9%
40,6

749,1
30,0

899,1
36,0

999,0
40,0

Personalredovisning
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.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen i offentlig sektor står inför
stora utmaningar och kommer behöva rekrytera ca
508 000 nya medarbetare fram till år 2025. Kompetensbehovet beror till stor del av den demografiska
utvecklingen som sker framöver. Behovet av utbildad och behörig personal är stort inom flera yrken,
bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger,
undersköterskor, sjuksköterskor och vissa inriktningar inom ingenjörsyrkena. Kommunens arbete
med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera nya medarbetare
men även att behålla och utveckla befintlig kompetens samt ge stöd för omställning vid avslut.
I arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, employer branding, har samarbetet med
kommunikationsavdelningen stärkts och utvecklats. Utifrån behovet av att synas med en enhetlig
profil i marknadsföringssammanhang har olika typer av nytt material tagits fram så som broschyr och
extern karriärsida. I det interna arbetet har bland annat en medarbetarportal på intranätet byggts upp
som utformats för att ge medarbetarna relevant information på ett lättillgängligt sätt. Ytterligare utvecklingsområden som pågår inom de olika delarna
är t.ex. att utveckla arbetet med LinkedIn, kommungemensam kompetensutveckling och att systematisera processen kring avslut t.ex. genom att ta till
vara på informationen som framkommer vid avslutningssamtalen.
Det finns ett stort värde i att synliggöra kommunen
som arbetsgivare i olika sammanhang och gentemot olika åldersgrupper. Olika typer av uppsökande
verksamhet har genomförts under våren som riktat
sig mot såväl högstadieelever, gymnasieungdomar
och studenter på högskolor och universitet. Det har
rört sig om mässor, inspirationsdagar och även tillfällen då yrkesverksamma mött elever i olika sammanhang. Vad gäller större mässor pågår även ett
samarbete med övriga kommuner i Skaraborg med
syfte att gemensamt locka medarbetare till Skaraborg som region och marknadsföra området tillsammans.

Arbetsmiljö
En annan konsekvens av rekryteringsläget som personalavdelningen ser, är att arbetsmiljö och arbetsbelastning har fått större utrymme i de nya avtalen

för sjuksköterskor samt för lärare. Gällande vårdpersonal skriver SKL att det är viktigt att tillvarata alla
medarbetarnas kompetens och engagemang, samtidigt som vi ska locka till oss nya medarbetare. Men
det krävs också förändringar i hur verksamheterna
organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det
handlar bl.a. om att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper i vården.
I det nya läraravtalet betonas att ett aktivt arbete
mellan parterna i god samverkan på lokal nivå behövs i arbetet kring den strategiska kompetensförsörjningen. En lokal arbetsgrupp med representanter från fackliga organisationer, personalavdelningen och flertalet chefsnivåer är framtagen för att
aktivt arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen med fokus på arbetsmiljö, lönebildning,
arbetstid och arbetsorganisation.
Under våren anordnades en utbildning för chefer
och skyddsombud, där konfliktforskare Tomas Jordan från Göteborgs universitet föreläste. Utbildningens syfte var ge deltagarna användbara redskap
och strategier för att identifiera och hantera konflikter och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 57 % (56
%) ingen sjukfrånvaro alls under perioden januariapril 2019. Motsvarande siffra för perioden maj-augusti är 71 % (77 %).
26 % (26 %) har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-april. Motsvarande siffra för perioden maj-augusti är 19 % (16 %).
Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, % (maj-aug)
2018-08

2019-08

4,7 %

4,5 %

för kvinnor

5,1 %

5,1 %

för män

3,4 %

2,6 %

50,7 %

43,8 %

- 29 år

4,9 %

5,4 %

30-49 år

4,1 %

3,9 %

50 år -

5,2 %

4,8 %

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid

Långtidssjukfrånvaro
(över 60 dagar)
Total sjukfrånvarotid
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Sjukfrånvaron har minskat totalt sett (Jmf maj-augusti 2018). Sjukfrånvaron vid årsskiftet var 6,1 %
men under perioden maj-augusti är sjukfrånvaron
generellt lägre än under övriga månader under året,
på grund av semester och ledigheter som infaller
under denna period.
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De i åldersintervallet upp till 29 år står för den procentuellt sett högsta sjukfrånvaron. De övriga åldersintervallerna minskar.
Analys över sjukfrånvaron i det lägsta åldersintervallet bör ses över för att hitta orsaker och åtgärder.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Not
1
2
3
4
5
6
7

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

Prognos
2019

Prognosavvikelse

403 295
-1 524 270
-69 151
-1 190 126
921 802
380 383
112 059
7 305
-12 539
106 825
106 825

360 957
-1 560 408
-69 840
-1 269 291
952 327
403 025
86 062
5 503
-11 094
80 470
80 470

484 737
-2 376 637
-110 000
-2 001 900
1 429 700
597 400
25 200
7 000
-13 000
19 200
19 200

508 515
-2 408 238
-108 000
-2 007 723
1 446 264
586 059
24 600
8 400
-14 000
19 000

23 778
-31 601
2 000
-5 823
16 564
-11 341
-600
1 400
-1 000
-200
-200

Periodens resultat
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat
på 80,5 mnkr (106,8 mnkr) per 2019-08-31.

Verksamhetens nettokostnad

19 000

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Utfallet för skatteintäkter samt utjämning och statsbidrag grundar sig på SKL:s prognos daterad 201908-22.

Verksamhetens intäkter har minskat med ca 40
mnkr sedan 2018-08 vilket motsvarar 10 %. Detta
beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket samt minskade stimulansmedel inom Socialnämnden, totalt ca 34 mnkr. Dessutom fick kommunen en försäkringsersättning under 2018 på ca 15
mnkr som ökade intäkterna under detta år.

Slutavräkningen för 2019 har förändrats positivt i
jämförelser med tidigare prognoser och förväntas
nu ge en negativ påverkan på resultat med 17 mnkr
jämfört med SKL:s februariprognos då summan
uppgick till 22 mnkr. Lite större lönehöjningar än tidigare beräkningar är bland annat en orsaken till
detta.

Ett intäktsslag som har ökat med 7 mnkr jämfört
med föregående år är vinster vid avyttring av tillgångar. Tidigare år har större delen av dessa redovisats endast i helårsbokslutet.

Även korrigeringsposten för 2018 går åt rätt håll och
förväntas påverka resultat positivt med 1,5 mnkr vid
årets slut. Siffran baseras på det preliminära beskattningsutfallet som Skatteverket presenterade i
augusti.

Verksamhetens kostnader har totalt sett ökat med
ca 36 mnkr vilket motsvarar 2 %. Lön för personal
har ökat med ca 24 mnkr vilket motsvarar 3 %. Lönerevision och utökad verksamhet är orsaken till ökningen.
För vidare information om verksamheternas utfall
och prognos, se sid 35.

Avskrivningar
Avskrivningskostnaderna är 0,7 mnkr högre än föregående år vilket endast är en marginell förändring.
Aktivering av investeringar har skett i årets delårsbokslut, vilket är nytt. En månads avskrivning (augusti), på de i augusti aktiverade tillgångarna, påverkar resultatet.

Sammantaget innebär det en prognostiserad negativ avvikelse på 1,9 mnkr på helår.

Finansnetto
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.
Verkligt värde, marknadsvärde, på finansiella anläggningstillgångar (aktier och obligationer) som
kommunen innehar i syfte att ge avkastning, avviker
från anskaffningsvärdet med 3,8 mnkr varav -0,1
mnkr avser förändringen från 2018-12-31. -0,1 mnkr
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har redovisats över resultaträkningen som en finansiell kostnad. Tidigare perioders förändring har redovisats direkt över eget kapital.
Den genomsnittliga räntan senaste tolvmånadersperioden på långfristiga lån uppgick till 0,71 %.
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Ränta på pensionsavsättningen belastar periodens
resultat med 2,6 mnkr.
Indexering avsättning E20 belastar periodens resultat med 0,7 mnkr.

Balansräkning
(tkr)

Utfall
2018-08

Not

Utfall
2018-12

Utfall
2019-08

Budget
2019

TILLGÅNGAR
2 174 495
0
2 042 623

2 269 905
0
2 138 451

2 482 158
0
2 353 927

2 770 600
0
2 670 600

8

1 963 296
79 327
0

2 046 930
91 521
0

2 269 444
84 484
0

2 503 300
167 300
0

9

131 872

131 454

128 230

100 000

10

44 330

42 000

37 333

35 000

223 926
48
217 235
0
6 643

253 091
931
171 160
0
81 000

156 096
177
125 536
0
30 383

60 000
0
150 000
0
-90 000

2 442 751

2 564 996

2 675 587

2 865 600

1 132 728
106 825
60 800
965 103

1 045 016
18 493
60 800
965 723

1 122 631
80 470
60 800
981 361

970 600
19 200
60 800
890 600

118 708
116 459
2 249

234 842
121 356
113 486

246 039
131 596
114 443

120 000
120 000
0

1 191 315
823 079
368 236

1 285 138
811 733
473 405

1 306 917
919 943
386 974

1 775 000
1 275 000
500 000

2 442 751

2 564 996

2 675 587

2 865 600

686 692
1 167

676 847
8 909

661 866
11 467

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

11
12

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

14

16
15

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998, inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelser, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt
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Kortfristiga fordringar

Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna har ökat med
ca 215 mnkr sedan årsskiftet, vilket är ett netto av
nyinvesteringar och avskrivningar (70 mnkr).
Falköpings kommun har stora pågående investeringar. I balansräkningen per den sista augusti finns
ej aktiverade investeringsprojekt uppgående till
439 mnkr. Med ett antagande om en genomsnittlig
avskrivningstid på 40 år så kommer denna summa
generera årliga avskrivningar på 11 mnkr då anläggningarna tas i bruk.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas fr.o.m.
detta bokslut till marknadsvärde i de fall aktier, andelar och dylikt innehas i syfte att generera avkastning. Värdeförändringar till och med 2018-12-31 bokförs direkt mot eget kapital. Påverkan på kommunens resultat är -0,1 mnkr i delåret.
Årlig insats från Kommuninvest återinvesteras.
Detta är att betrakta som en uppskrivning av den finansiella anläggningstillgången. Enligt den nya redovisningslagen (LKBR) får finansiella anläggningstillgångar inte skrivas upp. Återföring av tidigare års
uppskrivningar, 6,7 mnkr, bokförs direkt mot eget
kapital.
Aktier och obligationer, pensionsmedel
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 i delårsbokslutet till 90,6
mnkr inklusive värdereglering och är placerad i aktier och i räntebärande företagsobligationer.
Aktier och andelar
100

Eget kapital
SIR
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att
inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala
investeringsreserven är att genom hälsofrämjande,
förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede.
Falköpings Kommun har i delåret 2019 3,9 mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte nyttjade
medel uppgår till 1,7 mnkr.

Avsättningar
Avsättningarna består av tre delar:






Avsättningar för pensioner inkl. särskild löneskatt. Jämfört med föregående år har denna
del ökat med ca 15 mnkr. Här ingår bl.a. avsättning för förmånsbestämd ålderspension samt
avsättning för förtroendemän.
Avsättning för återställande av deponier. Jämfört med föregående år har denna post ökat
kraftigt p.g.a. det i bokslutet sattes av medel för
att täcka sluttäckningen av deponier i Falevi,
Floby och Stenstorp. Ingen ny beräkning av
framtida kostnad har gjorts under året.
Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.
Posten består främst i avsättningen för E20. Indexering av denna avsättning i enlighet med avtalet har skett vilket har belastat de finansiella
kostnaderna.

Långfristiga skulder

60

Kommunens långfristiga lån uppgår till 899 mnkr.
Låneskulden har ökat med 150 mnkr sedan delårsbokslutet 2018.

40
20
0
2018-08

Anskaffningsvärde

2019-08

Låneskuld

Orealiserad vinst/förlust

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till statlig infrastruktur som är uppbokat på
balansräkningens tillgångssida avser i sin helhet
E20. Upplösning av bidraget sker med 7 mnkr per
år vilket innebär att 4,7 mnkr belastar periodens resultat. Vid årets slut har halva bidraget upplösts.
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Mnkr

Mnkr

80

De kortfristiga fordringarna uppgår till 125,6 mnkr
jämfört med 217,2 mnkr föregående år. Den stora
skillnaden beror främst på att ansökan om momsersättningen för mars till juli inte var insänd till Skatteverket och därmed inte heller utbetald i delårsbokslutet 2018. Fordran på Skatteverket var 64,5 mnkr
högre per 2018-08 jämfört med 2019-08.

1 000
800
600
400
200
0

Bundna räntan av låneskulden uppgår till 530 mnkr
(varav 300 mnkr bundits genom swappar) och resterande 369 mnkr har rörlig ränta.

Kortfristiga skulder
Semesterlöneskulden är en del av de kortfristiga
skulderna och uppgår i delåret till 57 mnkr. Denna
skuld är som lägst i augusti efter att personalen har
tagit ut semester och ferie.
Leverantörsskulderna har ökat med ca 9 mnkr jämfört med delårsbokslutet 2018. Eventuellt skulle
detta kunna bero på att verksamheten har uppmanats att hantera färdigt samtliga fakturor ankomna
januari – augusti i årets delårsbokslut, vilket inte var
fallet föregående år.
Den kortfristiga delen av låneskulden är 0 vilket innebär att inga lån förfaller inom det närmsta året.

Likviditet
Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligtvis likviditeten.
Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti
2019 till 30,4 mnkr.
Då vi har minusränta på våra lån riskerar vi att få
betala ränta på likvida medel placerat på bankkonto.
Vi utnyttjar därför en checkkredit på 150 mnkr, och
vi har överlikviditet placerad i korta ränteobligationer.

Soliditeten påverkas främst av två faktorer:



Resultatnivån
Investeringsutgifterna

Ett högt resultat förbättrar soliditeten medan höga
investeringsutgifter försämrar nyckeltalet.
Soliditeten som redovisas för 2019-08 är korrigerad
för semesterlöneskuldens påverkan.
Soliditet
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015

2016

2017

2018

2019-08
Utf exkl.
semlönesk

Soliditet exkl. ansvarsförbindelsen
Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen

Soliditet
Soliditeten beskriver hur stor andel av kommunens
totala tillgångar som är finanseriade med egna medel. Motsatsen till soliditet är skuldsättningsgrad.
Soliditeten kan beräknas exklusive eller inklusive ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade innan
1998).
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Noter
Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

33 152
74 725
37 751
184 124
448
15 664
57 431
403 295

33 895
75 967
35 710
149 887
7 299
21
58 177
360 957

-4 714
-729 943
-239 929
-83 001
-403 155
-63 528
-1 524 270

-5 407
-753 671
-247 872
-84 604
-400 686
-68 235
-1
67
-1 560 408

Not 3
Avskrivningar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa Avskrivningar

-52 264
-16 887
-69 151

-52 921
-16 918
-69 840

Not 4
Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkningsdifferens, föregående år
Preliminär slutavräkning, innevarande år
Summa Skatteintäkter

926 041
-4 261
22
921 802

962 005
1 450
-11 127
952 328

Not 5
Utjämning och generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa utjämning och generella statsbidrag

265 333
3 455
44 654
7 384
40 030
19 527
380 383

273 336
15 517
50 071
10 313
41 469
12 319
403 025

5 748
587
970
7 305

4 220
1 072
211
5 503

(tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Vinster vid avyttring av tillgångar
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Not 2
Verksamhetens kostnader
Lön förtroendemän
Lön personal
Sociala avgifter
Pensionskostnader och särskild löneskatt
Material och tjänster
Bidrag, vård och ersättningar
Förluster vid avyttring av tillgångar
Förändring av avsättning
Summa Verksamhetens kostnader

Not 6
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa Finansiella intäkter
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Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

-6 099
-2 180
-13
-4 247
-12 539

-7 062
-2 571
-22
-1 439
-11 094

53 458
1 094 150
305 244
271 888
8 537
230 018
1 963 296

53 073
1 140 276
347 821
265 246
23 623
439 406
2 269 444

10 595
24 426
59 866
27 815
9 161
9
131 872

14 448
17 662
63 188
27 423
5 500
9
128 230

Not 10
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag E20
Upplösning, bidrag E20
Summa Bidrag till statlig infrastruktur

70 000
-25 670
44 330

70 000
-32 667
37 333

Not 11
Förråd och exploateringsmark
Förråd
Exploateringsmark
Summa Förråd och exploateringsmark

48
48

177
177

33 947
183 289
217 235

32 902
92 634
125 536

41
6 602
6 643

24
-6 526
36 884
30 383

(tkr)
Not 7
Finansiella kostnader
Räntekostnader lån
Räntekostnader pensioner
Räntekostnader leverantörsskulder
Övriga finansiella kostnader
Summa Finansiella kostnader
Not 8
Byggnader och mark
Mark
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående arbeten
Summa Byggnader och mark
Not 9
Finansiella Anläggningstillgångar
Aktier
Andelar
Aktier och obligationer, pensionsmedel
Obligationer, förlagsbevis
Långfristig utlåning
Bostadsrätter
Summa Finansiella anläggningstillgångar

Not 12
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa Kortfristiga fordringar
Not 13
Likvida medel
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa Likvida medel
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(tkr)
Not 14
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Avsättning för garanti- och särskild ålderspension
Avsättning för pensioner till förtroendemän
Avsättning för särskild löneskatt på pensioner
Avsättning för återställande av depoinier
Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur*
Summa Avsättningar

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

90 350
3 372
22 737
2 249
118 708

96 515
9 389
25 692
38 973
75 470
246 039

53 785
1 423
36 537
5 000
271 491
368 236

62 817
1 175
38 077
57 066
227 839
386 974

* Redovisades som en långfristig skuld i delårsbokslut 2018.

Not 15
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna räntor
Upplupen pensionskostnad
Semesterlöneskuld*
Kortfristig del av låneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Summa Kortfristiga skulder

* Semesterlöneskulden redovisades ej separat 2018-08 utan ingick i posten Övriga kortfristiga skulder.

Not 16
Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Anslutningsavgift VA
Investeringsbidrag
Långfristig skuld, E20*
Summa Långfristiga skulder

749 063
74 016
823 079

899 063
8 493
12 388
919 943

Fastigheter
Försäljningspris
Bokfört värde

-

-

Realisationsvinst

-

-

Försäljningspris
Bokfört värde

-

-

Realisationsförlust

-

-

Vinst/förlust vid försäljning fastighet

-

-

Inventarier och maskiner
Försäljningspris
Bokfört värde

448
-

1 738
-

Realisationsvinst

448

1 738

-

-1

* Redovisas som en avsättning i delårsbokslut 2019.

Not 17 Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar

Försäljningspris
Bokfört värde

Realisationsförlust
Vinst/förlust vid försäljning invent/maskin

-

-1

448

1 737

Exploateringsmark
Försäljningspris
Bokfört värde

6 433
-872

Vinst

-

5 561

Försäljningspris
Bokfört värde

-

-

Förlust

-

-

Vinst/förlust vid försäljning exploateringsmark

-

5 561
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Driftsredovisning

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

Prognos
2019

Progn.avvik
2019

Förändr
progn
2019-05/
2019-08

-387,8
-0,6
-64,4
-28,5
-22,3
-22,8
-480,4

-427,3
-1,2
-68,0
-36,4
-27,7
-21,7
-504,8

-616,0
-1,8
-105,5
-54,6
-41,7
-31,1
-772,5

-622,0
-1,8
-102,8
-54,6
-41,7
-30,9
-787,3

-6,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,2
-14,8

-6,0
0,0
3,0
-0,4
0,0
-0,1
4,2

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

-363,8

-381,2

-603,0

-594,8

8,2

7,2

Individ- och familjeomsorg

-116,6

-123,6

-169,4

-192,5

-23,1

-3,2

-245,2
-0,7
0,5
-1 252,1

-245,2
-0,7
-0,5
-1 333,5

-378,4
-1,3
-0,9
-2 003,7

-378,0
-1,3
-0,6
-2 020,9

0,4
0,0
0,3
-17,2

4,9
0,0
0,3
5,9

-18,1

39,0

-15,8
-0,2
46,6
3,8
0,1
-0,5
6,9
0,0
0,0
-4,7
1,2
37,5

-24,8
-3,9
3,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,0
0,0
-27,7

-27,8
-0,3
1,5
4,5
0,2
-1,6
13,9
-3,0
0,0
-7,0
1,1
-18,4

-3,0
3,6
-1,5
-0,5
0,2
-1,6
13,9
-3,0
0,0
0,0
1,1
9,3

3,3
0,5
-1,5
-0,5
0,2
0,0
4,9
-3,0
0,0
0,0
1,1
5,1

-1 213,1

-1 296,0

-2 031,4

-2 039,3

-7,9

10,9

-2,8
0,5

-0,6
2,3

0,0
-0,3

-1,0
0,8

-1,0
1,1

0,5
0,1

-2,2
-1 215,3

1,8
-1 294,2

-0,3
-2 031,7

-0,2
-2 039,5

0,1
-7,8

0,6
11,5

-69,2
94,3
921,8
380,4
7,3
-12,5
1 322,1

-69,8
94,7
952,3
403,0
5,5
-11,0
1 374,7

-110,0
139,8
1 429,7
597,4
7,0
-13,0
2 050,9

-108,0
139,8
1 446,3
586,1
8,4
-14,0
2 058,5

2,0
0,0
16,6
-11,3
1,4
-1,0
7,6

-2,0
0,0
3,3
1,1
-0,6
-1,0
0,7

106,8

80,5

19,2

19,0

-0,2

12,3

-43,0

-46,6

63,8

33,8

Driftredovisning (belopp i mnkr)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunrevisionen
Valnämnden
Summa nämnder
Centralt
Pensioner och lönebikostnader
Löneutrymme
Förändring av semesterlöneskuld
Moms omsorgsboende
Fastighetsskatt
SIR
Vinst vid avyttring av tillgångar
Förlust vid avyttring av tillgångar
Försäkringsersättning
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)
Övrigt finansverksamheten
Summa centralt
SUMMA SKATTEFINANSIERAD
VERKSAMHET
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas
SUMMA TAXEFINANSIERAD
VERKSAMHET
TOTALT
Övriga poster
Avskrivningar
Återföring av kapitalkostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa övriga poster
ÅRETS RESULTAT inkl. förändring
semesterlöneskuld
Förändring semesterlöneskuld
Årets resultat exkl. förändring
semesterlöneskuld

43,0
3,8

15,0
-4,7

Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 35

Barn- och utbildningsnämnden
Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Övrigt

-98,0
-167,0
-82,0
-41,0

-165,0
-260,0
-114,0
-77,0

Summa

-388,0

-108,0
-188,0
-82,0
-50,0
-428,0

(mnkr)

-616,0

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019
-166,0
-264,0
-118,0
-74,0
-622,0

-1,0
-4,0
-4,0
3,0
-6,0

Utfall
Barn- och utbildningsnämnden har en något hög
nettokostnad efter 8 månader sett till budget. Redan
i våras såg nämndens utfall ut att ligga över budget
och åtgärder i form av minskad personal samt en
restriktivare hållning gällande vikarieanskaffning
implementerades. Det syns viss effekt på augusti,
men då vikariekostnader släpar med en månad
samt att mycket personal har ferietjänst kan man
ännu inte se den fulla effekten av dessa åtgärder.
Oavsett detta ligger Barn- och utbildningsnämnden
fortsatt något högt, i synnerhet när man väger in att
juni och juli är månader med naturligt lägre kostnader då en stor del av nämndens verksamhet har uppehåll under dessa månader.
Prognos
Helårsprognosen för BUN är en negativ avvikelse
mot budget med 6 mnkr.
De åtgärder som vidtogs i våras förväntas fortsatt få
en positiv effekt på resultatet, men till skillnad mot
prognosen i maj, förväntas inte hela det prognostiserade underskottet hanteras genom dessa åtgärder, utan endast en del av det.
Det här är en mycket osäker prognos då verksamhetsåret för Barn- och utbildningsnämnden precis
inletts per 31/8 och att elev-/barnantalet i nämndens
olika verksamheter fortfarande är väldigt ombytligt
och det egentligen är först den 15/9 man kan få tillförlitliga siffror, som tidigast.
Förskola: De kommunala förskolorna ser ut att gå
mot ett överskott på nästan 1 mnkr, men då antalet
barn i fristående förskolor ökat förväntas utbetalningar till fristående förskolor öka och får en negativ
avvikelse mot budget med 2 mnkr.
Grundskola: De kommunala grundskolorna i Falköping går mot ett underskott på närmare 3 mnkr. Precis som i förskolan är det ett allt större antal elever
som väljer fristående grundskolor och här förväntas
det bli en negativ avvikelse mot budget med 1 mnkr.
Gymnasieskola: Ållebergsgymnasiet har ett sparbeting på 3 mnkr under 2019. De förväntas hålla den
lägre ramen och går mot ett nollresultat. De interkommunala kostnaderna förväntas kraftigt öka under hösten och ser det ut att bli en negativ avvikelse
mot budget på 4 mnkr.
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Övrigt: Övriga poster går mot ett överskott, framförallt SPC och CFF ser ut att tillsammans få en positiv
avvikelse mot budget med 2 mnkr.
Åtgärder för att nå balans
Då nämnden i våras såg ut att gå mot ett negativt
resultat vidtogs redan då åtgärder för att komma till
rätta med detta. Nämnden började tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställning och vikarieanskaffning, samt avslutade flera tillfälliga anställningar och vikariat.
Den fulla effekten av detta kan man ännu inte se då
timanställda har en lön som släpar en månad samt
att många inom förvaltningen har en ferietjänst.
Vi kan se en minskning av kostnaderna för vikarier,
men det är med andra ord bara till och med juli som
finns i bokföringen.
Den stora förändringen jämfört med den senaste
prognosen i våras är förändringen i interkommunala kostnader. Andelen gymnasielever som går på
Ålleberg är markant lägre än i våras och föregående
år. Antalet individer är inte färre, snarare tvärtom,
men eftersom årskullen är så mycket större blir andelen på Ållebergsgymnasiet mindre. Det här är direkt relaterat till de volymförändringar vi ser. BUN
har inför 2020 äskat medel för ökat elevantal med
nästan 9 mnkr. Dessa volymförändringar sker inte
över en dag, utan löpande under året och det är den
effekten vi ser i våra interkommunala kostnader.
Om Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för volymökningar kommer det täcka de
ökade kostnader som beskrivits ovan.

Byggnadsnämnden
(mnkr)

Politikerarvode o
ersättningar
Konsultuppdragskostnader
Summa

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

-0,4

-0,6

-0,9

-0,9

0,0

-0,2

-0,6
-1,2

-0,9

-0,9
-1,8

0,0
0,0

-0,6

-1,8

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019

Utfall
Byggnadsnämnden har tilldelats en budget om 1,8
mnkr för år 2019. Budgeten är uppdelad i två ansvarsområden, byggnadsnämndens egna kostnader
i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera samt externa kostnader
som omfattar kostnader för konsultinsatser i samband med detaljplanearbete.
Uppföljningen efter augusti månad indikerar att
budgeten inom ansvarsområde som omfattar byggnadsnämndens egna kostnader, kan komma att
överskridas. Anledningen till detta är att politiska arvoden har höjts inför år 2019 utan att byggnadsnämnden har fått mer medel i sin budget jämför
med år 2018.

I kommunen finns en hög ambition att hålla en god
planberedskap både vad gäller bostäder och verksamheter. För att klara denna målsättning förutsätts
att externa konsulter kan anlitas för vissa planuppdrag. Flera detaljplaner, som hanterats under året,
har varit tekniskt komplicerade och krävt specialkompetens som inte finns inom den egna organisationen varför konsulter anlitats.
Skärpta krav på kommunen från Länsstyrelsen angående utredningar under framtagande av detaljplaner har resulterat i ökade konsultkostnader. Det är
främst kommunala planer (planer för skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter) som finansieras av byggnadsnämndens budget medan kostnader för externa exploatörers planer finansieras genom plan- och bygglovstaxa. I dagsläget är merpart
av pågående planer just kommunens egna.
Kostnader för politikerarvoden, reseersättningar,
mobilabonnemang med mera kan inte påverkas.
För att kunna uppnå en budget i balans under 2019
krävs en noggrann politisk prioritering av arbete
med detaljplaner.
Prognos
För att byggnadsnämndens verksamhet ska under
2019 bedrivas inom anvisad budgetram krävs regelbunden uppföljning av ekonomi och en noggrann
politisk prioritering av arbete med detaljplaner
Åtgärder för att nå balans
Kommunala planer kräver redan från start en tät dialog både på politisknivå och inom tjänstemannaorganisationen. Prioritering av arbete med detaljplanerna ska grundas på avvägning av flera faktorer
med ekonomi i fokus.

Kommunstyrelsen
(mnkr)

Kommunledningsförvaltningen
Samverkan och
Samordning
Politik
Summa

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

-47,8

-49,4

-79,8

-77,2

2,6

-11,7
-4,9

-13,6
-5
-68,0

-17,3
-8,3

-17,3
-8,3
-102,8

0,0
0,0
2,6

-64,4

-105,4

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019

Utfall
Kommunstyrelsens utfall per den sista augusti är 68
mnkr kronor (jmf ack budget 73,4 mkr).
Budgetramen för kommunstyrelsen har ökat sedan
aprils bokslut från 104,3 mnkr till 105,4 mnkr. Denna
ökning på 1,1 mnkr beror på löneöversynen för kommunledningsförvaltningen 2019.
Inom stadsbyggnadsavdelningen finns överskott av
intäkter. Detta beror på att utfallet av förrättningsoch granskningsavgifterna till våra kunder/medborgare är högre än budget. Detta är kopplat till den

exploatering som pågår i Falköpings kommun, intäkter blir högre då husutsättningar, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, planering, försäljningar och bygglov faktureras i högre grad.
Totalt är det ett överskott på intäkterna jämfört mot
budget med 3,2 mnkr under perioden jan-aug.
Utav kommunstyrelsens oförutsedda medel som
var 2 mnkr från årets början har 1 mnkr används till
övertagande av Mössebergs Camping och Stugby
samt 0,1 mnkr till Stadsfesten. I utfall finns 0,9
mnkr outnyttjade kvar.
Informationssäkerhetssamordnarens verksamhetsbudget har ännu inte flyttats till hållbar kommunikation från Samhällsskydd mellersta Skaraborg,
därav ett underskott som syns i delårsrapporten.
Personalstrategiska medel kommer i större utsträckning användas under hösten vilket kommer
balansera budgeterade kostnader.
Totalt är det en avvikelse på kostnaderna jämfört
mot budget med 2,2 mnkr under perioden jan-aug.
Prognos
Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott på
2,6 mnkr för år 2019.
Inom Kommunledningsförvaltningen budgeterades
en post Övrig Justering för vakanser och sjukfrånvaro på -1,5 mnkr, den har mot utfall sista augusti
jämnat ut sig.
Inom Näringsliv visar Campingen på underskott på
0,5 mnkr som beror på nedskrivning av intäkterna.
Inom Ekonomi beräknas en prognos på ca 0,4 mnkr
lägre intäkt pga. att Falköpings kommun inte kan reducera energiskatten längre, därav en lägre intäkt
från Falköpings Alpin. En ny redovisning har överenskommits från 2018, Falköpings Alpins hyresintäkt inkommer per kalenderår, och inte per säsong
som det har varit innan.
Ekonomiavdelningen ser ökande kostnader på ca
0,1 mnkr i samband med ny lag av e-fakturor samt
prishöjningar av licenser.
Överskottet inom kommunledningsförvaltningen
beror till största del på intäkter inom stadsbyggnad.
Det är svårt att lägga en rättvis intäktsbudget när
försäljningar sker och beslut träder in enligt laga
kraft.
Inom området Samverkan och Samordning återfinns en återbetalning från Miljösamverkan Östra
Skaraborg som sänker kostnaden. Vid delårsbokslut i augusti visar prognosen för Överförmyndare
samt för Trafiksamverkan ett underskott vilket gör
att överskottet jämnas ut.
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Inom området Politik är prognos enligt plan om inte
något mer beslut tas om kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

Utbildning vuxna
Arbetsmarknadsenheten
Gemensamt

-13,8

-19,4

-23,9

-26,5

-2,6

-6,2
-8,6

-16,0
-14,7

Summa

-28,5

-7,6
-9,4
-36,4

-13,6
-14,4
-54,6

2,3
0,3
0,0

(mnkr)

-54,6

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019

Utfall
Nämndens delårsresultat från januari till augusti är
36,4 mkr, vilket är i nivå med budget. Nämnden är
uppdelad i tre olika verksamhetsområden, i några
av dem har skett större förändringar det senaste
året vilket förklarar skillnaden på utfall mellan åren,
men också en svårighet att göra en jämförelse.
Minskad ersättning gällande schablonersättning är
nu ett faktum, men söktrycket till utbildningar har
dock inte minskat i samma utsträckning. Statsbidrag gällande yrkesutbildningar hanteras annorlunda mot föregående år i och med yrkesbyrån.
Utöver medfinansiering läggs 25 % av statsbidraget
i en gemensam pott för att bredda utbudet av utbildningar. I och med detta har förvaltningen kunnat
erbjuda 23 medborgare utbildningar som inte erbjuds inom den egna verksamheten.
Ökade kostnader beror till största delen på en utökad personalstyrka, där merparten har någon form
av bidragsanställning. Inom Arbetsmarknadsenheten har en utökning av verksamheter så som
tvätthall, arbetsförmågebedömning, verkstad, secondhandbutik och hunddagis skett under 2019.
Verksamheterna skapar förutsättningar för aktiviteter och insatser som hjälper individen att komma in
på arbetsmarknaden.
Gemensamma förvaltningsövergripande poster ligger i nivå med budget.
Prognos
Utifrån de förutsättningar och osäkerhetsfaktorer
som förvaltningen känner till idag kan konstateras
att prognosen totalt för nämnden är i nivå med budget.
För Verksamheten Utbildning av vuxna ser prognosen ut att bli lägre än budget. Det finns fortsatt
många osäkerhetsfaktorer men hänsyn är tagen till
den minskade schablonersättningen samt att statsbidrag gällande yrkesutbildning för vuxna troligen
kommer att bli något lägre än budgeterade poster. I
och med Yrkesbyrån har det varit svårt att prognostisera, men i dagsläget har förvaltningen erhållit
mer underlag än per delår april. Personalkostnader
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prognostiseras något bättre än budget utifrån sjukskrivningar och att tjänster tillsatts senare än budgeterat. Övriga kostnader bör hamna i nivå med
budget.
Prognosen för arbetsmarknadsenheten ser ut att bli
bättre än budget vilket förklaras med lägre personalkostnader. Intäkter och kostnader ligger i nivå med
budget. I de verksamheter som startades under
2019 men inte fanns med i budgetram är det än så
länge tvätthallen som pågår fullt ut. Möbellager är
fortfarande under uppbyggnad inom ramen för ett
projekt.
Prognosen för de gemensamma kostnaderna är i
nivå med budget.

Kultur- och fritidsnämnden
Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

Strategi
Kultur
Fritid

-7,2
-6,6
-8,5

-11,9
-11,8
-18,0

Summa

-22,3

-8,1
-7,3
-12,3
-27,7

(mnkr)

-41,7

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019
-12,3
-12,0
-17,4
-41,7

-0,4
-0,2
0,6
0,0

Utfall
Utfallet per augusti uppgår till 27,7 mnkr och visar
att 66 % av budgetramen har förbrukats. Både utfallet av periodens kostnader och intäkter är högre än
riktpunkten. Orsaken är, i likhet med vad som rapporterats tidigare, att verksamheter bedrivs med intäkter från statliga medel, social investeringsreserv
m.m. Av stödet till föreningar har 75 % (6 mnkr) utbetalats.
Personalkostnaderna, som är säsongsberoende för
bad- och kulturarvsverksamheten, är i nuläget något
över riktpunkten. Den högre nivån förklaras även av
verksamheterna med finansiering från projektmedel.
Den stora kostnadsökningen sedan föregående år
förklaras av nämndens utökade budgetram för arbete för prioriterade målområden och att större del
av stöd till föreningslivet nu är utbetalade samt även
av den omfattande projektfinansierade verksamheten.
Prognos
Som helhet är bedömningen att nämndens budget
är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med
annan finansiering uppgår till 2,8 mnkr. Jämfört
med första delårsrapporten har projektmedlen ökat.
Större projekt som ingår är lovverksamhet, Unga tar
ordet, Stärkta bibliotek, Skapande skola, Familje-lördag och Överenskommelseprocess.
Resultaten per avdelning varierar.

Verksamhet Strategi redovisar en prognos med ett
underskott på 0,4 mnkr som kan hänföras till förvaltningens egenfinansiering av den så kallade överenskommelseprocessen.
Inom verksamheten Kulturarv befarar Ekehagens
Forntidsby underskott om 0,3 mnkr till följd av
bland annat underhållskostnader på sina anläggningar samt ökade livsmedelskostnader. Museet visar överskott på ca 0,1 mnkr på grund av en vakant
tjänst andra halvan av året. Biblioteket bedömer att
att ekonomi är i balans. Biblioteket förväntas använda ca 0,8 mnkr av bidrag från Statens kulturråd.
Verksamhet Fritid beräknar ett överskott om 0,6
mnkr i samband med vakans och lägre underhållskostnader på gräsplanerna. Från september är
tjänsten tillsatt. Öppna ungdomsverksamheten prognostiserar en budget i balans. I ungdomsverksamheten beräknas att bidragen till lovverksamheterna
under året uppgår till 1,2 mnkr och kommer att förbrukas. Badet har haft en bra vår och sommarsäsong. Prognosen för året är att budgeten hålls.
Åtgärder för att nå balans
I nuläget bedöms inte några särskilda åtgärder behöva vidtas för ekonomisk balans i nämndens verksamheter.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta
Skaraborg
(mnkr)

Gemensam vsh enl
samverkansavtal
Driftsbidrag
gemensam vsh
Vsh Falköping
Summa

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

-48,0

-48,3

-71,0

-71,4

-0,4

25,5
-0,3

26,9
-0,3
-21,7

40,3
-0,4

40,5
0,0
-30,9

0,2
0,4
0,2

-22,8

-31,1

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019

Utfall
I den gemensamma SMS-verksamheten visar utfallet per augusti att 68 % av nettokostnadsbudgeten
förbrukats och uppgår till 48,3 mnkr.
Utfallet av intäkter inom gemensam SMS uppgår till
63 %. Intäkterna från tillsyn och tillståndsgivning
samt att efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten varit något svagare bidrar till den
lägre intäktsnivån. Att intäkterna är lägre i år än föregående år beror på intäkter från lönebidrag för
ungdomsvärdarna som då fanns i verksamheten.
Av kostnaderna har 68 % förbrukats efter åtta månader. Personalkostnadsutveckling följs noga upp
med erfarenhet från föregående år. I september ser
vi helheten av vikariekostnaderna för semesterperioden. Bedömningen är att utvecklingen ser tillfredställande ut. En något hög nivå för heltidsstyrkan
balanseras av svårigheter att rekrytera brandmän i

beredskap (Rib). Några större reparationer på fordon påverkar kostnadsutvecklingen negativt
I verksamhet Falköping ingår informationssäkerhetssamordnare som inte längre kostnadsförs här
och Backdraft som inte haft någon verksamhet under perioden. Skydd & Säkerhet finansieras till 100
% av statsbidrag från MSB. Utfallet avser underskott hos verkstaden.
Prognos
I prognosen för gemensam SMS befaras ett underskott 0,4 mnkr främst orsakat av större fordonsunderhåll. Verksamhet Falköping bedöms trots periodens utfall kunna återhämta sig och stanna på ett
balanserat resultat. Budgeten för informationssäkerhetssamordnaren kommer att flyttas till kommunstyrelsen och är därmed inte ett verkligt överskott. Falköpings kommuns andel av underskottet
uppgår till 0,2 mnkr och något mer belastar övriga
samverkande kommuner
Ledningsfunktionen visar överskott på kapitalkostnaderna.
Räddningstjänsten som utgör merparten av budgeten med stora personalkostnader är mest svårbedömd i prognosen. I nuläget ligger förbrukningen
inom felmarginalen för personalkostnaderna.
Några större fordonsreparation och lokalkostnaderna bidrar till risk för underskott i storleksordningen 0,5 mnkr.
Avdelningen för Stöd och Utveckling har goda förutsättningar för att nå ett nollresultat.
Avdelningen för förebyggande verksamhet kan riskera ett underskott på grund av omfattningen på antalet tillsyner.
Åtgärder för att nå balans
Fortsatt noggrant följa personalkostnadernas utveckling samt bevaka intäktssidan.

Socialnämnden
(mnkr)

Äldreomsorg
Funktionsnedsättning
Förvaltningsgemensamt
Individ- och
familjeomsorg
Summa

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

-213,8

-220,3

-353,9

-348,2

-111,1

-112,4

-170,2

-171,6

-38,9

-48,5

-79,0

-75,0

4,0

-116,6

-123,6
-504,8

-169,4

-192,5
-787,3

-23,1
-14,8

-480,4

-772,5

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019
5,7

Utfall
Totalt sett visar nämndens utfall per 31 augusti ett
nettoutfall på 504,8 mkr. Det utgör 65,3% av årsbudgeten. En helt jämn förbrukning av budget skulle innebära att 66,7% av budgeten skulle ha förbrukats.
Jämfört med föregående år är både kostnader och
intäkter lägre i år. Analys av årets utfall jämfört med
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samma period föregående år visar att förändringarna till stor del består i den minskade verksamheten för ensamkommande barn, där personalkostnaderna har minskat med 7,0 mkr och intäkterna
har minskat med 15,6 mkr. Bland intäkterna märks
också en minskning av ersättning från Försäkringskassan för assistansärenden med 5,2 mkr samt statliga stimulansmedel för äldreomsorg med 10 mkr.
Det ska också noteras att våra kommunala utförare
av hemtjänst inte budgeteras, utan kostnadsbudgeten ligger hos biståndsenheten. Däremot redovisas
den kommunala hemtjänstens intäkter och kostnader i utfallet, varför det blir stora avvikelser mot budget.
Äldreomsorgsramen är förbrukad till 63,2%.
Individ- och familjeomsorgen har under perioden januari till augusti förbrukat 73,0% av sin budget.
Prognos
Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning: Rambudgeten omfattar äldreomsorg i form av särskilda boenden, hemtjänst i ordinärt boende, kommunal hälso- och sjukvård
(HSL) i form av sjuksköterskor, rehab samt bostadsanpassning. Funktionsnedsättning omfattar gruppboende (LSS), korttidsboende, assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), ledsagning enligt SoL
och LSS, daglig verksamhet samt socialpsykiatri.
Förvaltningsgemensamt omfattar central administration, nämnd, chefer och biståndsavdelning exklusive hemtjänst.

Åtgärder för att nå balans
Förvaltningsgemensamt, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning: Prognosen visar totalt sett ett plus
men innehåller både plus och minus. Mest tydligt är
underskottet inom funktionsnedsättning, hänförligt
till ledsagning och SoL-beslut i assistansliknande
ärenden samt assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Åtgärder för att nå balans är fortsatta
månadsuppföljningar av jourärenden. En analys tidigare under året visar att lönekostnaderna i just
jourärenden inte täcks av ersättningen från Försäkringskassan. Vidare har en tjänst nattetid dragits
ned på Vilskegården/Kapellgatan i Floby.
Inom äldreboenden är det Ranliden som står för ett
minus. Ranliden fick en reducerad budget 2019,
dels beroende på flytten till Tåstorp och andra äldreboenden, dels ytterligare justeringar då två avdelningar minskades från årets början budgetmässigt.
Det faktiska resultatet är svårt att prognosticera, då
resultatet påverkas av i vilken takt brukare flyttar
ifrån Ranliden. Enhetscheferna jobbar aktivt med
bemanning och planering för att kunna frigöra personal i takt med att avdelningar blir tömda.
Individ- och familjeomsorgen: Med anledning av
det prognosticerade underskottet har en särskild
handlingsplan tagits fram vilken biläggs delårsbokslutet.

Tekniska nämnden
(mnkr)

Prognosen för ramen visar ett resultat på +8,3 mkr
mot budget. För förvaltningsgemensamt prognosticeras ett överskott hos chefer hänförligt till vakanta
tjänster, tjänstledigheter och för administrationen.

Park/Gata
Kost
Fastighet
Städ
Avfall
Övrigt

Individ- och familjeomsorgen: Individ- och familjeomsorgen kommer, trots en ramförflyttning från
äldreomsorgen, inte att hålla budget utan prognosticerar ett stort underskott.

Skattefinansierat

Utbetalningar för försörjningsstöd står för ungefär
30 % av det prognosticerade underskottet. En analys av den målgrupp som tar emot försörjningsstöd
visar att personerna i många fall har en låg utbildningsbakgrund, alternativt har en sammansatt
social problematik i form av psykisk ohälsa, missbruk och/eller bostadslöshet.
Ungefär 17 % av underskottet står verksamheten ensamkommande barn för. När nu verksamheterna
avvecklas kommer kostnader som det inte finns
täckning för och verksamheten kommer generera
ett underskott.
Den stora delen av underskottet (över 50 %) står
dock externa placeringar för. Där det framförallt
handlar om placeringar av barn och unga.
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VA-kollektivet
Biogas

Utfall
2018-08

Utfall
2019-08

Budget
2019

-38,6
-53,7
-124,5
-23,4
-1,7
-3,3

-38,6
-52,9
-125,7
-24,5
0,2
-3,7
-245,2
-0,6
2,3

-58,6
-85,7
-193,1
-37,8
0,0
-3,2

-245,2

-2,8
0,5

-378,4

0,0
-0,3

Prognos Progn.avvi
2019
k 2019
-58,7
-82,6
-193,1
-37,5
0,1
-6,2
-378,0
-1,0
0,8

-0,1
3,1
0,0
0,3
0,1
-3,0
0,4
-1,0
1,1

Utfall
Skattekollektivet: Nämndens nettoutfall för januari
– augusti är 245,2 mnkr vilket är 64,8 % av den totala budgeten. Utfallet ser betydligt bättre ut nu än i
tidigare prognos. Förvaltningen har arbetat aktivt
med besparingar över alla avdelningar och önskemål från övriga verksamheter om utökning av städ
eller nya förhyrningar har stoppats. Det har inte heller uppstått några större oförutsedda kostnader i
form av reparationer eller skadegörelse. Det som bidragit mest till de lägre kostnaderna är att livsmedelskostnaderna minskat p.g.a. nya livsmedelsavtal.
Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för
vinterväghållningen medför att kostnaderna har stigit för detta samt att de generella kraven från allmänheten över ständigt. Detta gör att vinterväghållningen prognostiseras att överstiga budget.

VA: VA-kollektivets taxor täcker inte kostnaderna
fullt ut för perioden.
Biogas: Biogasens intäkter för behandling av matavfall och produktion av biogas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd
Prognos
Park/Gata: Prognosen visar efter augusti månad ett
underskott på -0,1 mnkr. Den generella neddragningen i budget om 1,9 mnkr innebär att det inte
längre finns några utrymmen att hantera avvikelser
för verksamheter som t.ex. är väderberoende eller
på annat sätt påverkas av externa faktorer. Avdelningen fortsätter att jobba efter att kunna verkställa
den beslutade budgeten för 2019.
Ett nytt 4-årigt ramavtal med driftentreprenörer för
vinterväghållningen som har gjort att kostnaderna
har stigit samt att de generella kraven från allmänheten ökar ständigt.
Kost: Kostavdelningen prognostiserar ett överskott
på 3,1 mnkr vilket är ett förhållandevis stort överskott.
Nya livsmedelsavtal har gjort att kostnaderna för
livsmedel sjunkit mer än tidigare prognosticerat.
Avdelningen har under perioden januari till augusti
serverat 23 000 portioner färre än under samma period förra året, vilket också bidragit till minskade
livsmedelskostnader.
Den externa försäljningen överstiger den hittills
budgeterade nivån, personalkostnaderna ligger ca
1 % lägre än vid samma tid förra året och de interna
kostnaderna har minskat något.
Förutsatt att hösten löper på enligt budget kommer
kostavdelningen att göra ett överskott.
Fastighet: Fastighetsavdelningens driftram är oförändrad jämfört med 2018, trots tillkommande ytor,
tillkommande förhyrda lokaler, merkostnader för hyreshöjningar, kostnadsökningar för el, uppvärmning m.m. på 8,8 mnkr. Detta innebär att stora besparingar får göras. En ändrad redovisningsprincip
om när man aktiverar anläggningstillgångar gör att
avdelningen får kostnader för kapitalkostnader redan under året, prognosen visar på ett underskott
för kapitalkostnader på -1,9 mnkr. Avdelningen har
jobbat aktivt med besparingar sedan aprilprognosen som efter 4 månader visade på ett underskott
på - 0,1 mnkr, augustiprognosen visar nu på nollresultat trots underskottet för kapitalkostnader.
Avfall: Intäkter från uthyrning till verksamhetsavfall
och ÅVC verksamhet täcker budgeterade utgifter för
året. Sluttäckningsåtgärder kommer att pågå under
året och täcks av avsatta medel samt sluttäckningsmedel från avfallstaxan.

Städ: Städavdelningen prognosticerar ett överskott
på 0,3 mnkr vilket till stor del beror på att verksamheten på förskolan Skytten inte startat. Städning av
omklädningsrum Torrevalla förråd Floby upphörde
i mitten av juni.
Övrigt: Verksamheterna gemensam administration,
stadshusvaktmästeri och reception/växel och
nämnden prognosticerar ett överskott men i och
med att nämndens övergripande besparingskrav
ligger här visar prognosen på - 3,0 mnkr.
VA-kollektivet: Taxan var oförändrad 2018 men höjdes med 3 % till 2019, höjningen befaras inte räcka
för att täcka kostnadsökningen för drift och kapitalkostnader och ett underskott om - 1 mnkr prognosticeras. Lönekostnader samt vatteninköp från Skaraborgs vatten ökar med 3 % och tar stor del av taxehöjningen. Återhållsamhet planeras för driftprojekt
under året för att undvika underskott men vissa åtgärder måste genomföras för att på sikt minska
kostnader för akuta vattenläckor. Planerade åtgärder på dag- och avloppsledningsnät och anläggningar måste genomföras på grund av myndighetskrav.
Underhållsåtgärder som luft/vattenspolning kan
medföra kostnader under utförandet då brister i ledningsnätet upptäcks och måste åtgärdas. Spolningarna är dock nödvändiga för att säkerställa vattenkvalitet och leveranssäkerhet.
Biogas: Avfallshantering östra Skaraborg fortsätter
med anslutning av fler hushåll till matavfallsinsamlingen och mängderna ökar vilket medför mer
material att processa och röta till biogas. Produktionen av uppgraderad gas till fordonsgas ökar och
tillsammans med ett produktionsstöd till biogasen
prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 1,1
mnkr för året.

Åtgärder för att nå balans
Under 2018 uppstod många utökningar av lokaler i
verksamheterna utöver det som fanns budget till.
Tekniska nämnden kunde inte påverka detta utan
kostnaderna ökade rejält. Nämndens uppdrag och
budget grundar sig på andra nämnders verksamheters behov och det är svårt att kunna styra kostnaderna som belastar tekniska nämnden. I budgetprocessen lyfte nämnden dessa för att bli kompenserade men det fick inte genomslag utan istället lades
ett sparbeting på nämnden på ytterligare 5,7 miljoner kronor (1,5 %).
Totalt har nämnden, när man räknar med de då
kända förändringarna, fått minska sin ram med 19,2
miljoner kronor. De i budgetprocessens kända förändringar beräknades till 13,7 miljoner kronor, sparbetinget låg på 5,7 miljoner.
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Tekniska nämnden har lyckats att arbeta in besparingar för de olika avdelningarna förutom 5,3 miljoner som har lagts in som ett övergripande besparingskrav på nämnden. Kommunstyrelsen fick hösten 2018 information om att Tekniska nämnden befarar ett underskott 2019 på grund av detta. Sedan
prognosen i april har effekter av den återhållsamhet
som ålagts förvaltningen slagit igenom och en prognos lämnas nu att nämnden klarar att hålla budget.
I tabellen nedan visas budgeten för 2018 samt en
kolumn med kända förändringar till 2019 års budget
och en kolumn för de besparingskrav som arbetas
in i avdelningarnas ramar, detaljer kring detta finns
i Tekniska nämndens delårsrapport augusti 2019.

Avdelning
(tkr)
ParkGata
Kost
Fastighet
Städ
Avfall
Övrigt
Totalt Skattefinansierat

Budget 2018
57 507
82 815
191 198
37 353
2 187
8 650
379 710

Kända
förändringar i
budgetprocessen
2 345
1 880
8 823
183
0
433
13 664

Behov 2019
59 852
84 695
200 021
37 536
2 187
9 083
393 374

Besparing
förslag
-1 900
-200
-8 800
-500
-2 187
-5 587
-19 174

Efter
besparing
57 952
84 495
191 221
37 036
0
3 496
374 200

Beslut har också tagits att kostnader för ny- och ombyggnationer inte heller kommer att beviljas under
året. Generell återhållsamhet inom samtliga verksamheter har beordrats.

hos tekniska nämnden men det dröjer med beslut
från kommunstyrelsen på ett flertal fastigheter.
Nämnden ser inte att det går att göra ytterligare åtgärder utan att det får stora konsekvenser i form av
minskad personalstyrka, förfall i fastigheter och
ogräsbevuxna igenväxta grönområden.

Centrala poster
Utfall och prognos
Pensioner och lönebikostnader bokförs på finansförvaltningen. Kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter finansieras till största del av det till
verksamheten utdebiterade personalomkostnadspålägget. Utfallet i delåret är något bättre jämfört
med föregående år men prognosen innebär ett kostnadsöverdrag på 3 mnkr på helår främst till följd av
högre kostnader för utbetalda pensioner och pensionsavsättningar.
Vinst vid avyttring av tillgångar uppgår i delårsbokslutet till 6,9 mnkr där 1,8 mnkr beror på försäljning
av anläggningstillgångar, resten är markförsäljningar. En ökning av intäkterna förväntas ske under
delår 2 då några större försäljningar kommer bokföras.

Nämnden har överlämnat ett antal fastigheter till
kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning
eller annat, detta kan leda till minskade kostnader

Pågående detaljplan för del av Tåstorp 7:7 m.fl. (Lilla Sikagården)
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (mnkr)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunrevisionen
Valnämnden
Summa nämnder
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas
SUMMA TAXEFINANSIERAD
VERKSAMHET
TOTALT

Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Utfallet per 31/8 är lågt beroende på att merparten
av fakturorna ännu inte bokförts. Det finns en avvikelse mot budget på 1,8 mnkr. Det beror på att BUN
äskat medel för en del av inventarierna på ombyggnationen av Vindängen. Dessa inventarier ingår i
projektet så de 1,8 mnkr kommer inte användas av
BUN.
Prognosen är att BUN kommer använda de tilldelade investeringsmedel man fått 2019 exklusive de
1,8 mnkr märkta för Vindängen.

Kommunstyrelsen
Utfall och prognos
Under kommunövergripande IT- investeringar återfinns flera delområden. Hittills under 2019 har det
investerats i ny nätverkselektronik och nytt antivirusprogram samt en ny brandvägg. Under året kommer det bland annat att göras investeringar i fibernätet för att ansluta det nya demensboendet. Prognosen för året är att ca 0,8 mnkr inte kommer att användas före årsskiftet. Investeringen i de övergripande Microsoftlicenserna är uppdelad på tre år
varav i år görs den sista delen av den investeringen.

Utfall
2019-08

Budget
2019

Prognos
2019

Progn.avvik
2019

-3,4
0,0
-44,0
-0,3
-0,6
-0,1
-0,1
-206,4
0,0
0,0
-254,9

-13,3
0,0
-106,8
-0,8
-1,3
-5,2
-16,2
-568,0
0,0
0,0
-711,6

-11,5
0,0
-73,7
-0,8
-1,3
-2,2
-16,2
-328,2
0,0
0,0
-433,9

1,8
0,0
33,1
0,0
0,0
3,0
0,0
239,8
0,0
0,0
277,8

-19,2
-7,8

-32,3
-15,6

-30,2
-14,0

2,1
1,6

-27,0
-281,8

-48,0
-759,6

-44,2
-478,1

3,8
281,5

Då det saknas uppgraderingsskydd på nuvarande
Office-licenser får kommunen investera i nya licenser för att uppgradera till en nyare version. Detta
kommer att genomföras under hösten. Upphandling av en ny telefonväxel är genomförd. Installationen av den nya televäxeln är flyttad till januari
2020. Investeringskostnaden efter konkurrensutsättning blev ca 1 mnkr lägre än förväntat. Därför
finns investeringsutrymme för att redan i år genomföra en utökning av kommunens servermiljö som tidigare var planerad till våren 2020.
Upphandlingen av Beslutsstödsystem är klart införandet med Hypergenes system pågår under hösten.
Investeringsprojektet laddinfrastruktur består av att
etablera publik laddinfrastruktur på tre platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset samt Köttorget. Investeringen finansieras i kommunstyrelsens
investeringsbudget tillsammans med statliga bidrag från klimatklivet. Under året har projektering
genomförts och byggnation kommer att ske under
slutet av år 2019.
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En upphandling av Infartsskyltar kommer att startas
under hösten.
Prognos av kommunstyrelsens investeringar är ett
överskott på 5,6 mnkr. Projekt som inte är klara och
löper på över flera år kommer att flyttas till år 2020.
Mark- och Exploaterings (MEX) investeringar i Falköpings kommun syftar på att utveckla nya geografiska områden för näringsverksamhet eller för ny bebyggelse. I Falköpings kommuns MEX-investeringar
för år 2019 kan bland annat följande geografiska
områden pekas ut:
•
•
•
•

Fåraberget – bostadsbebyggelse
Prästgårdsgärde – bostadsbebyggelse
Marjarp–utveckling av logistikcentrum
Megaliten – nytt handelsområde

Avseende budgetram för MEX investeringar för år
2019 uppgår dessa till 128,8 mnkr, varav delårsrapporten i augusti visar på ett utfall på 32,1 mnkr med
en helårsprognos på 55 mnkr. Totalt ger detta en
prognosavvikelse på 73,8 mnkr vilket enklast kan
förklaras till att 2019 år budgeten i stor utsträckning
återspeglar projektens hela budgetram (vilken oftast fördelas över flera år) och inte bara för år 2019.
För år 2019 har kommunstyrelsen en investeringsbudget på MEX som är uppdelad på flera olika projekt, vilket visas i tabellen. Denna budget avser årets
budget för ett projekt, men då flera av projekten är
över flera år har kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat aktivt med att gå igenom samtliga projekt och
dess totala projektbudget för att få en tydligare bild
över investeringsprognosen. I detta arbete har det
framkommit att det behövs en tydligare linje hur
kommunen ska arbeta med MEX-investeringar i
framtiden. Varje projekt behöver ha en tydligare projektbudget, som stäcker sig över hela investeringsperioden men även vad som investeringen avser
och vilka eventuella driftskonsekvenser investeringen medför. För år 2019 har flera projekt ombudgeteras inom året för att möjliggöra fortsatt investering på projekt där budgeten överskridits. Detta visar på ett behov av att ser över MEX-investeringsprocessen inför år 2020.
Totalt har kommunstyrelsens MEX-investeringsram
på 89,0 mnkr men där 39,7 mnkr avser försäljning
av projekt. Att redovisa försäljning via investeringsbudgeten är inte helt korrekt då utfallet istället har
en påverkan på driftsbudgeten genom att tillgången
där antingen bokförs som reavinst eller reaförlust.
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Det är dock viktigt att tydligt visa hur försäljning av
MEX relaterade tillgångar har sålts vilket ekonomiavdelningen kommer att arbeta med under hösten
år 2019 för att återkomma med till årets verksamhetsredovisning. Därför har prognosen av försäljningen satts till 0 mnkr för år 2019 i denna delårsrapport.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De inköp kopplade till förbättrad arbetsmiljö som
nämns i delår april har genomförts under sommaren.

Kultur- och fritidsnämnden
Utfall
Investeringsutfallet per den 31 augusti uppgår till
550 tkr. Gjorda inköp avser inventarier och har
främst gått till bad- och fritidsverksamheten samt
kulturarv och bibliotek. Ett minde inköp av konst ingår även i utfallet.
Prognos
Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
uppgår till 1,3 mnkr efter att 2018 års återstående
anslag om 0,4 mnkr ombudgeterats. Investeringsbudgeten har fördelats efter förvaltningens behov av
inventarie-anskaffning.
Utöver respektive verksamhets specifika utrustning
finns planer även för ett gemensamt behov av att ge
ökad information och tillgänglighet till förvaltningens verksamheter genom digitala informationstavlor. Hur omfattande satsningen blir är under beredning.
Prognosen är att nämndens budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas under året.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta
Skaraborg
Utfall
Investeringsutfallet per den 31 augusti uppgår till 68
tkr och avser kompletterande utrustning till
slangtvättsverksamheten på Skara brandstation.
Prognos
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs
investeringsbudget uppgår till 5,22 mnkr efter att
2018 års återstående anslag om 3,02 mnkr ombudgeterats.
I prognosen har etapp 2 av utbytet av utrustning för
andningsskyddet senarelagts i avvaktan på full
funktionalitet på föregående etapp.
I samband med att nya lokaler tas i bruk för kommunsamordningscentralen utrustas den för ökad

säkerhet och breddat serviceområde vilket innebär
anskaffning av både teknik och övriga inventarier.
Ett begagnat fordon håller på att iordningställas och
tas ibruk under hösten för att ersätta nuvarande resurs vid miljöfarliga händelser och att dessutom
fungera som tankbil.
Fordonsgruppen fortsätter arbetet med behovsinventeringen av räddningstjänstens framtida fordonsresurser. Inköp av höjdfordon prioriteras och
beställning kan bli aktuell under året med leverans
nästa år.
I prognosen antas att 2,2 mnkr kommer att förbrukas. Årets prognosavvikelse om 3 mnkr är avsedd att
vara delfinansiering vid inköp av höjdfordon som tidigast kan ske år 2020.

Socialnämnden
Utfall och prognos
Nämndens stora inköp kommer att ske under de
närmaste månaderna då verksamhet flyttar in på
Tåstorp och Dotorpsgatans LSS-boende.
På helår beräknas utfallet bli i nivå med budgeten.

Tekniska nämnden
Utfall
Park/Gata: För investeringsplanen 2019 har ytterligare reinvesteringar kunnat arbetets in i form av en
post för gatukropp. Det innebär att det nu finns avsatt ram för reinvesteringar i gatukropp, belysning,
asfalt, broar, parker och maskiner. Detta skapar
verksamheten en möjlighet att planera och förebygga dyra akut åtgärder samt är en viktig förutsättning för att inte flytta ett framtida underhållsberg
framför sig.
För 2019 finns 2 mnkr avsatt som en första post i
projektet för att förändra stadskärnan och Stora torget. Detta är ett projekt som kommer bli omfattande
och centralt i Park/Gatas verksamhet. I övrigt finns
investeringsanslag för att fortsätta arbetet i Plantis
och i Mössebergsparken samt fortsatta satsningar
för cykel och Falköping som en trafiksäker kommun.
Fastighet: Inom fastighetsavdelningen ligger
många investeringsprojekt i plan, flera av projekten
kommer ej att påbörjas resp. färdigställas enligt
plan. Detta innebär att 290 miljoner beräknas att
förbrukas under 2019 av investeringsbudgeten för
fastighetsavdelningen som är på 460 miljoner.

Dock är flera stora projekt i gång: Brandstation/Centralförrådet, Förskolan Trollet, Kinnarps förskola, Vindängen, Mössebergsskolan och Tåstorp
demensboende.
Projektering pågår av: Platåskolan, Ranliden och
Fridhem.
Åsarps skola och förskola har färdigställts.
VA-kollektivet: Det finns ett politiskt mål om 100 års
renoveringstakt på ledningsnätet, vilket är bättre än
den tidigare renoveringstakten på ca 400 år.
Under 2019 – 2022 kommer den största reinvesteringar genomföras i Kättilstorp för att spillvattnet
ska kunna pumpas till Falköping och reningsverket
i Kättilstorp tas ur drift, detta har projekterats och
kostnadsberäknats till 35,9 mnkr. I plan ligger det
inte med finansiering för nyinvesteringar utan ärendet kommer att lyftas i budgetprocessen till 2020 –
2022. För 2019 prognostiseras ett utfall på 8,0 mnkr
varav 3,8 mnkr är reinvestering och 4,2 mnkr är nyinvestering.
Matarvattenledning Danskavägen är ytterligare projekt som tillkommit, det har utretts och projekterats
till en beräknad kostnad på 3,0 mnkr. Ärendet har
beslutats i kommunfullmäktige där tilläggsanslag
med 3 mnkr medgivits.
Vidare genomförs reliningar av ledningar enligt prioriteringar i underhållsplanen. Vattenledningsnätet
renoveras enligt plan för att på sikt minska antalet
kostsamma vattenläckor.
Biogas: Projekt med en ny rötkammare med en efterrötkammare pågår och beräknas färdigställas under år 2020. Den nya rötkammaren med efterrötkammare kommer svara för en energieffektiv biogasproduktion. Hela projektet delfinansieras av bidrag från klimatklivet.
Prognos
Av investeringsbudgeten för de skattefinansierade
projekten förväntas 328,2 mnkr att förbrukas under
2019 av totalt 568 miljoner kronor.
VA-avdelningens lämnar en prognos att 30,2 mnkr
kommer att förbrukas av investeringsbudgeten, vilket ger ett mindre underskott om -0,8 mnkr på
grund av några större projekt påbörjats.
Biogasens prognosticerar att 14,0 mnkr kommer att
förbrukas under året för den nya rötkammaren.
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Fleråriga investeringsprojekt
Skattefinansierat
Projektbudget

Totalt utfall
t.o.m.
2019-08

Prognos
totalt

Progn.avvik
2019

Park/Gata
Stora Torget ombyggnad
Trädgårdsgatan ombyggnad
Plantisparken upprustning
Elljusspår belysning
Mösseberg pumpledning t Pankasjön
Djurparken (upprustning och lekplats)
Mössebergsparken upprustning
Spontanidrottsplats
Aktivitetsområde Dotorp
Summa Park/Gata

11,2
24,0
20,5
4,5
1,0
1,0
4,9
0,3
2,0
69,4

0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,2
1,7

11,2
24,0
20,5
4,5
1,0
1,0
4,9
0,3
2,0
69,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Exploatering (det som återstår hos TN)
Exploatering B5 Gata Vilhelmsro
Utbyggnad industrigata Marjarp
Exploatering Gata Brygghuset
Summa Exploatering

7,9
13,6
1,5
23,0

5,9
14,9
1,4
22,2

7,9
15,0
1,5
24,4

0,0
-1,4
0,0
-1,4

35,0
31,0
40,0

30,3
30,2
26,4

34,0
30,3
42,0

1,0
0,7
-2,0

362,0
100,0
4,7
36,0
2,0
32,0
24,5

14,0
10,8
0,1
0,0
2,0
32,0
8,0

362,0
100,0
4,7
36,0
2,0
32,5
16,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,5
8,5

3,0
0,3
0,8
1,3
3,0
0,5

0,1
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0

0,0
0,3
0,8
1,3
0,0
0,0

3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,5

66,0
2,5
20,0
214,0

0,7
0,2
0,0
192,7

69,0
3,1
20,0
220,7

-3,0
-0,6
0,0
-6,7

1,2
5,0
24,5
2,0
25,0
1,2
1 037,5

0,0
5,8
16,4
0,0
0,4
0,0
370,4

1,2
5,0
24,5
0,0
25,0
1,2
1 031,6

0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
5,9

(mnkr)

Fastighet
Förskolor
Förskolan Trollet nybyggnad
Förskolan Urd nybyggnad
Kinnarps förskola tillbyggnad
Skolor
Platåskolan nybyggnad
Vindängenskolan tillbyggnad
Mössebergskolan ventilation
Nybyggnad Odensbergskolan inkl. rivning
Flobyskola omkl. rum idrott
Åsarps skola/förskola
Mössebergsskolan nybyggnad
Kultur och fritid
Ishallen
Odenbadet handikapplift
Actionpark utsmyckning
Ekehagen Järnåldersgården-restaurering o utveckling
Ishallen
Medborgarhuset utveckling till kulturhus
Boenden
Ranliden ombyggnad
Fridhem tillbyggnad
Ersättning för Näregården
Tåstorp demenscentrum
Övriga
Djurparken, fågelhus
Midfalegatan tillbyggnad
Brandstationen tillbyggnad
Lärcenter - anpassning av lokaler
Stadshus, projektering omb ventilation
Plantisparken, byggnad
Summa Fastighet
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Fastighet: Det största projektet som kommer att färdigställas under 2019 är demensboendet på Tåstorp
med en total projektbudget på 214 mnkr. Projektet
har pågått under flera år och nu i november ska det
vara klart att tas i bruk. Projektet prognosticeras till
en kostnad på 221,7 mnkr och med ett bidrag från
länsstyrelsen beräknas projektbudget hållas.
Om- och tillbyggnad av lokalerna på Midfalegatan
med brandstation, ambulans samt omklädningsrum för park/gata beräknas också att vara klart under året. Projektbudgeten är totalt 29,5 mnkr och
prognosen är att det ryms inom ram.
På Åsarps skola/förskola har en om- och tillbyggnad
gjorts, denna har invigts under hösten och budgeten är på 32 mnkr vilken prognosticeras att överskridas med ca 0,5 mnkr.

Nybyggnad på Mössebergsskolan färdigställs i slutet av året. Projektbudgeten är på 24,5 mnkr, ytan
har blivit mindre och kostnaden beräknas till 16,0
mnkr totalt, vilket ger ett överskott på + 8,5 mnkr.
Förskolan Trollet färdigställs under 2019. Projektbudget 35,0 mnkr med en prognos på 34,0 mnkr, ett
mindre överskott på 1,0 mnkr.
Park/Gata: Exploateringsprojekt med utbyggnad av
industrigata på Marjarp avslutas under året. Numera ligger budgeten för exploateringsprojekten
hos kommunstyrelsen men detta projekt är äldre
och ligger därför hos tekniska nämnden. Den totala
projektbudgeten är 13,6 mnkr för gata och 11,5 mnkr
för Va. Va-arbetet färdigställdes ifjol och fick 2,9
mnkr över som ska täcka den del av underskottet
som uppstått för gatudelen som prognosticerar ett
underskott på -1,4 mnkr. Totalt har projektet rymts
inom budgeten.

Taxefinansierat
(mnkr)
VA
FAL_Slammottagningshall
Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning
Götavägen Va-renonering
Vattenledning Danska vägen
Torbjörntorp renovering
Omb avlopp Kättilstorp
Summa VA
BIOGAS
Rötkammare
Efterrötkammare
Summa Biogas

VA-kollektivet: Inom VA-området har VA-renoveringen på Götavägen blivit klart under året. Projektbudgeten på 8,0 mnkr har inte räckt utan utfallet

Projektbudget

Totalt utfall
t.o.m.
2019-08

Prognos
totalt

Progn.avvik
2019

3,0
3,0
8,0
3,0
5,0
32,5
54,5

3,0
3,0
10,2
0,0
2,4
3,6
22,2

3,0
3,0
10,2
3,0
5,0
32,5
56,7

0,0
0,0
-2,2
0,0
0,0
0,0
-2,2

29,7

9,1
0,5
9,6

29,7

0,0
0,0
0,0

29,7

29,7

prognosticeras till 10,2 mnkr, då projektet blev mer
omfattande än utredningen visade.
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning). Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger
anvisningar och rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisningsprinciperna med
några undantag.
Samma redovisningsprinciper som i föregående
helårsbokslut tillämpas om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar
Kommunens aktie- och obligationsinnehav finns
under finansiella tillgångar eftersom avsikten inte är
att handla med dem utan innehavet är långsiktigt.
Från och med 2019 värderas aktietillgångar vars
syfte är att ge avkastning till verkligt värde på balansdagen. Förändringen jämfört med föregående period bokas som en finansiell intäkt.

Immateriella anläggningstillgångar är klassificerade
som materiella anläggningstillgångar.

Den nya redovisningslagen förbjuder uppskrivning
av finansiella anläggningstillgångar varpå andelarna
i Kommuninvest har justerats ner till att motsvara
insatskapital och särskild insats. Förändringen är
bokförd direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Pensioner

Redovisning av exploateringsområden sker i investeringsredovisningen. Enligt rekommendationen
ska en uppdelning göras på omsättnings- respektive
anläggningstillgång. I Falköping är alla tomter klassificerade som anläggningstillgångar. Ett undantag
finns och det avser rivningskostnaden för Diamanten 2 som har bokförts som en omsättningstillgång.
Då fastigheten har sålts under delåret har värdet
förts till driften vilket innebär att kontot för exploateringsfastigheter i delårsbokslutet är 0.

Pensionsskulden beräknas enligt beräkningsmodellen RIPS17. Diskonteringsräntan i modellen har
ej förändrats under året.

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiveringar sker löpande under året när det gäller
maskiner och inventarier. Investeringar i fastigheter
och försäljningar har historiskt sett endast bokförts
i december. Detta har inneburit att avskrivningskostnaderna har varit för låga då endast 1 månads
avskrivning har funnits i resultaträkningen oavsett
när anläggningen har varit färdigställd. Under 2019
har aktivering av anläggningstillgångar skett även
per 2019-08-31. Även försäljningar har bokförts. När
det gäller Åsarps skola, som är tagen i bruk och därmed aktiverad, så sker komponentuppdelning först
under delår två.
Från och med 2018 redovisas aktiverade investeringsbidrag och ersättning för anslutningsavgifter
VA på balansräkningens skuldsida.
Införandet av komponentavskrivning på nya anläggningar infördes under 2017. Historiken har ännu
inte komponentuppdelats.
Interna poster avseende eget arbete uppgår till 6,9
mnkr.
En rondell som kommunen skänkt till Trafikverket,
ca 18 mnkr, redovisas fortfarande som en anläggningstillgång men skulle egentligen ha redovisats
som bidrag till statlig infrastruktur. Eftersom resultatpåverkan är relativt låg (vid en upplösningstid på
25 år) görs flytten under andra delåret 2019.
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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. Inbetalning av
premie sker till den försäkring medarbetaren valt.
Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda ålderspensionen samt tillhörande särskild
löneskatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till Förmånsbestämd pension och denna del är bortförsäkrad.
Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %. (Aktualiseringsgrad = ”den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende
på tidigare pensionsgrundande anställningar.”
Källa: rkr.se)
Pensionsmedel i form av aktier och obligationer till
ett marknadsvärde på 90,6 mnkr finns redovisade
som en finansiell anläggningstillgång.

Social investeringsreserv
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för Social investeringsreserv, SIR, som gäller från 2017-05-15.
Fördelningen av det egna kapitalet mellan SIR och
eget kapital gjordes dock redan i den ingående balansen 2014 då 15 mnkr av 2013 års resultat öronmärktes. (Det gjordes alltså ingen egentlig avsättning där 2013 års resultatnivå minskades utan endast en fördelning av resultatet i det egna kapitalet
vid registreringen av den ingående balansen.) När
medel därefter har nyttjats har dessa debiterats
SIR:en och krediterats den löpande driften. Till och

med 2017-12-31 hade 9,3 mnkr använts. Detta innebär att samma summa har resultatförts och påverkat kommunens samlade resultat positivt, två
gånger: dels i resultatet 2013 dels löpande i boksluten till och med föregående års bokslut.

det inte är korrekt enligt rekommendation att fondera medel i detta syfte. Konsekvensen blir att kostnader som tidigare mötts av fonden i framtiden tas
på innevarande års resultat.

I bokslutet 2018 har redovisningsprincipen för SIR
förändrats. Medel beviljade ur SIR är numera resultatpåverkande. För att den verksamhet som har blivit beviljat medel ur SIR skall visa ett resultat i nivå
med SIR:s ambition har en interndebitering mellan
aktuell nämnd och finansverksamheten gjorts. Det
är alltså den senare verksamheten som får bära
kostnaden för bidraget. Dessutom bokas beloppet i
debet i SIR:en och kredit i det ackumulerade egna
kapitalet för att på så vis minska de öronmärkta
pengarna.

SKL:s augustiprognos används vid redovisningen av
skatteintäkterna.

Avsättning deponin
Då det finns beslut om sluttäckning av deponierna i
Falevi, Floby och Stenstorps skall den framtida kostnaden avsättas i balansräkningen. Tekniska nämnden har under 2018 beräknat avsättningen till totalt
39 mnkr.

Bidrag till statlig infrastruktur
Avsättning E20 har i enlighet med avtal indexerats
med Trafikverkets index för väghållning. Bidraget
upplöses med en tiondel per år.
Avsättning för ytterligare ett mindre bidrag har
gjorts under perioden. Kostnaden för detta bidrag
har tagits direkt i år.

Försäkringsfond

Skatteintäkter

Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning upprättas endast vid
årets slut och finns således inte med i delårsrapporten.

Säkringsredovisning
Kommunen innehar ränteswappar i syfte att utjämna ränterisker över tid. Utav kommunens totala
låneskuld på 899 mnkr är 300 mnkr räntesäkrade i
swappar.
Kommunen bedömer säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med
de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten.
De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp,
löptid, valuta, ränteomsättningsfrekvens, räntebetalningsdagar, villkorsändringsdag samt räntebas.
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge
det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. De kritiska villkoren anses uppfyllda och vi gör bedömningen att
inget ytterligare effektivitetstest behöver genomföras.

Kommunen har tidigare haft en försäkringsfond
som bl.a. har använts till att ge intern försäkringsersättning. Denna fond har avslutats under året p.g.a.
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