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Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande om budget-
underlag till budgetberedningen inför Flerårsplan 2022-
2024 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att överlämna budget-

underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen 2022-2024.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 maj att ge nämnderna i uppdrag 

att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårs-

plan 2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunder-

laget senast 31 augusti 2021 och budgetunderlaget skickas till budget-

beredningen, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån den preliminära budgetramen som tilldelats befarar nämnden att en 

budget i balans blir svårt att nå inför 2022.  

Finansiering 

Kommentar om finansiering är inte aktuell i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

 Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag för år 2022-

2024.   

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-

betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 

en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna som de budget-

förutsättningar som Falköpings kommun antagit in-

för budgetarbetet till flerårsplan för år 2021-2023. 

Nämndernas budgetunderlag ska ha sin utgångs-

punkt i årets budgetförutsättningar men även utifrån 

gällande policy och riktlinjer för ekonomi- och verk-

samhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella 

konsekvenser beskrivas utifrån de preliminära ra-

marna från budgetförutsättningarna. 

 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens 

organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, eko-

nomiskt bistånd enligt § 3, kommunal vuxenutbild-

ning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa kontak-

ter mellan arbetsliv och utbildning är av största 

vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts 

som en central del i kommunens flerårsplan. Vux-

nas möjlighet till lärande är angeläget utifrån 

många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter 

genom att lära nytt, lära om och lära mer är verkty-

get för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Ut-

gångspunkten ska vara vad den enskilde individen 

har med sig samt arbetsmarknadens behov avse-

ende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att 

ha ett utbud av utbildningar och insatser som mat-

char såväl medborgarnas behov som arbetslivets 

efterfrågan. 
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Omvärldsanalys 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRNINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påver-

kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-

köping, och att förverkliga de mål som formulerats 

för kommunens framtida utveckling. Omvärldsana-

lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungera 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 

stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-

vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 

från land till stad, klimatet förändras och påverkar 

oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys innebär att 

Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de tren-

der och förändringar som bedöms ha störst betydelse 

för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRDSANALYS 

Pandemin har under lång tid förändrat förutsättning-

arna för förvaltningen att bedriva sina verksamheter. 

Troligen kommer pandemins efterverkningar att vara 

kännbara även under kommande planperiod. Lång-

variga fjärr- och distansstudier har saktat ned elever-

nas genomströmningstakt inom vuxenutbildningen 

(VUX). På grund av pandemins restriktioner har Ar-

betsmarknadsenheten (AME) inte kunnat erbjuda ak-

tiviteter i fysisk form eller skrivit in nya deltagare 

som tidigare planerats. Pandemin har byggt upp en 

utbildnings- och aktivitetsskuld som det idag är svårt 

att bedöma omfattningen av.  

Arbetsmarknaden har förändrats och det är svårt att 

prognosticera kommande kompetensbehov. En del 

yrken försvinner medan andra branscher växer och 

behöver rekrytera. Utbud och efterfrågan på olika 

kompetenser varierar över tid och kräver förmåga till 

matchning och omställning av verksamhet, både 

inom näringslivet och inom kommunen. Osäker-

heten medför utmaningen att erbjuda matchande ut-

bildnings- och aktivitetsutbud för förvaltningens 

målgrupper.  

Långtidsarbetslösheten har ökat och har genom pan-

demin skapat en förskjutning av vilka som hamnar i 

långtidsarbetslöshet. Många som blev arbetslösa un-

der pandemin har både utbildning och aktuell arbets-

livserfarenhet men gruppen som redan före pande-

min befann sig utanför arbetsmarknaden har idag en 

längre väg att gå för att närma sig egen försörjning. I 

den sistnämna gruppen saknar många utbildning, 

kan lida av ohälsa samt kan ha språkliga svårigheter. 

Behovet av stöd för att stegförflyttning mot egen 

försörjning ska kunna ske har ökat de senaste åren. 

Detta syns både inom VUX och AME. Den struktu-

rella arbetslösheten är samhällets stora utmaning 

framöver och här kommer VUX att spela en viktig 

roll. Utbildning är ett viktigt verktyg för att klara 

den kompetensförsörjning som arbetsmarknaden be-

höver på både kort och lång sikt och VUX bär en 

viktig roll för att täta kompetensglappet mellan ar-

betsgivare och individ. 

I Falköping ligger antal hushåll med behov av eko-

nomiskt bistånd på fortsatt höga nivåer. Under 2021 

har en verksamhetsövergång skett av Socialförvalt-

ningens Stöd- och försörjningsenhet till KAF AME. 

Förvaltningen bär ansvaret för kommunens arbets-

marknadsstrategi som syftar till att minska behovet 

av ekonomiskt bistånd och få fler i arbete. Ett stort 

arbete väntar för att vända trenden för ekonomiskt 

bistånd. 

Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i 

världen och allt färre flyktingar har möjlighet att 

återvända till sina hem. Trots det stora behovet av 

asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat 

kraftigt. De omfattande restriktioner som följt i coro-

napandemins spår har medfört en begränsad inter-

nationell rörlighet och en minskad migration till 

Sverige. Även om massvaccinationer pågår i världen 

går det ännu inte att med säkerhet förutspå hur re-

striktionerna kommer att utvecklas och när förhål-

landena kan börja återgå till det mer normala. Inget 

tyder på att inflödet av elever till utbildning i 

svenska för invandrare (Sfi) kommer att minska, 
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däremot sjunker antalet sökande som erhåller etable-

ringsersättning vilket får ekonomiska konsekvenser 

för förvaltningen i form av minskad schablonersätt-

ning.  

I en alltmer komplex värld som genomgår snabba 

förändringar blir kompetenskapitalet allt mer bety-

delsefullt. Kraven ökar på individen att lära om, lära 

mer och lära nytt. Förvaltningen spelar en stor roll 

genom att stötta individer att möta sina möjligheter, 

stärka sin position på arbetsmarknaden och nå egen 

försörjning. 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030 

MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De glo-

bala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den lö-

pande måltexten.  

Falköpings kommuns mål för år 2022-2024 är: 

- Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett attraktivt Fal-

köping 

- Skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas 

- Kommunens organisation ska vara ut-

vecklande och förnyande med en tillits-

baserad styrning 

 

PRESENTATION AV EVENTUELL MÅLNEDBRY-

TANDE ELLER NÄMNDSMÅL 

Nämnden arbetar direkt mot tre av kommunens fyra 

mål. Under varje mål har nämnden knutit an delmål 

som tydliggör förvaltningens roll och uppdrag för 

medarbetare.  

Nämndens mål och delmål: 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 

Falköping 

 Erbjuda förutsättningar för att stärka individens 

position på arbetsmarknaden med målet att nå 

egen försörjning  

Mål 1 fokuserar på fullföljda studier och aktiviteter 

samt att aktivt arbeta med att höja medborgarens 

valkompetens.  

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas 

 Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud 

som arbetsmarknaden efterfrågar 

Mål 3 fokuserar på att skapa ett utbildnings- och 

aktivitetsutbud efter arbetsmarknadens behov samt 

att utveckla och stärka matchningsprocessen. 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utveck-

lande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.  

 Förvaltningens organisation ska vara utveck-

lande och förnyande med en tillitsbaserad styr-

ning.  

Mål 4 fokuserar på det hållbara medarbetarskapet, 

processbaserade arbetssätt samt att utveckla nästa 

digitala steg. 

 

 

- 
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Ambitionen är att behålla nuvarande delmål under 

kommande planperiod. Nämndens arbete med de 

globala målen enligt Agenda 2030 sker såväl i de 

dagliga som de strategiska processerna inom för-

valtningen. 

Förvaltningens verksamhetsplan är bryggan mellan 

kommunens flerårsplan och de utvecklingsplaner 

som skapas. Utvecklingsplanerna syftar till att bryta 

ner nämndens uppdrag och intentioner till mål som 

ger riktning och värdeskapande arbete i respektive 

verksamhet.  

 

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvali-

tetsarbete är medarbetarnas kännedom om och del-

aktighet i målarbetet. Kännedom om mål- och eko-

nomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett 

ständigt pågående arbete i förvaltningen. Transpa-

rens i analys och rapportering ökar delaktigheten 

och stärker tilliten vilket ytterligare främjar det sys-

tematiska kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen för 

förvaltningen. 
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Verksamhetsplanering 

 

VERKSAMHETEN I ABSOLUTA TAL 

Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de 

pedagogiska verksamheterna. I samhället råder det 

fortfarande en stor osäkerhet kring framtiden vilket 

gör det svårt att prognosticera både mängden ansök-

ningar och hur elever klarar att fullfölja sina studier. 

Fjärr- och distansundervisningen som bedrivs under 

pandemin är inte en optimal studieform. En effekt 

av detta kan bli en förlängning av studieprocessen 

för många av de studerande, vilket i sin tur påverkar 

genomströmningstakten. Förvaltningens målgrupp 

har förändrats och fler behöver längre tid på sig för 

att bli redo för nästa steg.  

Inom AME påverkas deltagarantalet av vad som 

sker i omvärlden och det är svårprognosticerat. 

Verksamheterna är beroende av externa aktörer 

framförallt arbetsförmedlingen (AF). Den situation 

som myndigheten fortfarande befinner sig i drabbar 

de beröringspunkter som förvaltningen har med AF. 

Högst troligt ökar antalet deltagare under 2022. När 

restriktionerna lättar kan verksamheterna återgå till 

något slags normalläge.  

PERSONALPLANERING 

Förvaltningen har 198 anställda. 146 av dem har 

tillsvidaretjänster och 39 visstidstjänster. Utöver det 

finns även ett antal timanställda. Förvaltningen har 

en hög andel lärare med behörighet i de ämnen som 

de undervisar i. En ännu högre andel innehar lärar-

legitimation. I nuläget finns inga vakanser i någon 

verksamhet, utan rekrytering har genomförts enligt 

plan. I dagsläget finns inte heller några rekryte-

ringsbehov. Dock skulle rekryteringsbehov kunna 

uppstå utifrån uppdraget i arbetsmarknadsstrategin.  

Som nämnts tidigare är det svårt med flerårig plane-

ring av elever/kursdeltagare och deltagare. Därför 

handlar det om att nogsamt resursplanera och an-

passa till hur verksamheterna utvecklas.  

Då medarbetarkapitalet är den viktigaste resursen 

för förvaltningen kommer det även fortsatt att 

skapas förutsättningar för att medarbetare ska få 

växa och utvecklas i takt med att verksamheten för-

ändras.  

  

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Prel 

utfall 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Utbildning av vuxna

Antal elever 1 739 1 774 1 763 1 750 1 750

Antal kursdeltagare 5 446 5 155 5 558 5 500 5 500

Arbetsmarknadsenhet

Antal deltagare 294 273 317 250 340
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Preliminär budgetram för år 2022

DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 

förändringar i budget mellan budgetåren i respek-

tive åldersgrupp.  

- 1-5 år 

- 6-15 år 

- 16-18 år 

- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 

sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-

skapssammandraget för år 2018, uppräknat med 

förväntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar 

används SKRs modell för prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 

år 2022 beräknas till 2,3 %. Förändringen avser 

nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-

dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 

andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-

räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 

baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 

som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021-2023 finns kommunens 

fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-

fördelningen ges respektive nämnd som är inblan-

dad i investeringen en kompensation utifrån det 

projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat 

anges i projektdirektivet. Eventuella avvikelser 

mellan medlen som fördelas igenom resursfördel-

ningen och verkligt utfall kan behöva justeras i 

kommande budgetar. I detta ingår inte kompensat-

ion för kapitalkostnader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budgetperi-

oden justeras med årets löneöversyn och kapital-

kostnader som ännu inte är klara.  

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 

någon påverkan på kommunens resultat då kostna-

den finns budgeterad under centrala poster eller 

inom finansen. 

Demografiförändrningar år 2021-2024

antal 2021 2022 2023 2024

1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     

16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     
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Kompetens- och arbetslivsnämnd preliminär  

resultatbudget 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATBUDGET 

FÖR PERIOD ÅR 2022-2024 

I budgetförutsättningarna för åren 2022-2024 har 

nämndens ram ökat med 39,8 mkr. Det förklaras av 

den verksamhetsövergång som genomfördes per 1 

maj 2021 då stöd- och försörjningsenheten blev en 

del av AME. I budgetförutsättningarna finns också 

en generell effektivisering/omställning med 500 tkr 

inför budget 2022.  

Den av kommunfullmäktige beslutade budgetväx-

lingen innebär att det är budgeterade medel som 

flyttas från socialnämnden till kompetens- och ar-

betslivsnämnden. I beloppet ingår medel för ekono-

miskt bistånd, personal samt övriga verksamhets-

kostnader.  

För att nå en budget i balans är nämnden beroende 

av externa intäkter främst schablonersättning, stats-

bidrag kopplade till yrkesutbildningar samt lönebi-

drag.  

I budgetförutsättningarna är ingen hänsyn tagen till 

den kompensation nämnden erhåller för kapital-

kostnader och löneöversyn. Kompensationen inne-

bär egentligen inte att nämnden får mer medel till 

verksamheten, utan täckning för ökade kostnader. 

Allt enligt policy och riktlinjer för verksamhets- 

och ekonomistyrning.  

PRELIMINÄR RESULTATBUDGETS PÅVERKAN 

PÅ NUVARANDE VERKSAMHET 

Ett politiskt inriktningsbeslut fattades hösten 2020 

om att förnya arbetsmarknadspolitiken genom att 

revidera arbetsmarknadsstrategin och göra en verk-

samhetsövergång av stöd- och försörjningsenheten. 

Verksamhetsövergången är den största förändring-

arna som påverkar nämnden och dess olika verk-

samheter. Processer och arbetssätt har utmanats då 

det finns en förväntan om att minska behovet av 

ekonomiskt bistånd.  

Sedan några år tillbaka kan konstateras att budgete-

rade medel inte täcker behovet av ekonomiskt bi-

stånd. I prognoserna för 2021 befaras ett underskott 

och inget tyder på någon förändrad bild inför 2022. 

Skillnaden mellan prognosticerat utfall och budget 

är för stort för att nämnden ska kunna genomföra 

effektiviseringar för att komma i balans och samti-

digt arbeta med uppdraget att minska behovet av 

ekonomiskt bistånd. Nya arbetssätt och processer 

behövs för att kunna möta målgruppen med rätt ak-

tiviteter och utbildningsinsatser för att nå effektiva 

och hållbara resultat. 

De senaste åren har schablonersättningen minskat 

för att nå rekordlåga nivåer under 2021. Antalet ele-

ver har dock inte minskat utan ligger på samma 

nivå som tidigare.  

 

Prel. resultatbudget (mnkr)  Budget 2021 Budget 2022 Budget 2022 Plan  2023 Plan 2024

Intäkter

Avgifter mm 4 4 4 4 4

Statsbidrag 29 29 29 30 30

Övriga intäkter 5 5 5 5 5

Interna intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 38 38 38 39 39

Kostnader 0

Personalkostnader -82 -93 -93 -92 -92

Verksamhetskostnader -8 -8 -8 -8 -8

Ekonomiskt Bistånd -29 -41 -29 -29

Kapitalkostnader -1 -1 -1 -1 -1

Interna kostnader -8 -8 -8 -8 -8

Summa kostnader -99 -139 -151 -138 -138

0

Resultbudget för nämnd -61 -101 -113 -99 -99
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Kompetens- och arbetslivsnämndens preliminära verk-

samhetsbudget 

 

UTBILDNING AV VUXNA 

För att klara budgetramen är verksamheterna bero-

ende av externa intäkter, exempelvis schabloner-

sättning och statsbidrag kopplade till gymnasial yr-

kesutbildning.  

Statsbidrag kopplade till gymnasiala yrkesutbild-

ningar betalas utifrån rapporterade poäng. Viss 

medfinansiering sker där kommunens del är 30 % 

medans statens är 70 %.  

Allmänna ämnen (grundläggande och gymnasiala 

kurser) är, liksom Sfi, en lagstadgad verksamhet. 

Resurser planeras nogsamt utifrån vad som ska ge-

nomföras i egen regi kontra behov av extern utbild-

ningsanordnare. 

Under de senaste åren har schablonersättningen 

minskat med 10 mkr på tre år. Inför 2022 förväntas 

ett än lägre belopp. Dock är söktrycket till Sfi kon-

stant vilket innebär att omfattningen av verksam-

heten kvarstår men med minskade intäkter.  

I arbetsmarknadsstrategin framgår att kombinat-

ionen av utbildning- och arbetsmarknadsinsatser är 

en väg för individen att höja sin kompetens och 

samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden.  

En oförändrad budgetram och minskade externa in-

täkter kommer att innebära en utmanande situation. 

I spåren av pandemin tyder flera tecken på en mins-

kad genomströmningstakt. Målgruppen har föränd-

rats och fler behöver längre tid för att bli redo för 

nästa steg.   

Gällande kommunfullmäktiges givna uppdrag till 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, att utreda en utökad samverkan 

med syfte att nå högre effektivitet och mindre kost-

nader, har kartläggning och behovsprövad översyn 

skett. Där har tre fokusområden framkommit. Re-

surser, ökad kvalitet och hållbarhet. Till ovanstå-

ende fokusområden har förslag på aktiviteter tagits 

fram på så väl kort som lång sikt. Aktiviteterna följs 

upp och utvärderas i slutet på 2021 med mål att nå 

ovanstående syfte. 

ARBETSMARKNADSENHET 

Den förändrade ramen inom AME förklaras av de 

budgeterade medel som flyttats i samband med 

verksamhetsövergången av stöd- och försörjnings-

enheten. De senaste åren har budgeterade medel 

inte varit tillräckliga för att täcka behovet av ekono-

miskt bistånd. Orsaken är att antalet hushåll har 

ökat samt att ingen uppräkning av riksnormen har 

gjorts i budgetprocessen. Den ekonomiska progno-

sen per helår för 2021 visar ett underskott kopplat 

till ekonomiskt bistånd. Det finns inget som tyder 

på att det blir annorlunda inför kommande planpe-

riod. En noggrann uppföljning kommer att ske per 

delår aug. Även om arbetslösheten minskar är den 

fortfarande på höga nivåer.  

För att kunna genomföra arbetet utifrån arbetsmark-

nadsstrategin pågår en kartläggning av målgruppen 

och dess förutsättningar. Rätt aktiviteter och insat-

ser måste utformas för att på bästa sätt möta mål-

gruppen. Förvaltningen har idag egna verksamheter 

som lämpar sig för att kunna ta emot praktikanter 

och möjliggöra olika typer av aktivitetskrav samt 

arbetsmarknadsanställningar.  

Utöver de medel som nämnden erhöll vid budget-

växlingen har andra kostnader som inte gick att för-

utse full ut uppkommit i samband med verksam-

hetsövergången. Lokaler behöver byggas om för att 

vara ändamålsenliga. Ett nytt verksamhetssystem 

har sedan tidigare implementerats inom socialför-

valtningen men innebär merkostnader för exempel-

vis utbildning.  

Även om arbetsmarknadspolitiken är ett statligt an-

svar är kommunen en viktig lokal aktör. Ansvaret 

för arbetsmarknadsstrategin vilar på KAN, men det 

är arbetet i hela kommunen som blir avgörande för 

ett bra och hållbart resultat.  

Prel. verksamhetsbudget (mnkr)  Budget 2021 Budget 2022 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Utbildning av vuxna -30,0 -30,0 -30,0 -29,3 -29,3

Arbetsmarknadsenheten -14,0 -54,4 -66,9 -53,6 -53,6

Gemensamt -16,6 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1

Nämndens budgetram -60,7 -100,5 -113,0 -99,0 -99,0
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GEMENSAMT 

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns 

förvaltningsövergripande funktioner som specialpe-

dagoger, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, 

kundservice samt café. Studie- och yrkesvägledare 

är tillgängliga för alla vuxna medborgare i kommu-

nen och är en viktig funktion för att ge vägledning 

inför studier och yrkesval.  

Utifrån den preliminära budgetramen som tilldelats 

befarar nämnden att en budget i balans blir svår att 

nå inför 2022 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Kompetens- och arbetslivsnämndens preliminära investe-

ringsbudget 

 

ÖVRIGA INVESTERINGAR 

Nämnden ser inga behovsförändringar utöver de be-

slutade re-/löpande investeringar enligt Flerårsplan 

2021-2023 . Det kan dock uppstå behov utifrån 

verksamhetsövergången. Ingen budgetväxling har 

skett av investeringsmedel. 

Prel. investeringsbudget (mnkr)  
Prognos utfall 

tom 2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Investeringar 0,7 0,7 0,7 0,7

Möbler 0,2 0,2 0,2 0,2

Tekniks utrustning 0,4 0,4 0,4 0,4

Övriga inventarier 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa nämnden 0,7 0,7 0,7 0,7
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Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande om 
besvarande av remiss gällande policy och riktlinje för 
verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

framtagen policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning med 

de ändringar som föreslås under rubriken Förvaltningens bedömning.    

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av 

kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål.  

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som 

styrningen syftar till.  

I dokumentet bör det förtydligas vilken funktion som har ansvar för vilka 

delar av processen. Processerna behöver förtydligas och det behöver 

klargöras när de sker i tid samt när de sker i förhållande till varandra. 

Användandet av orden ska respektive kan behöver ses över för att det ska bli 

tydligt vad som är obligatoriskt och vad som är valbart. På samma sätt bör 

användandet av förvaltning respektive nämnd ses över för att tydliggöra vad 

som är konkret arbete och vad som är beslut.  

För att strategier och andra styrdokument ska bli en naturlig del av arbetet 
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med verksamhets- och ekonomistyrning bör det anges när i processerna de 

ska tas med. Skrivningen om arbetet med analys av demografiska 

förändringar behöver förtydligas genom att det anges vilken funktion som 

gör analysen och på vilka underlag den ska grunda sig.  

Den uppföljning av omvärldsanalys som kan skapa förutsättningar för 

fortsatt arbetet saknas helt i dokumenten.   

Beslutsunderlag 

 Remissversion av Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

 Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Åsa Sandberg 

Tf. förvaltningschef 
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid  

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Tidpunkt för aktualitetsprövning Varje mandatperiod 
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1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

regler som ska styra kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på 

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av styrdokument, som 

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

2. Syfte 
Denna policy syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt 

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och finansiella mål. Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet, vilket inte bara innebär en ekonomi i balans utan 

även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

 

3. Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål 

till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även 

en verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 
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kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

Uppföljning av de olika målen under året  
En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

förvaltning till nämnd. Nämnderna ska även följa upp i vilken grad de 

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att ansvar 

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

juridiska personer, som driver verksamhet på uppdrag av kommunen, når upp 

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

5. Roller och ansvar 
En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  
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5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar 

övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens 

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  

 

Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

 

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta fram 

förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nu- omvärld- och målanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   
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Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 

 
6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarigför att upprätta ett förslag 

till kommunens budgetför kommande år samt plan för de två följande åren före 

oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys  

Nu- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden 

utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå kommunens 

vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nu- och omvärldsanalys även målanalys fungera 

som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och uppföljning från 

tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-/verksamhetsredovisningar 

användas.  
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Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nu-, omvärld- och målanalys för 

respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar, 

med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- 

och målanalysen genomförs. 

 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 

Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska ett investeringsdirektiv bifogas, vilket beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering. Investeringar rörande 

lokaler, fastigheter och anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomför som uppstart i budgetprocessen, för att 

gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser kopplat till beslutad 

flerårsplan, planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys, mellan politik 

och tjänstepersoner. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas inkomna 

budgetunderlag samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 
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Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna ska utifrån budgetförutsättningarna ta fram och behandla 

nämndens budgetunderlag rörande mål, verksamhet och ekonomi. Underlaget 

ska efter behandling i nämnd skickas till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och driftsramar i 

Flerårsplanen, bryta ner till nämndspecifika mål och en detaljbudget i 

nämndens verksamhetsplan.  

 

7. Uppföljning och analys 
För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den 

på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun genomför delårsrapport per den 30 april, delårsrapport 

den 31 augusti samt årsredovisning per den 31 december. Vid dessa 

uppföljningar görs en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, 

där nämnderna gör en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och 

budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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Inledning 
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 speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att 

kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och 

äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. 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 med dessa riktlinjer är att säkerställa 

att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala 

mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för 

ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser 

avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara 

kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att 

anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar 

om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av 

policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i tillämpningen.  

 

Styrmodellen 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer 

vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver 

kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen 

beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.  

Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och 

kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en 

fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela 

organisationen.  

 

Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot 

kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt 

och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges 

övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara 

uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta 

för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande 

plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan. 

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse 

uppnås.  
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver 

arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna. 

 

Från planering till åtgärd i fem steg: 

Planera  

Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver 

effekten av det som ska uppnås, men också de insatser 

som ska göras och hur de ska följas upp. 

Genomföra  

Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas 

dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här 

mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.  

Följa upp  

Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information 

om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. 

Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder. 

Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.  

Analysera  

Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta 

mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller 

utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt 

problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.  

Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av 

insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida 

information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.  

Åtgärda 

Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för 

fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt 

måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller 

förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara 

är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken 

”Planera”. 

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till 

tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och 

utifrån olika perspektiv. 
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Falköpings kommuns budgetprocess 
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att 

fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom 

beslut justera dessa ramar under pågående år.  

Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

Nu-, omvärlds-, och målanalys   

Nu-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som 

nämnderna ska bryta ned till nämndspecifika delmål. Förvaltningschefen 

ansvarar för nu- omvärlds- och målanalys för respektive nämnd och 

återkopplar till kommundirektören, som med stöd av analysgruppen, som 

ansvarar för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- och målanalysen 

genomförs. 

 

För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja 

där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det 

förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av 

målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag 

och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas delmål och 

indikatorer i årsredovisningsprocessen. 

 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender 

och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. 

Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.  

Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i 

flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade 

kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I 

omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas. Arbetet ska 

vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas. 

Investeringar 

Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
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Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående text ska inkomma 

tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse 

senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens 

budgetunderlag, ska ett investeringsdirektiv finnas som beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering.  

Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst tre år (3 år) klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp. 

Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i 

investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna 

investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt 

vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel 

mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med 

årsbokslutet. 

Planeringsförutsättningar 

Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande 

poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beräknas och fördelas dessa justeringar 

på respektive nämnd, det vill säga ingen central budgetering av ex löneöversyn 

och kapitalkostnader som utfördelas och budgetjusteras under löpande år.  

Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras: 

Demografi-/befolkningsförändring  

Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för 

Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till 

verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas 

budgettilldelning för volymförändringar. 

Kostnads-/intäktsuppräkning 

För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller 

beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån SKRs KPV att 

göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av 

inflation eller ökade priser i samhället. 

Löneöversyn/personalkostnader 

Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till 

löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden. 

Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av 

budgetmedel differerar väldigt mot verkligt utfall. 
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Kapital-/internhyreskostnader  

Fördelning av kapitalkostnader utifrån schablonberäkning av existerande 

objekt i anläggningsreskontran.  

Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som 

beslutats i tidigare flerårsplan. 

Skatteunderlag 

Kommunens skatteunderlag grundar sig i Sverige kommuner och regioners 

beräkning av skatter och bidrag för kommande år. En justering görs utifrån 

demografi-/befolkningsförändring. 

 

Budgetprocess och framtagande av ny 
Flerårsplan 

Övergripande budgetprocess 

 

 
 

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och 

omfattar följande delar:  

 

Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad 

flerårsplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och omvärldsanalys. Analysen 

beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens 
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förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även 

trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. 

Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya 

budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett 

nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till 

omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar 

 Demografi/befolkningsförändring 

 Skatteunderlag 

 Kostnad-/intäktsuppräkning 

 Löneöversyn 

 Kapital-/internhyreskostnader 

Planeringsdag  

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 

kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och 

omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna 

och kommunens förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden 

som kan påverka kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag 

diskuterar politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som 

framkommit.  

Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det 

kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.  

 

Antagande av budgetförutsättningar  

Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska 

möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande 

budgetberedningen för Falköpings kommun. 

Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nu- och 

omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt 

verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats, 

demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och 

eventuell resursfördelning beaktas. 

 

Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta 

budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.  

 

Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna 

budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag 

som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning. 

 

Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram 

budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning 

senast den 31 augusti. 
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Nämndernas budgetunderlag  

Nämnderna ska utifrån budgetberedningens budgetförutsättningar ta fram och 

behandla nämnds budgetunderlag. 

I nämndens budgetunderlag ska följande punkter ingå med fokus på de två sista 

åren: 

 Nu-, omvärlds- och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara 

budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.  

 

 

Avstämningsdialog 

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till 

budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och 

eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till 

omvärldsförändringar.  

 

Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan. 

Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före 

oktober månads utgång.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för 

kommande år senast november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år 

utifrån beslutad Flerårsplan.   
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Summering och tidsplan budgetprocess 

Budgetberedningen sammanträder, summering och analys av gånga årets 

budgetprocess. Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, 

uppföljningar samt ekonomiskt årshjul med datum. 

 

Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år. 

Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera 

medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att 

verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen 

behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 

investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock 

ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för 

eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar 

och prioriteringar inom tilldelad ram. 

Verksamhetsplanen för nämnden ska innehålla följande delar: 

 KF mål, nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med dessa. 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering) 

 

Nämndens verksamhetsplan för med detaljbudget för kommande år ska vara 

beslutad senas december månads utgång. 

 

Uppföljning och analys 
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som 

nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av 

resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden 

kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra 

kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 

kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 
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analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 

analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 

augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om 

ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i 

augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och 

ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i 

vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras genom 

kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Detta gör 

kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med 

årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.  

Kommunstyrelsen även rätta att besluta om ytterligare uppföljningar eller 

ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från 

mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.  

Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför 

kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt 

förbättras. 

Uppföljningsprocessen 
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Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar 

följande delar:  

Antagande av Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i 

Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan 

används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska 

användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning. 

Månadsrapport per mars 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad. 

Delårsrapport per april 

I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en 

verksamhetsrapport per april, med ekonomin, samt målarbete till 

kommunstyrelsen som sammanställer delårsrapport per april och ger en samlad 

bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.  

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast juni månads 

utgång. 

Månadsrapport per maj 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad. 

Delårsrapport per augusti 

Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid denna uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där bolag och nämnder gör en 

verksamhetsrapport per augusti av delmål och budget. Av uppföljningen ska 

framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en målanalys.  
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I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast 

oktober månads utgång. 

Månadsrapport per oktober 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen 

sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och 

presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad. 

Års-/verksamhetsredovisning 

Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en 

lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna 

uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där 

bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en 

målanalys.  

I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till 

kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige 

senast april månads utgång. 

Årsredovisningskonferens 

Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder 

ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av 

kommunens gångna verksamhetsår. 

 

På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser 

samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser. 

 

 

Förändring av fastställd budgetram 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand 

täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 

omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 

kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 

vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.  
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Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och 

resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska 

framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.  

Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till 

följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan 

göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om 

budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en 

omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget. 

Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd 

nämnd. 

Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska 

kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med 

uppsatta finansiella mål. 

 

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2021-06-03 

KS 2021/00278  
 

 

 

 
 

 Alla nämnder 

Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning, samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, på 

remiss till samtliga nämnder, med svar senast 24 september 2021.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna den 10 

februari 2020, § 17. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

Policyn kommer att antas av kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter 

antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2021-08-10 

KAN 2021/00081  
 

 

 

 
 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Rektors tjänsteutlåtande om tidsbegränsad sänkt avgift 
för prövning inom Vuxenutbildningen 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändringen ska gälla från och med den 17 juli 2021 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8, 

antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2002.     

Bakgrund 

Covid-19-pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. I 

vårändringsbudgeten för år 2021 föreslog regeringen därför en tillfällig 

sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever 

som slutfört sin gymnasieutbildning under åren 2020 eller 2021.  

Elever som slutfört sin gymnasieutbildning kan på nytt ges möjlighet att visa 

sina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. 

Huvudmannen för utbildningen kan enligt förordning (1991:1124) om 

avgifter för prövning inom skolväsendet ta ut en avgift för detta. Enligt 

regeringens beslut sänks maxbeloppet på den avgiften från dagens 500 

kronor till 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört 

sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett 

studiebevis under åren 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per 

kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021 

och gäller i de fall där avgift tas ut enligt gällande lagstiftning.  

Förvaltningens bedömning 

Då Vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det 

lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften för gymnasieelever 

också göra det.  

Lagändringen i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom 

skolväsendet om tillfällig sänkning av maxbeloppet till 150 kronor träder i 

kraft den 17 juli 2021. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att 



 

  2(2) 

 

 

ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet också ska börja 

gälla den 17 juli 2021. Enligt kommunallagen 2 kap. 4 § får kommuner inte 

fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medborgarna. I det här 

fallet gäller beslutet en sänkning av avgiften, vilket är gynnande för 

medborgarna. Förslaget om en retroaktiv ändring anses därför inte omfattas 

av bestämmelsen i 2 kap. 4 §. 

Finansiering 

Statistik från tidigare år visar att antalet prövningar i målgruppen är lågt och 

det väntas stiga marginellt under hösten 2021. Förändringen i taxan väntas 

därmed inte få några större ekonomiska konsekvenser. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Samuel Rundin 

Rektor 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-08-10 

KAN 2021/00003  
 

 

 

 
 

  

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om anmälan av 
delegationsbeslut juni och juli 2021, kompetens- och 
arbetslivsnämnden  

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

delegationsbeslut för perioden 2021-06-30 – 2021-07-31.     

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd och försörjningsenheten juni 1 117 

Stöd och försörjningsenheten juli 1 161 

Personal/anställningar – tillsvidare juni 3 

Personal/anställningar – tillsvidare juli 2 

Personal/anställningar – visstid juli 1 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd juni 3 

- varav beslut om förlängning 3 

Beslut om studiestartstöd juli 2 

- varav beslut om förlängning 0 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.   

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 


