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Datum 

2021-05-19 
 

  

 

Ledamöter 
Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 

Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 

kallas till sammanträde onsdagen den 19 maj 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, 

och via Teams, för att behandla följande ärenden. Observera partiernas överenskommelse från den 

25 januari 2021 om helt digitala nämndsammanträden. 

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt för tertial 1 år 2021 
Dnr 2021/00030   
Tid: 13:10–13:40 (30 min) 
Föredragande:  
Cecilia Nordh, lokalstrateg  
Jan Aurén, fastighetschef  
Richard Lööv, projektledare 
Stefan Danielsson, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Linda Johansson Filipsson, kommunikatör  
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Ärende Anteckningar 

2.  Information om månadsrapport från förvaltningarna  
per den 31 mars 2021 
Dnr 2021/00184   
Tid: 13:40–14:00 (10+10 min) 
Föredragande:  
Magnus Fleischer, ekonomichef  
 
 

 

Beslutsärenden  

3.  Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den  
30 april 2021 
Dnr 2021/00175   
Tid: 14:00–14:30 (20+10 min) 
Föredragande:  
Pia Alhäll, kommundirektör 
Susanne Beijbom, ekonom 
Per Larsson, kommunutvecklare  

 

4.  Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020  
till år 2021 
Dnr 2021/00123   
Tid: 14:30–14:40 (10 min) 
Föredragande:  
Christoffer Eriksson, ekonom  
 
 

 

5.  Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning 
av arbetsmiljöuppgift 
Dnr 2021/00186   
Tid: 14:40–14:50 (10 min) 
Föredragande:  
Maria Axelsson, HR-chef 
Eva Ekström, HR-konsult 
 

 

6.  Erbjudande om markanvisning för kvarteret Vindpusten 
på Fåraberget 
Dnr 2021/00169   
Tid: 14:50–15:05 (15 min) 
Föredragande: 
Amelie Sandström, kommunarkitekt  
 
 

 

Fika 15:05–15:20 (15 min)  

7.  Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg 
Dnr 2021/00077   
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Ärende Anteckningar 

8.  Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg  
Dnr 2021/00122   
 
 
 
 
 

 

9.  Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage 
Dnr 2021/00159   
 
 
 
 
 
 

 

10.  Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B 
Dnr 2021/00173  250 
 
 
 
 
 
 

 

11.  Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 
Dnr 2021/00024   
 
 
 
 

 

12.  Uppdrag om fortsatta utredningar om placering av den 
nya högstadieskolan Platåskolan 
Dnr 2021/00227   
 
 
 
 
 

Handlingar skickas senare 

13.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 
 

Handlingar skickas senare 

14.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2021/00001   
 
 
 
 
 
 

Handlingar skickas senare 
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Ärende Anteckningar 

15.  Rapportering från arbetet i Skaraborgs kommunalförbund 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Ordförande 
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Anslut till Microsoft Teams möte på iPad som
gästdeltagare

STEG 1

Tryck på möteslänken i mailet med inbjudan till mötet.

Du kan även gå via kalender appen i din iPad och trycka på länken där.

STEG 2

När du har klickat på möteslänken kommer Microsoft Teams appen att starta.
Klicka på alternativet "Anslut som gäst".
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STEG 3

Första gången du startar Microsoft Teams appen kommer du få upp en
förfrågan enligt bilden till höger. Du måste godkänna appens åtkomstbegäran
till mikrofonen. Klicka på "OK" för att gå vidare.
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STEG 4

Skriv in ditt för-och efternamn i fältet och klicka sedan på "Anslut till möte".
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STEG 5

Du kommer nu hamna i en så kallad mötes lobby. Du får vänta i mötes
lobbyn tills mötesarrangören släpper in dig till mötet.
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STEG 6

När mötesarrangören har släppt in dig till mötet så aktiverar du mikrofonen
genom att klicka på mikrofon symbolen så att stecket genom symbolen
försvinner.

 

STEG 7

Nu ska du aktivera kameran på samma sätt som du tidigare aktiverade
mikrofonen.

Första gången du aktiverar kameran måste du ge Microsoft Teams åtkomst
till iPadens kamera och det gör du genom att klicka på "OK".
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STEG 8

Nu är mötet igång. Om du vill lämna mötet klickar du på den röda symbolen
som ser ut som en lur. Se bild till höger.

STEG 9

Skulle du av misstag råka lämna mötet kan du återansluta till mötet genom
att klicka på knappen "Återanslut". Du får då vänta i möteslobby tills
mötesarrangören släpper in dig igen.
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Om du ska lämna mötet klickar du på kryss symbolen i övre vänstra hörn.

STEG 10

Efter att du har klickat på krysset i övre vänstra hörn för att avsluta ditt
deltagande i mötet så bekräftar du ditt val genom att klicka på "Avsluta".
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Tips och trix

En av förutsättningarna för ett lyckat deltagande i ett digitalt möte är att vara
förberedd. Kontrollera följande i god tid innan mötet börjar.

1. Kontrollera att din nätverksuppkoppling fungerar. Det kan du göra genom
att exempelvis besöka en webbsida.

 

2. Kontrollera att ljudet fungerar. Det kan göras genom appen "Röstmemon"
där du kan spela in ett kort meddelande som du sedan kan lyssna på.

 

3. Inför ditt första Microsoft Teams möte, kontrollera att appen "Teams" finns
installerad på din iPad.

Om du har kontrollerat ovanstående punkter men ändå har problem med
ljud/bild i Microsoft Teams gå till inställningsappen i din iPad och verifiera att
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inställningarna för Teams ser ut enligt bilden till höger.

Om du fortfarande har problem kontaktar du IT-Support på tele: (88) 53 00



Klicka här för att ändra format
Rutin för genomförande av digitala 

sammanträden

2021-01-25



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs helt på distans. 
Partiöverenskommelsen gäller tillsvidare.

• Socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott fortsätter dock med fysiska möten 
enligt tidigare överenskommelse. Detta p.g.a. 
hantering av sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt 
på plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 

För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 

• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 
under mötet.

• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.

• Den som har ordet är den som pratar.

• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.

• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.

• Om du får problem med tekniken och inte upplever 
att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar

• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 
iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet

• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 
hela mötet. 

• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 
avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 
mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.

Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.
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 Kommunstyrelsen 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt 

Information  

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg på 

samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående 

byggnadsprojekt. 

 Platåskolan 

 Mössebergskolan 

 Rivning Stenstorps skola 

 Stadshuset 

 Frökindsgården 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 

 Ranliden  

 Odensbergs skola/förskola 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-12       

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg  
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Justerarnas signaturer 
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  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2021/00184  

Information om månadsrapport från förvaltningarna  
per den 31 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Syftet med månadsrapporten (tidigare benämnt förvaltningsuppföljning) är 

att ge en snabb övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge. 

Under år 2021 genomförs tre månadsrapporter, i mars, maj och oktober. I 

rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med 

ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer 

per verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen 

till en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. 

Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett infor-

mationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Målet är att rapporten ska vara klar två veckor efter månadsskiftet. Rapporten 

skickas till kommunstyrelsen alternativt arbetsutskottet beroende vilket som 

infaller först efter att rapporten färdigställts. Månadsrapporten utgör normalt 

sett inte något beslutsärende utan är ett informationsärende som ger en finger-

visning om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella 

delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 

Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för 

kommunen på 65,0 miljoner kronor mot budgeterat 45,0 miljoner kronor. 

Detta beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad 

som budgeterats. Det ska dock framhållas att skatteprognoserna är osäkra 

både på grund av de ekonomiska effekterna av Covid-19 och att det är tidigt 

på verksamhetsåret.      

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26 

Månadsrapport per 2021-03-31  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen         



 

Kommunledningsförvaltningen  
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 Kommunstyrelsen 

Månadsrapport från förvaltningarna per den  
31 mars 2021 

Information 

Syftet med månadsrapporten (tidigare benämnt förvaltningsuppföljning) är 

att ge en snabb övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge. 

Under år 2021 genomförs tre månadsrapporter, i mars, maj och oktober. I 

rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med 

ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer 

per verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen 

till en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. 

Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett 

informationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Målet är att rapporten ska vara klar två veckor efter 

månadsskiftet. Rapporten skickas till kommunstyrelsen alternativt 

arbetsutskottet beroende vilket som infaller först efter att rapporten 

färdigställts. Månadsrapporten utgör normalt sett inte något beslutsärende 

utan är ett informationsärende som ger en fingervisning om Falköpings 

kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella delårsrapporterna som 

även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 

Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för 

kommunen på 65,0 miljoner kronor mot budgeterat 45,0 miljoner kronor. 

Detta beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad 

som budgeterats. Det ska dock framhållas att skatteprognoserna är osäkra 

både på grund av de ekonomiska effekterna av Covid-19 och att det är tidigt 

på verksamhetsåret.      

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen,  

Månadsrapport per 2021-03-31. 
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Magnus Fleischer 

Ekonomichef 



 

  

Kommunövergripande 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med månadsrapporten är att ge en 

övergripande bild av Falköpings kommun 

ekonomiska läge, samt uppdatering kring 

arbetslöshetsstatistik och befolkningsutveckling.  

Rapporten sammanställs tre gånger per år, mars, maj 

och oktober.  I rapporten, vilken är framtagen av 

förvaltningschefer tillsammans med ekonomer, finns 

en helårsprognos för förvaltningen med korta 

kommentarer per verksamhetsområde. Dessa 

rapporter sammanställs sedan av 

ekonomiavdelningen till en övergripande 

månadsrapport. 

Rapporten är inget beslutsunderlag men ger en 

fingervisning om Falköpings kommuns ekonomiska 

ställning mellan de officiella delårsrapporterna som 

även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 

Månadsrapporten presenteras sedan som ett 

informationsärende till kommunstyrelsen i månaden 

efter som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

enligt kommunallagen.
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Sammanfattning 

 

EKONOMISK ANALYS 

Vid den tiden på året (mars) är det relativt svårt att 

göra en kvalificerad prognos av det förväntade 

resultatet på helår i en kommun. Nu befinner vi oss i 

kommunen, Sverige och världen i ett läge som är 

minst sagt osäkert  pga Covid 19. Flerårsplanen 

2021-2023, som beslutades av KF i oktober 2020 

byggde på de skatteprognoser som SKR 

presenterade i augusti och oktober 2020. Dessa 

kallade SKR:s inte bara prognoser, utan scenarier. 

Nu har vi en senare prognos, februari 2021, att 

bygga våra prognoser på.  Skatteintäkterna, 

tillsammans med generella statsbidrag, förväntas 

inte sjunka lika mycket som vi trodde i höstas när 

budgeten beslutades. För Falköpings kommun 

handlar det om knappt 30 mnkr mer för 2021.  

Nämnderna visar en sammanlagd negativ avvikelse 

på 1,9 mnkr. Det är främst Kultur- och Fritid som 

flaggar för en negativ avvikelse, 3,8 mnkr. Övriga 

nämnder har mindre avvikelser. På centrala poster 

har vi höljt på kostnaden för pensioner. Här har det 

kommit ett nytt beslut kring livslängdsantagande. I 

övrigt mindre avvikelser. Biogasverksamheten 

prognostiserar ett underskott på 4,7 mnkr. 

Under finansiella poster, har vi lagt in senaste 

skatteprognosen från SKR som kom i februari. 

Skatteintäkterna är dock fortsatt en stor 

osäkerhetsfaktor. Nästa prognos från SKR kommer  

26 april. I de finansiella kostnaderna finns en positiv 

avvikelse på 5,0 mnkr, då vi tagit hänsyn till lösen 

av ränteswappar under 2020, vilket gav oss en högre 

engångskostnad 2020 men lägre framtida 

räntekostnader. 

God ekonomisk hushållning, enligt beslutade 

finansiella mål, innebär att Falköpings kommun 

skall ha ett resultat för 2021 på 45,0 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2021 är 45,0 mnkr, dvs enligt 

det finansiella målet. Resultatet skall dock ses över 

tid, 10 år. I den nu framlagda månadsrapporten per 

mars visar prognosen ett resultat om 65,0 mnkr dvs 

en positiv avvikelse med 20,0 mnkr jämfört med 

budget. God ekonomisk hushållning, de finansiella 

målen, ser därför ut att uppfyllas för 2021. 

 

Statistik 

BEFOLKNINGS STATISTIK 

2020 är det första året på flera som Falköping inte ökade i befolkning. 2020 slutade med ett netto på -8 i 

befolkningstillväxt. Det här är inte unikt för Falköping, tvärtom, man kan se en liknande utveckling i stora delar 

av Sverige då vi under större delen av 2020 befann oss i en pandemi vilket påverkar befolkning negativt. Årets 

två första månader ser en fortsatt nedgång, men det är väldigt olika utfall för januari, men ett netto på -34, och 

februari, med ett netto på 1, så några större slutsatser är ännu för tidigt att dra utöver att befolkningen på 33 400 

som ligger i budget 2021 är något högt, vilket också är justerat i budgetförutsättningarna för 2022. 
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ARBETSMARKNADSSTATISTIK 

Den totala andelen arbetslösa i åldern 16-64 år är i mars  8,4 % i riket, motsvarande andel 2020 var 8,8 %. I  

Falköpings kommun är andelen 9,5 % att jämföra med 8,8 % under samma period föregående år.  

Enligt arbetsförmedlingen ökar långtidsarbetslösheten i spåren av pandemin. De personer som nu hamnar i 

långtidsarbetslöshet har oftast utbildning och aktuell arbetslivserfarenhet men får inte jobb till följd av att 

pandemin snabbat på strukturomvandlingen. För många kommer det handla om att ställa om till andra arbeten 

utifrån att en del av de yrken som försvinner i krisen inte kommer tillbaka.  

Även om läget är fortsatt osäkert verkar arbetslösheten bli lägre för 2021 än i tidigare prognoser.  
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Driftsuppföljning med prognos 

 

 

Driftsbudget (mnkr)  Budget 2021 Prognos 2021 
Prognos 

avvikelse 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -764,9 -764,9 0,0

Byggnadsnämnden -0,9 -0,9 0,0

Kommunstyrelsen -102,6 -102,9 -0,3

Kompetens- och arbetslivsnämnden -62,0 -62,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -64,6 -68,4 -3,8

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -31,4 -31,5 -0,1

Socialnämnden -858,5 -857,3 1,2

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -675,0 -663,7 11,3

Individ- och familjeomsorg -183,5 -193,6 -10,1

Tekniska nämnden -194,5 -193,5 1,0

Kommunrevisionen -1,3 -1,3 0,0

Valnämnden -0,1 -0,1 0,0

Överförmyndare -4,1 -4,1 0,0

Summa nämnder -2 085,0 -2 086,9 -1,9

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -33,0 -40,0 -7,0

Löneutrymme -36,5 -36,5 0,0

Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0

Moms omsorgsboende 5,0 4,0 -1,0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -1,0 -1,0 0,0

Strategiska utvecklingsmedel -6,5 -6,5 0,0

Medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre-1,0 -1,0 0,0

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4,0 -4,0 0,0

SIR 0,0 0,0 0,0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0 5,0 0,0

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7,0 -7,0 0,0

Summa centralt -79,0 -87,0 -8,0

Summa skattefinansierade 

verksamheter -2 164,0 -2 173,9 -9,9

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp

Biogas 0,0 -4,7 -4,7

Avfall

Summa taxefinansierade verksamheter 
0,0 -4,7 -4,7

Totalt -2 164,0 -2 178,6 -14,6

Övriga poster

Avskrivningar -136,7 -136,7 0,0

Återföring av kapitalkostnader 166,4 166,4 0,0

Skatteintäkter 1 468,9 1 478,0 9,1

Generella statsbidrag 723,4 743,9 20,5

Finansiella intäkter 7,0 7,0 0,0

Finansiella kostnader -20,0 -15,0 5,0

Summa övriga poster 2 209,0 2 243,6 34,6

Årets resultat 45,0 65,0 20,0
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BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 

är att nämnden håller sin budget 2021. 

Förskola 

De kommunala förskolorna i Falköpings kommun 

ser enlig prognos ut att gå mot ett överskott på 6000 

tkr. Pandemin gör att färre barn är i verksamheten 

och frånvaro bland personal hanteras utan vikarier. 

Budgetposten för utbetalning till fristående förskolor 

kommer enligt prognosen att hålla. 

Totalt förskola: 6000 tkr. 

Grundskola 

De kommunala grundskolorna i Falköpings kommun 

ser enligt prognos ut att hålla sin budget för 2021. 

Tilldelningen för statsbidraget för likvärdig skola 

har ökat för Falköpings del och det är en stor del av 

förklaringen till varför grundskolan har vänt 

föregående års underskott.  

Budgetposten för utbetalning till fristående 

grundskolor ser enligt prognosen ut att hålla. 

Totalt grundskola: 0 tkr 

 

Gymnasieskola 

Ållebergsgymnasiet ser enligt prognos ut att gå mot 

ett underskott på 6000 tkr.  

I slutet av 2020 meddelades det från staten att 

statsbidraget för introduktionsprogrammet utgick. 

Det är en intäkt på 3000 tkr som Ållebergsgymnasiet 

inte längre får, men kostnaden för det statsbidraget 

finansierade kvarstår.  

Totalt gymnasieskola: -6000tkr 

Externa intäkter 

Efter det första kvartalet ser intäktsbudgeten ut att 

hålla. 

Totalt externa intäkter: 0tkr 

Övrigt 

Övriga poster ser ut att hålla budget. 

Totalt övriga poster: 0tkr. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Coronapandemin påverkar det mesta, stort som 

smått. Gymnasiet bedriver delar av undervisningen 

på distans, det är en mycket högre frånvaro än 

normalt både hos barn/elever och personal. 

  

Prognos per verksamhetsområde 

(mnkr)  
Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Föregående  

prognos-

avvikelse 

Förskola -133,7     -127,7      6,0     

Grundskola inkl fth -263,2     -263,2     -0,0     

Gymnasieskola -92,9     -98,9     -6,0     

Övrigt -275,1     -275,1     -0,0     

Nämndens budgetram -764,9     -764,9      0,0      -,0     
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KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Kommunledningsförvaltningen  

Budgetram för kommunstyrelsen år 2021 vid årets 

början var -100,1 mnkr. Löneökning om -2,5 mnkr 

har kompenserats, vilket förklarar den nya ramen        

-102,6 mnkr. 

Prognos för kommunledningsförvaltningen totalt 

beräknas ett underskott på  -0,3 mnkr. Detta beror 

på två faktorer, dels minskade intäkter som avviker 

mot budget som ger ett underskott samt vakanser 

som inte är tillsatta vilket genererar ett överskott. 

Antal bygglovsärenden har ökat med ca 35 % under 

period januari-mars 2021 jämfört med samma 

period 2020. De inkomna ärenden handlar till stor 

del om mindre om- och tillbyggnader och enklare 

åtgärder vilket innebär också mindre intäkter i form 

av taxaavgift. Dessa åtgärder medför inte krav på 

utsättning och detta innebär utebliven avgift enligt 

mät- och karttaxa. Även planenhetens intäkter är 

kopplade till bygglovstaxa.  

Näringslivsenheten har en verksamhet som är starkt 

påverkad av restriktionerna kring Covid -19. Där 

omställningsarbetet för Falköpings lokala näringsliv 

har högsta prioritet, vad gäller insatser och 

personella resurser. Näringslivsenheten har en nära 

dialog med näringslivsråd och våra upparbetade 

nätverk kring omställningsarbetet och ev insatser. 

Det har under första kvartalet krävts några enskilda 

fullmäktigebeslut i frågor kring ekonomiska 

insatser för nedsättning av avgifter. 

Samverkan och samordning  prognostiseras enligt 

budget. 

Politik prognostiseras enligt budget. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

I denna tidiga prognos kommer inga åtgärder att 

vidtagas. Förvaltningen är återhållsam vad gäller 

inköp av varor och tjänster och följer noga 

utvecklingen av ekonomin. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Förvaltningen är fortsatt påverkad av Covid -19 och 

följer myndigheternas råd och riktlinjer som ges. 

Medarbetare som kan ska arbeta hemifrån för att 

minska smittspridning. 

• Försäljning av fastigheterna Åskvädret 1 och 

Blixten 1, Fåraberget till Götene hus AB. 

Falköpings kommun har ingått avtal om 

markanvisning, KS 2019/320, med Götene hus AB 

gällande del av fastigheten Tåstorp 7:7. Bygglov för 

byggnation med 31 lägenheter, har beviljats.  

Företaget har under avtalstiden marknadsfört 

området och kommit fram till att utbyggnaden 

kommer att ske etappvis. 

• Markanvisning på fastigheten Kyrkerör 1:1. Efter 

utvärdering av de inkomna förslagen utifrån de 

bedömningskriterier som fanns med i underlaget för 

markanvisningstävlingen beslutade KS att erbjuda 

markanvisning till bostadsföretag Senäte. 

• Byggnadsnämnden har beviljat fem planbesked 

vilket innebär att planenheten fått fem nya uppdrag 

om framtagande av detaljplaner. Det har inneburit 

en del prioriteringar vad gäller planuppdrag. 

Detaljplanerna Glasmästaren 4 och 5 (utbyggnad av 

den befintliga verksamheten) och Anneborg 1:6 

m.fl. Hildasro (bostad, vård och kontor) har varit på 

samråd. 

• Antal inkomna bygglovsärenden 119 stycken. 

Antal inkomna anmälningsärenden 33 stycken. 

Prognos per verksamhetsområde 

(mnkr)  
Budget 2021 

Helårs-

prognos  

Prognos 

avvikelse 

Kommunledningsförvaltningen -85,9     -86,2     -0,3     

Samverkan och Samordning -9,6     -9,6      -,0     

Politik -7,1     -7,1      -,0     

 Summa Kommunstyrelsen -102,6     -102,9     -0,3     
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Hög kvalité av leveransen utav årsredovisningen för 

år 2020 och denna föredrogs i KSAU sista mars i 

år. Vikariefunktion för budgetsamordning är 

genomförd. Projekt ”inkassoprocess” är genomförd, 

inklusive byte av leverantör. Bra start på året hos 

ekonomifunktionen avseende ekonommöten. 

Bankupphandling är genomförd. Första 

ägardialogmötet genomförd. I processen reviderad 

budgetprocess, är Policy för lokalhyror och riktlinje 

för internhyror ute på remiss. Politiska budgetdagar 

genomförda. Lokalgruppen har överlämnat 

preliminär investeringsplan. Kommunstyrelsen har 

inlett verksamhetsplanarbete inför år 2022. Nya 

projekt sökta för gröna lån. Projekt nytt ekonomi 

system, Ö9, pausat i avvaktan på beslut om drift 

och förvaltning. Projekt avtalsanalys Hypergene 

pågår. Arbete med  ”uppfräschning” 

ekonomihandbok  har startat. 

Införandet av Microsoft 365 av uppstartad, 

inklusive de utmaningar som är förknippade med 

det kring GDPR.  

Digitaliseringsstrategi är beslutad och antagen av 

kommunfullmäktige i mars. 

Klimatstrategi är utskickad på remiss. 

Kommunövergripande trygghetsarbetet är i fokus 

tillsammans med förvaltningscheferna i 

ledningsgruppen. 
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KOMPTENS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN  

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Förvaltningen har valt att lägga årets första prognos 

i nivå med budget. Det finns fortfarande många 

osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemin och 

medvetenhet finns om att det fortsatt kommer 

påverka både budget- och verksamhetsuppföljning.  

Utbildning av vuxna  

Schablonersättningen är något lägre än budget och 

betydligt lägre än föregående år.  Utvecklingen av 

ersättningsnivåer avgör om det blir aktuellt med en 

nedskrivning i kommande prognoser.  

Prognosen för statsbidrag kopplade till 

yrkesutbildningar ligger kvar i nivå med budget. 

Eventuell justering görs i samband med delår 

augusti då ett underlag på producerade poäng tas 

fram per halvår.  

Personalkostnader och övriga kostnader är 

prognosticerade i nivå med budget.  

Arbetsmarknadsenheten 

I mars aviserade regeringen att medel kommer 

fördelas till kommunerna för att stärka möjligheter 

att skapa jobb för unga. Exakt hur medlen kommer 

att fördelas är inte klart i dagsläget.  

Lönebidragen prognosticeras i nivå med budget. 

För bidragen kopplade till tillsvidareanställning 

kommer det ske en översyn per 31 maj och efter det 

vet verksamheten om det blir några ekonomiska 

förändringar.  

Feriepraktiken kommer genomföras men en 

osäkerhet råder om antalet platser blir i nivå med 

föregående perioder utifrån rådande pandemi.  

Personalkostnader och övriga kostnader är 

prognosticerade i nivå med budget.  

Gemensamt 

Finns idag inget som tyder på att utfall skulle 

avvika mot budget.  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Pandemin och de restriktioner det innebär fortsätter 

utmana förvaltningens verksamheter. Inom 

vuxenutbildningen sker undervisningen till största 

delen via fjärr- och distans. Arbetsmarknadsenheten 

har inte kunnat bedriva  sina verksamheter som 

önskat när det gäller bland annat praktikplatser.  

Arbetet med att förbereda för 

verksamhetsövergången av stöd och försörjning 

från Socialnämnden till Kompetens- och 

arbetslivsnämnden pågår.  

  

Prognos per verksamhetsområde 

(mnkr)  
Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Utbildning av vuxna -30,2 -30,2 

Arbetsmarknad -14,5 -14,5 

Gemensamt -17,3 -17,3 

Nämndens budgetram -62,0 -62,0 0
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

 

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Förvaltningen är fortsatt påverkade av 

folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

minskad smittspridning. Nedstängning har pågått 

sedan november månad och i prognosen antas att 

verksamheterna kan återgå till normalt öppet-

hållande från sommaren/hösten. Betydande 

påverkan märks genom lägre intäkter från bad, 

halluthyrning och Ekehagens skolverksamhet. 

Intäkterna antas minska med 4,1 mnkr samt att 

anpassningar ger cirka 0,3 mnkr lägre kostnader. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

Personalanpassningar mm är inräknade i prognosen. 

Att vidta åtgärder för att uppnå balans ses inte vara 

möjligt. 

 

 

 

 

 

 

Prognos per verksamhetsområde 

(mnkr)  
Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Föregående  

prognos-

avvikelse 

Strategi - Ledning -12,1     -12,1      -,0     

Kultur - Bibliotek -9,1     -9,1      -,0     

Kultur - Kulturarv -6,3     -7,0     -0,7     

Fritid - Fritid inkl. bad -32,9     -36,0     -3,1     

Fritid - Öppen ungdomsverksamhet -4,1     -4,1      -,0     

Nämndens budgetram -64,6     -68,4     -3,8      -,0     
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FÖRVALTNINGEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG  

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

I prognosen har hänsyn tagits till att extern 

utbildningsverksamhet inte kan genomföras under 

första halvåret på grund av restriktioner för minskad 

smittspridning. Det innebär halverade intäkter och 

viss påverkan genom minskade kostnader för 

personal. Nettoeffekten bedöms uppgå till cirka 0,3 

mnkr varav Falköpings kommuns andel beräknas 

till cirka 0,1 mnkr. 

Förvaltningens prognos efter mars visar ett mindre 

underskott om cirka 0,1 mnkr. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

Personal i extern utbildningsverksamhet 

omdirigeras för att ingå i vikariepool och innebär  

därmed att kostnaderna för timvikarier minskar i 

samband med semestrar och sjukdom i ordinarie 

styrka. Åtgärden är inräknad i prognosen. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Nya lagkrav i Lagen om skydd mot olyckor som 

påverkar SMS gäller från och med 1 januari 2021 

med ytterligare krav från 1 januari 2022. Detta 

innebär bland annat att alla räddningstjänster i 

Sverige måste ingå i ett ledningssystem för 

räddningstjänst, med en viss kapacitet. Det exakta 

kravet är ännu otydligt då föreskrifterna just nu är 

ute på remiss och förväntas beslutas innan halvårs-

skiftet. Kraven är dock kostnadsdrivande för SMS. 

Hänsyn till detta bör tas i samband med 

budgetbeslut i kommunerna. 

 

  

Prognos per verksamhetsområde 

(mnkr)  
Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Föregående  

prognos-

avvikelse 

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal

 - Administration, nämnd o kapitalkostnader -8,5     -8,5      -,0     

 - Räddningstjänst -54,2     -54,5     -0,3     

 - Stöd och utveckling -7,5     -7,5      -,0     

 - Förebyggande -1,6     -1,6      -,0     

Nettokostnad gemensam verksamhet -71,8     -72,1     -0,3     

Driftbidrag gemensam verksamhet  40,6      40,8      0,2     

Summa Gemensam verksamhet SMS -31,2     -31,3     -0,1      -     

Verksamhet Falköpings kommun

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

 - Ungdomsstyrkan -0,0     -0,0      -,0     

 - Skydd och säkerhet  -,0      -,0      -,0     

Summa Verksamhet Falköping -0,2     -0,2      -,0      -     

Nämndens budgetram -31,4     -31,6     -0,1      -     
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SOCIALFÖRVALTNINGEN  

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Äldreomsorg, funktionsnedsättning och 

förvaltningsgemensamt 

Verksamheten präglas fortsatt av pandemin.  

Verksamhet äldreboenden i ovanstående 

redovisning omfattar, förutom alla särskilda 

boenden, korttid/växelvård och trygg hemgång samt 

intäkter för hyror, omsorg och kost.  Prognosen 

efter mars visar ett litet plus mot budget. De flesta 

särskilda boendena visar ett minus beroende på 

personalsituationen med sjukfrånvaro och extra 

bemanningar. Att prognosen ändå visar plus beror 

bland annat på att insatsen trygg hemgång pausats 

och personalen där kan hjälpa till i övrig 

verksamhet. Även intäkter för hyror bedöms ge ett 

plus vid årets slut. 

Under 2020 eftersöktes statlig ersättning för 

merkostnader med anledning av Covid-19. Medel 

för perioden april-november beviljades med 100% 

och betalades delvis ut i februari 2021. I bokslutet 

hade ett lägre belopp bokats upp. I prognosen har 

även ett belopp för sökt ersättning för december 

2020 bokats upp. Resultatmässigt ger det en intäkt 

på cirka 3 700 tkr. Hittills erhållna ersättningar för 

sjuklöner för januari och februari uppgår till 2 600 

tkr och uppskattningsvis kommer lika mycket till 

för mars och april.  

Verksamhet hemstöd består av kommunalt 

hemtjänstutförande, boendestöd, trygghetslarm 

samt dagverksamhet. Det positiva utfallet i 

prognosen beror framför allt på hemtjänstutförarna, 

men samtliga delar visar plus. Hemtjänstutförarna 

prognosticeras få lite fler beställda timmar än 

budgeterat och har även fått intäkten för den statliga 

ersättningen för sjuklöner bokförd i sina 

verksamheter. 

Verksamhet funktionsnedsättning omfattar 

utförande av personlig assistans, gruppboende inom 

LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet. 

Verksamhetsområdet har ett minus som nästan 

uteslutande beror på assistans som utförs  med 

ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen 

täcker inte personalkostnaderna. 

Förvaltningsgemensamt omfattar central 

administration, nämnd och chefer/chefsstöd och 

förvaltningsgemensamma roller. Prognosen visar 

ett stort plus mot budget och förklaras av statliga 

ersättningar som ligger samlade här. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) kommer inte 

att nå balans i budget för 2021. Efter mars månad 

visar prognosen på ett underskott på drygt 10 

miljoner kronor.  

Budgeterade medel för placeringar, främst inom 

barn och unga, kommer inte räcka till under 2021.  

Efter årets första tre månader har kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd ökat jämfört med tidigare år. En 

verksamhetsflytt av ekonomiskt bistånd från 

Socialförvaltningen till Kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen kommer genomföras den 

första maj 2021. För årets fyra första månader 

beräknas underskottet för ekonomiskt bistånd 

hamna på cirka 3,8 miljoner. Orsaken till 

underskottet är främst en ökad arbetslöshet i 

kommunen, vilket resulterat i att fler hushåll haft 

behov av att ansöka om försörjningsstöd.  

Personalkostnader, insatser mot familjer och vuxna, 

insatser mot ungdomar och ensamkommande barn 

verkar i dagsläget hålla budget.  

Prognos per verksamhetsområde (mkr)  Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Verksamhet Äldreboende -205,4     -205,1     -0,4     

Verksamhet Hemstöd -37,7     -36,3     -1,4     

Verksamhet Funktionsnedsättning -179,0     -184,6      5,6     

Förvaltningsgemensamt -85,1     -72,5     -12,7     

Verksamhet Myndighet, och hälso- och sjukvård (fd. Gem.avd) -167,7     -165,4     -2,4     

Summa äldreomsorg, funktionsnedsättning och 

förvaltningsgemensamt -675,0     -663,7     -11,3     

Verksamhet Myndighet, och hälso- och sjukvård (fd. IFO) -183,5     -193,6      10,1     

Nämndens budgetram -858,5     -857,4     -1,2     
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ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

Det jobbas aktivt med att hitta 

hemmaplanslösningar eller alternativt billigare 

placeringslösningar i de ärenden där det är möjligt. 

Förhoppningen är att minska kostnaderna för 

placeringar framförallt inom barn och unga under 

året.  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Det som påverkat ekonomin mest under perioden är 

pandemin. I övrigt pågår implementationen av och 

utbildningen  i det nya verksamhetssystemet VIVA.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

 

KOMMENTAR PÅ FÖRVALTNINGENS PROGNOS 

Förvaltningen lämnar efter mars månad en total 

prognos på plus 0,9 mnkr för den skattefinansierade 

verksamheten och minus 4,7 mnkr för den 

taxefinansierade verksamheten. 

 

Konsekvenserna av de förändringar som gjorts 

inom hela kommunen för att förhindra 

coronavirusets spridning och osäkerhet om hur 

länge dessa förändringar kvarstår är en osäkerhet i 

prognosen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förmåga att styra 

om verksamheten då t.ex. gymnasieskolans elever 

jobbar hemifrån, kommunens inomhusanläggningar 

delvis stängs m.m sätts på prov.  

 

Park/Gata 

Park/gata prognostiserar ett mindre underskott på 

 -0,2 mnkr för terminalspåren vid Marjarp.  

Kost 

Kostavdelningen prognostiserar ett överskott på  

+2,9 mnkr. En förklaring till överskottet är 

förändringar i verksamheten pga. rådande läge med 

pandemin, Covid -19.  

Antal serverade portioner för januari och februari 

visar sig vara drygt 66 000 portioner färre i år än 

under samma period förra året. Både gymnasiet och 

högstadiet  hade distansundervisning under de 

inledande veckorna på vårterminen. 

Samtidigt har intäkterna av försåld mat och 

måltider minskat pga. inställda evenemang och inte 

kommit upp i budgeterad nivå men det 

kompenseras delvis av minskade kostnader för 

livsmedel och personal.  

Fastighet 

Fastighetsavdelningen prognostiserar med en 

avvikelse på -2,7 mnkr.   

Fastighetsavdelningen har kostnader för rivning av 

Stenstorpsskolan samt några andra mindre 

rivningar. Totalt prognostiseras rivningar kosta 5,5 

mnkr, budget finns på 1,0 mnkr. 

Hittills har det inte dykt upp några större 

oförutsedda kostnader för fastighetsavdelningen. 

Det är svårt att prognostisera detta, idag finns ca 1,8 

mnkr kvar av medel för detta.  

Städ 

Städavdelningen prognostiserar med att hålla 

budgeten. 

Övrigt inkl avfall  

Ett överskott på 0,9 mnkr prognostiseras då en 

budgetkompensation för städavdelningens 

lönekostnader ligger här. Priset för 2021 städning 

har beräknats inkl lönenivåökning och budgeten har 

lagts här. 

VA Taxefinansierat  

Beräknas att hålla budgeten.  

Biogas Taxefinansierat  

För 2021 är försörjningen av substrat att behandla 

osäker. Prognosen för 2021 lutar därför mot ett 

underskott  på -4,7 mnkr.  

 

Prognos per verksamhetsområde (mnkr)  Budget 2021 

Prognos 

innevarande 

månad 

Prognos 

avvikelse 

Föregående  

prognos-

avvikelse 

Park/Gata -67,8 -68,1 -0,2 0,0

Kost -95,3 -92,4 2,9 0,0

Fastighet -21,9 -24,6 -2,7 0,0

Städ -1,4 -1,4 0,0 0,0

Övrigt -8,1 -7,2 0,9 0,0

Nämndens budgetram - skattefinansierat -194,5 -193,5 0,9 0,0

VA-kollektivet 0,0 0,0 0,0 0,0

Biogas 0,0 -4,7 -4,7 0,0

Nämndens budgetram - taxefinansierat 0,0 -4,7 -4,7 0,0



 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

Biogas 

Arbete pågår med att leta efter alternativa subrat då 

matavfall från närliggande kommuner inte längre 

finns att tillgå. Ersättningssubstrat behövs för att 

upprätthålla gasproduktionen och inte tappa 

ytterligare intäkter. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Investeringen i Biogasens nya 

rötkammaranläggning är klar och tagen i drift. 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den  
30 april 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsrapport per 

den 30 april 2021.          

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt 

en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 

Uppföljningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av 

kommunens externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare 

avstämning mot uppsatta mål.  En djupare målanalys görs i uppföljningarna i 

augusti och december. 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var -100,1 miljoner kronor 

kompensation av 2020 och 2021 års löner har skett om -3,7 miljoner kronor 

samt en minskning av kapitalkostnader 0,9 miljoner kronor, därav ny ram 

om -102,9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens verksamheter visar i delårsrapporten per april 2021 ett 

nettoresultat om -34, 5 miljoner kronor. Budget för samma period är  

-37 miljoner kronor och visar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för verksamheterna i kommunledningsförvaltningen 

beräknas till ett underskott om -1,1 miljoner kronor. 

Underskottet i denna prognos beror på mindre intäkter inom verksamheten 

Camping och Vandrarhem, ökade verksamhetskostnader som avtal och 

licenser medför årligen. Konsultkostnader är en annan ökning till följd av 

besparing av tjänst mellan åren 2020 och 2021. Det är överskottet med 

anledning av ej tillsatta vakanser som drar ner prognosens underskott till viss 

del. 

Inom Samverkan och Samordning är prognos enligt plan. Utbetalningar har 

skett till Dalénium science center, Floby marknadsförening, Ållebergs 

segelflygmuseum och Falbygdens mat- och kultur enligt avtal.  
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Inom Politik är prognos enligt plan. Det partistöd som skulle ha betalts ut i 

januari är ännu inte utbetalt. Anledningen är att det pågår ett mål om 

laglighetsprövning gällande kommunfullmäktiges beslut om partistöd i 

förvaltningsrätten, varpå förvaltningen valt att inte verkställa beslutet förrän 

det vunnit laga kraft. 

Kommunstyrelsens investeringar 

Investeringar inom kommunstyrelsen från årets början var -4,9 miljoner 

kronor. Utfall  -0,1 miljoner kronor. Prognos vid årets slut beräknas vara -3,8 

miljoner kronor. Avvikelsen om -1,1 miljoner kronor beror på att 

ekonomisystemets investering inte kommer att ske under 2021. 

Ombudgeteringar från föregående år är inte med i denna uppföljning eller 

prognos. 

Mark- och exploateringsinvesteringar budgetram för år 2021 är -40,4 

miljoner kronor. Utfall under januari–april är -6,3 miljoner kronor. 

I denna uppföljning är inga ombudgeteringar från föregående år med. En 

utförligare prognos för Mark- och exploateringsinvesteringar kommer att ske 

i delårsbokslut augusti.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 

verksamhetsrapport är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-12 

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 april 2021 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 
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§ 51 Dnr 2021/00175  

Information om kommunstyrelsens verksamhets-
rapport per den 30 april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt 

en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppfölj-

ningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens 

externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare avstämning 

mot uppsatta mål. En djupare målanalys görs i uppföljningarna i augusti och 

december. 

Eftersom verksamhetsrapporten ska omfatta tiden till och med den 30 april 

2021 är rapporten av förklarliga skäl inte sammanställd än. Vid samman-

trädet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 kommer en 

muntlig redovisning att lämnas. Verksamhetsrapporten kommer att redovisas 

i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021.  

Underlag  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-28     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av planerad verksamhet och 

en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Verksamhetsrapportens syfte är också tydliggöra att 

mål och ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett 

underlag till eventuella verksamhetsförändringar som 

kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Verksamhetsrapporten har som utgångspunkt i 

kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar 

att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 

och koppla till varje nämnds uppdrag och 

utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma 

uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i 

augusti och årsbokslutet.  

KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha 

överblick över nämndernas verksamhet samt den 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den 

ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 

till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 

verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

LYDER UNDER KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda 

strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja, 

utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på 

uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundirektören 

leder kommunledningsförvaltningen och är tillika 

chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är 

länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommun-

ledningsförvaltningen ska stärka rollen i de 

strategiska och kommungemensamma frågorna för att 

uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten för-

stärks och kvalitén förbättras.  

I kommunledningsförvaltningen ingår 

ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, 

hållbar utveckling, stadsbyggnad, näringsliv och HR. 

EKONOMI 

Avdelningen ansvarar för kommunens 

ekonomiadministration samt samordnar kommunens 

budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete 

samt arbetet med inköp, upphandlingar och statistik. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION 

Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och 

skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på 

kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar bland 

annat kommunikation internt och externt, 

informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 

stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och 

telefoni, digitalisering och demokratiutveckling. 

HÅLLBAR UTVECKLING  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 

främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 

fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-

struktur, logistik, samt internationella frågor och 

utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

internt. 

STADSBYGGNADSAVDELNINGEN 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag av 

kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-

nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 

lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 

visst arbete, som bland annat handlar om service och 

tillsyn. 

NÄRINGSLIV 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-

livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  

Avdelningen ska också finnas som en aktiv och 

naturlig part i det lokala, regionala och nationella 

utvecklingsarbetet. 
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HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och följa 

upp kommunens utveckling inom personalområdet 

samt vara ett stöd för chefer och medarbetare och 

bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. De 

personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompe-

tensutveckling samt införa verktyg och metoder för 

ständiga förbättringar. 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskydds-

området. 

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för 

gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i 

Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till 

föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

 

UTSKOTTET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019–2022. Utskottet ska jobba med ett 

helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- 

och förvaltningsövergripande. 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS ORGANISATION 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Ingen ändring i prognosen gällande vaccination av 

Covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens prognos 

kan vaccinmålet även fortsatt uppnås till den 15 

augusti. Dagens prognos innebär inga förändringar 

jämfört med den prognos som angavs den 1 april. 

Folkhälsomyndighetens prognos baseras på 

läkemedelsbolagens leveransprognoser. Var 

fjortonde dag presenteras en uppdaterad prognos. 

De pandemirelaterade tillskotten i regeringens 

vårbudget är nödvändiga. Stadsbidragen är dock 

tillfälliga och framåt krävs ökad framförhållning och 

långsiktiga planeringsförutsättningar. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

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 globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna 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 

löpande måltexten.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Nämnden/förvaltningen är fortsatt påverkad av 

Covid-19. Arbete sker via distans och möten är 

förlagda som digitala. 

IT-digitalisering, pandemin har snabbat på 

utvecklingen inom digitaliseringen. Ökade kostnader 

på licenser och nya avtal. Ett exempel är behovet av 

mobila enheter där verksamheternas efterfrågan har 

ökat. 

I väntan på kommunledningsförvaltningens 

genomlysning av organisationen finns vakanser och 

vis specialkompetens saknas. Med denna process  

ökar konsultkostnader. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Förvaltningschef har tillsammans med 

avdelningschefer, förvaltningsekonom och 

kommunstrateg arbetat fram material och bidragit till 

kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 

april. 
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HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

I Falköpings kommun skapas det goda livet 

tillsammans genom tron på att framtiden går 

att utveckla och förbättra.  

Det är människorna som skapar ett hållbart 

samhälle  

År 2021 har kommunstyrelsen valt att fokusera på 

frågan om trygghet i Falköpings kommun. På 

kommunledningsförvaltningen har frågan beretts 

genom att utarbeta en kommunövergripande styrning 

och struktur kopplat främst till förebyggande och 

främjande insatser. Kommunledningsgruppen, där 

bland annat samtliga av kommunens 

förvaltningschefer ingår, är styrgrupp för frågan och 

arbetet återrapporteras regelbundet till 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 

Utskottet har även gett i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för trygghetsarbetet, något som 

styrgruppen har påbörjat framtagningen av.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet deltar 

också i ett utvecklingsarbete med fokus på styrning i 

komplexa frågor där utskottet tillsammans med 

akademin utvecklar kunskapen om dialogstyrning 

och dialoguppföljning. 

Den kommunövergripande utbildningen i 

medborgardialog och medskapande metoder 

slutfördes år 2020 och under året har en grupp 

bestående av tjänstepersoner från olika förvaltningar 

skapats för att driva arbetet vidare. Under år 2021 har 

gruppen arbetat med att bereda en process för 

medborgardialoger kopplade till den kommande 

klimatstrategin. Återkoppling till kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet kommer att ske under 

sommaren.  

Parallellt med utbildningen under år 2020 togs en 

metodbok fram för att fungera som en guide i 

kommande medskapande processer och tryckning av 

boken sker under år 2021.  

Bra bostäder och goda boendemiljöer  

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen 

genom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 

möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-

ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 

fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktörer 

på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett tätt 

samarbete med det kommunala bolaget Falköpings 

Hyresbostäder AB i planering, byggande av bostäder 

och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är det 

viktigt att kommunledningsförvaltningen har tydliga 

riktlinjer vad gäller strategiska köp av fastigheter för 

ökad markberedskap.  

Genom kompetensutveckling, dialog med berörda 

aktörer och utveckling av arbetsprocesser kommer 

kommunstyrelsen att fortsätta med arbetet att inte-

grera Agenda 2030 i kommunens fysiska planering. 

Arbetsmarknadsinsatser  

Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämnden 

har kommunstyrelsen tagit fram en ny 

arbetsmarknadsstrategi som antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2021. För 

kommunstyrelsen innebär den nya strategin krav på 

att stödja att en effektiv matchning sker av 

arbetssökande och arbetsmarknaden, samt att goda 

relationer mellan kommunens organisation och 

arbetsgivare fortlever och utvecklas.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend

Ohälsotal (Försäkringskassan) 31,3 29,7 28,3 27,8 
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5      5     i.u. i.u. 
Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) i.u. 0,7 i.u. 0,7 
KKIK delaktighetsindex (Kolada)  63     i.u.  61     i.u. 
Valdeltagande (SCB) i.u. 87,39% * 53,07% i.u. 
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik) 14 11 12 16 
Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande 

(Kommunens statistik) 
i.u. i.u. i.u. i.u. 

* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland 

annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall 

för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som 

möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt 

olika kommunala satsningar har.

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva i - en plats där 

medborgarna känner stolthet  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer  

Projekttävlingen för Falköpings stadskärna är 

avslutad och juryn kommer att hantera inkomna 

förslag under maj månad. En vinnare kommer att 

utses i början av juni. 

Kommunstyrelsen skickade ut en inbjudan till 

intresseanmälan för del av Kyrkerör 1:1, där 

förutsättningen för intresseanmälan var gällande 

detaljplan. Efter bedömning och avvägning av 

inkomna förslag bedömdes att förslag från Senäte AB 

var det mest relevanta förslaget sett både till 

gestaltning, organisation och ekonomi. Förslaget 

omfattar 16 lägenheter med en rimlig kostnadsnivå 

och med en långsiktighet i förvaltningen.  

En inbjudan till intresseanmälan för bostäder inom 

kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B skickades 

ut i februari. Det inkom åtta tävlingsförslag inom 

utsatt tid och beslut om vem som kommer att erbjudas 

markanvisning kommer att tas i maj. 

Markanvisningsavtal för fastigheten Sankt Göran 23 

upprättades med Svenska Sekelhus AB. Svenska 

Sekelhus AB har i avsikt att genomföra byggnation 

av flerbostadshus med hyresrätter. 

En struktur för arbetet med framtagning av 

grönstrukturplan har tagits fram och arbete med 

inventering av grönstruktur inom tätorterna på 

kommunägd mark som saknar dokumentation 

kommer att påbörjas i början av sommaren.  

Kommunstyrelsen har ansökt om LONA-bidrag från 

länsstyrelsen för framtagande av planeringsunderlag 

för grönstruktur och ekosystemtjänster och beslutet 

väntas komma i maj. 

Kommunstyrelsen ser ett stort tryck och en hög 

efterfrågan på ny planlagd mark hos fastighetsägare 

och exploatörer. Av de sju nya detaljplaneuppdragen 

som verksamheten fått under perioden omfattar fem 

av dem förtätning av bostäder i både Falköpings tätort 

och i Floby tätort.  

Under aktuell period såldes sju småhustomter och sex 

tomter reserverades. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur  

Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kom-

mun både som organisation och geografisk yta ska 

vara fossilfri år 2030. Detta kommer att göras genom 

att samordna och stötta samtliga nämnders 

implementering av klimatstrategin 2020–2030.  

Förslaget till Klimatstrategi 2021–2030 har beretts 

och skickats på remiss till kommunens samtliga 

nämnder under år 2021. Beslut förväntas tas i 

kommunfullmäktige i juni månad. Falköping deltar i 

Västra Götalands satsning ”kommunernas 

klimatlöften” som är i linje med klimatstrategin. 

Kommunstyrelsen har antagit 11 nya klimatlöften 

som ska genomföras under år 2021 samt angivit att 

kommunen redan jobbar med sju andra löften. För att 

lyckas är det avgörande att klimatarbetet integreras i 

alla förvaltningar och att alla verksamheter tar ansvar 

för att bidra. Klimatsamverkan har stärkts under 

första tertialen och behöver fortsätta att utvecklas 

under resten av året.  

Kommunstyrelsen har gett uppdraget att ta fram en ny 

trafikstrategi för Falköpings kommun. Beredelse för 

detta har startats upp under år 2021 och en konsult ska 

upphandlas, med uppdraget att tillsammans med 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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kommunens organisation ta fram ett förslag till 

strategi. Förslaget beräknas vara färdigt år 2022.  

Kommunstyrelsen presenterade en rapport om hur 

ökandet av hållbart resande kan se ut. 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att 

undersöka med Västtrafik hur möjligheterna ser ut för 

utökad kollektivtrafik till Falköpings nya 

utvecklingsområden kring Fåraberget, 

Prästgårdsgärde, Vilhelsmro och Ålleberg center. 

Kommunstyrelsen arbetar även med att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och 

privatpersoner samt med aktiviteter riktade till 

allmänheten om klimat.  

 

 

 

 

 

  

Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 368033 392481 348146 196 260 
Inpendling (SCB) 2860 2942 3046 i.u. 
Utpendling (SCB) 4678 4747 4703 i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 

näringsklimatet)
3,5 3,5 3,6 i.u. 

Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 75,80% 79,38% 83,61% i.u. 
Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,07 4,36 i.u. i.u. 
Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare 2,6 i.u. i.u. i.u. 
Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) 0,25 i.u. i.u. 0.32 
Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) 29215 kWh 25234 kWh i.u. i.u. 
Befolkningsutveckling (SCB) 0,8 0,2 0,3 i.u. 
Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 44 214 79 40 
Antal nya småhus (Kommunens statistik) 20 29 26  12     
Fastighetspriser (SCB) 1513 1453 1548 2049 
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Falköping –  en drivande aktör  

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

I februari beslutade kommunfullmäktige att påbörja 

arbetet med den nya överlämningsbangården på 

Marjarp. Det nya planprogrammet för utvidgning av 

logistikområdet på Marjarp har varit ute på 

internremiss, men det återstår en del arbete innan 

planprogrammet kan gå ut på samråd. 

Ett exploateringsavtal med Falköpings Mejeri för 

fastigheten Lantmannen 7 upprättades. Syfte med 

avtalet är att möjliggöra fortsatt utveckling av 

verksamheten. 

Arbete med detaljplaner för att möjliggöra mer mark 

för verksamheter pågår. Av de sju nya 

detaljplaneuppdragen omfattar två av dem ytterligare 

områden för verksamhetsutveckling i både 

Falköpings tätort och i Åsarps tätort.  

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett 

projekt under år 2021 från Tillväxtverket om Hållbar 

Besöksnäringsutveckling. Enheten ser en fortsatt 

mycket god utveckling av Nyföretagandet i 

kommunen.  

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Öppna 

jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten 

från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas 

myndighetsutövning och service gentemot företag. 

Resultatet för år 2020 visar på att den långsiktiga 

positiva trenden fortsätter Falköpings kommun 

placerar sig bäst bland Skaraborgs kommuner, tredje 

plats i Västra Götaland och 44:e plats i riket (av 181 

medverkande kommuner) med NKI 77 (av 100). 

Inom myndighetsområdet bygglov är NKI för år 2020 

81 vilket är en ökning med 12 enheter jämfört med år 

2019. 

 

Fördjupad logianalys för Falköpings 

kommun 

Under år 2020 genomfördes en logianalys för 

Falköpings kommun av HUI Research. 

Gästnattsutvecklingen har haft en positiv utveckling i 

Falköping under de senaste tio åren fram till och med 

år 2019. Falköpings kommun uppdrog åt HUI 

Research att undersöka om det fanns underlag och 

utrymme för investeringar inom logiområdet. 

Analysen skulle, givet att det visade sig finnas ett 

behov av utökad kapacitet, användas som underlag 

vid diskussion med potentiella investerare inom 

hotellbranschen samt besöksnäringsaktörer i och 

utanför Falköping. Rapporten skulle vidare mäta 

lönsamheten av nuvarande logiutbud i kommunen, ge 

en marknadsöversyn gällande logiverksamheten i 

Falköping och därigenom analysera hur stort antal 

gästbäddar samt typ av logi som kommer att behövas 

i Falköpings kommun i framtiden. 

Samma vecka som denna rapport överlämnades, i 

mitten av mars 2020, infördes reserestriktioner i 

Sverige till följd av pandemin och såväl 

konferenssegmentet som privatresandet drabbades 

mycket hårt. År 2020 blev totalt sett ett tufft år för 

besöksnäringen i Västsverige och i Falköping på 

grund av rådande pandemi. Totalt 3,8 miljoner 

gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i 

regionen är nästan en halvering (- 47 %) jämfört med 

2019. I Falköping redovisades 54 848 gästnätter på 

hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) vilket är 

ungefär 25 % färre än under år 2019. För hela 

Skaraborg var nedgången i antalet gästnätter på HSV 

nästan 32 %. En tydlig trend under pandemin är att 

områden med större städer drabbats hårdare än mer 

glesbefolkade områden. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern) 3,9 4 3,6 4,4 
Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)  60      61     i.u 62 
Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut) 81 82 i.u 82 
Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 249      4 288      4 308      4 368     
Antal arbetstillfällen (SCB) 13755 13837 i.u  13 837     
Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  981 000      670 130      615 000      570 435     
Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt) 76 73 77 73 
Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  68 611      68 853      73 510      58 848     
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Förnyelse och utveckling  

Kommunstyrelsen har inlett ett arbete att se över och 

utveckla berednings- och ärendeprocess i samtliga av 

kommunens nämnder. En översyn av mark- och 

exploateringsprocessen, där alla funktioner som är 

delaktiga i den inkluderades, har genomförts och 

presenterats för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

beslutade arbetet med att effektivisera processen 

skulle fortgå.  

Revideringarna av policy för lokalhyror och riktlinjen 

för internhyror är när detta dokument skrivs på 

remiss. Arbetet med en revidering av 

ekonomihandboken är också påbörjat.  

Digitalisering  

Införandet av Microsoft Teams är igång. Under år 

2021 har en pilotstudie gjorts som involverade 

ungefär 130 medarbetare. Under maj och juni månad 

utvärderas studien och beslut om fortsatt process tas 

därefter.  

För införandet av Microsoft 365 behöver en risk- och 

sårbarhetsanalys göras utifrån lagstiftningen GDPR. 

Fler och fler e-tjänster automatiseras, så som en tjänst 

för tomtkö, vilket innebär att handläggningen av vissa 

ärenden görs av en mjukvarurobot. Detta frigör tid för 

handläggare att arbeta med andra saker. 

Den interna webben, Falnet, uppdaterades och fick en 

ansiktslyftning under början av år 2021.  

En lärande och utvecklande verksamhet 

Under februari månad genomfördes 

medarbetarenkäten för alla anställda i Falköpings 

kommun. Vidare arbete fortsätter ute i 

verksamheterna med redovisning och handlingsplan 

för fortsatt arbete med resultatet. Fortsatt arbete med 

kompetensförsörjningsplanen samt med riktlinjen 

”Lika möjligheter och aktiva åtgärder för att 

motverka diskriminering” är också planerat. Även 

arbetet med att tydliggöra arbetsgivarens ansvar och 

krav på fördelning av arbetsmiljöuppgift är en 

prioriterad uppgift under tidsspannet.

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 51,7 56 40 44 
Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik) 15,4  17     20 17 
Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 59 82 108 
Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik) 0  -     0 i.u. 
Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,82 0,84 0,78 i.u. 
Andel gröna lån i.u. iu 17,5% 23,0% 

Nöjd medarbetarindex

70 

(medarbet

are) 78 

(ledare)

i.u.

71 

(medarbet

are) 80 

(ledare)

i.u. 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 

arbetsgivare (medarbetarundersökningen)

3,9 

(medarbet

are) 4,6 

(ledare)

i.u. 

3,9 

(medarbet

are) 4,6 

(ledare)

i.u. 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. 
Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt i.u. i.u. i.u. i.u. 



15 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I KOMMUNSTYRELSEN 

Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Avvikelsen mot budget är 4,5 stycken 

tillsvidareanställda färre (vakanser). En 

pensionsavgång samt en egen uppsägning har skett 

under de fyra första månaderna. 

Prognos efter genomlysning av 

kommunledningsförvaltningen är att de tjänster som 

är vakanta bör vara tillsatta vid årets slut. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Utifrån det uppdrag kommundirektören har att göra 

en genomlysning av kommunledningsförvaltningen 

blev sammanställningen   av enkäten från 

medarbetarna på kommunledningsförvaltningen klar 

under januari–februari. Därefter har förvaltningen 

tagit hjälp av Avonova i  arbetet.  

Den 28 april hölls första partsammansatta mötet för 

att ta  processen framåt. Utkomsten från detta möte 

lägger grunden till fortsatt process. Planen är att 

kommunledningsförvaltningen ska kunna arbeta efter 

den nya organisationen efter sommaren. 

FRÅNVARO 

Sjukfrånvaro januari–april är 0,5 % (föregående år 

2,3 %). Kan det detta vara effekten av hemarbete? 

Kan finnas ett samband och den finns med i analysen 

för vidare dialoger och reflektioner framöver. 

Historiskt är sjukfrånvaron högre denna period än 

övriga månader under året på grund av förkylningar, 

influensor och infektionssjukdomar. Åren 2020 och 

2021 blir speciella år i sjukfrånvarostatistiken på 

grund av Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 

ARBETSMILJÖ 

För att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav ska 

Falköpings kommun som arbetsgivare fördela 

uppgifter i arbetsmiljön på olika personer och 

befattningar i verksamheten. För att säkerställa detta 

har rutin angående arbetsgivarens ansvar och krav på 

fördelning av arbetsmiljöuppgift uppdaterats. 

I medarbetarportalen finns vägledningar som kan 

kopplas till friskare arbetsplatser, APT det 

systematiska arbetsmiljöarbetet med mera. Materialet 

uppdateras kontinuerligt och ger en bra vägledning 

och stöd för ett aktivt arbetsmiljöarbete ute i 

verksamheterna. 

SAM-enkäten har genomförts och rapporterats ut till 

förvaltningar och den centrala samverkansgruppen. 

HR-avdelningen finns som stödfunktion i 

arbetsmiljöarbetet. 

 

  

Personalredovisning Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 -04 Prognos 2021 
Prognos-

avvikelse 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda

Kommunledningsgruppen (KLG)  6,0      6,0      6,0      6,0      -,0     

Kommunledningsförvaltningen (KLF)  85,0      86,5      82,0      86,5      -,0     

Visstidsanställda  6,0      4,0      7,0      2,0     -2,0     

Timanställda  25,0      25,0      23,0      25,0      -,0     

Antal årsarbetare  90,25      90,25      86,69      90,25      -,0     

Rektytering/ Omsättning

Pensionsavgångar (65år)  1,0      2,0      1,0      2,0      -,0     

Omsättning  4,0      1,0      -,0     

Rekrytering behov  1,5      4,5     -1,5     

Frånvaro

Sjukfrånvaro 2,3% 2,0% 0,5%

Ej tillsatt personal  5,0      4,5     
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Förväntad utveckling  

Ekonomiavdelningen kommer att fortsätta bidra till 

att utveckla, implementera och säkerställa att 

Falköpings kommun har en ”normalkommunal 

ekonomifunktion” centrala ekonomiavdelningen och 

hela kommunens ekonomifunktioner. 

Fortsätta utveckla arbetet i ekonom-gruppen.  

Utveckla och inkludera fler funktioner i 

förvaltningarna. 

HR-avdelningen kommer att fortsätta leda, samordna 

och följa upp kommunens utveckling inom 

personalområdet. Avdelningen ser också betydelsen 

av att fokusera ytterligare på att understödja 

kommunens medarbetare till ett hållbart och 

meningsfullt arbetsliv samt fortsatta arbetet med 

attraktiv arbetsgivare.  

IT-avdelningen och kansliavdelningen ska leda ett 

kommunövergripande projekt att införa e-signering i 

hela organisationen.  

För införandet av Microsoft 365 behöver en risk- och 

sårbarhetsanalys göras utifrån lagstiftningen GDPR.  

Näringslivsavdelningen förbereder en återstart av 

publika verksamheter och aktiviteter i höst, nu 

planerar vi med dubbla planer, bibehållna 

restriktioner och lättnader, det gör verksamheten 

mycket mer svårarbetad. Avdelningen kommer under 

andra halvåret fördjupa hållbarhetsarbetet kring 

besöksnäringen, framförallt nu med Tillväxtverkets 

projektmedel.   Ser och tror på ett fortsatt gott inflöde 

på mark och lokal och etableringsförfrågningar även 

nyföretagarrådgivningen tror på fortsatt stark 

utveckling under andra halvåret. 

Stadsbyggnadsavdelningens antal planuppdrag har 

ökat och det handlar både om planering för 

kommunala verksamheter, men även planer initierade 

av privata aktörer. Arbete med påbörjade projekt 

kommer att fortsätta. Uppdrag från kommunstyrelsen 

kommer att slutföras enligt tidsplanen. Verksamheten 

kommer att fortsätta med arbetet med digitalisering 

av olika delar av verksamhetsprocesser. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var    

-100 100 tkr. Kompensation av år 2020 och 2021 års 

löner har skett om -3 781 tkr samt en minskning av 

kapitalkostnader 929 tkr, där av ny ram om -102 952 

tkr. 

Analys intäkter  

Inom stadsbyggnadsavdelningens byggenhet har 

antal lovärende har ökat med cirka 40 % under period 

januari–april 2021 jämfört med samma period år 

2020. De inkomna ärenden handlar till stor del om 

mindre om- och tillbyggnader och enklare åtgärder 

vilket innebär också mindre intäkter i form av 

taxaavgift. Dessa åtgärder medför inte krav på 

utsättning och detta innebär utebliven avgift enligt 

mät- och karttaxa. Även planenhetens intäkter är 

kopplade till bygglovstaxa. Utfallet visar att 

verksamheternas intäkter ligger i linje med budget 

och prognosen är enligt plan. 

Intäkter inom verksamheterna Camping och 

Vandrarhem avviker cirka 30 %  från budget av 

utfallet de fyra första månaderna. Prognosen är att ett 

underskott om -300 tkr av intäkter vid årets slut. 

Analys kostnader 

Personalkostnaderna prognostiseras med ett överskott 

om 800 tkr inom Hållbar utveckling och Hållbar 

kommunikation. Inom samtliga avdelningar finns 

vakanser, vilket påverkar kapaciteten att leverera. 

Vilka tjänster som ska tillsättas ska framgå av den 

översyn av förvaltningen som pågår. Utifrån vakanser 

har avdelningarna svårt att motsvara förväntningar 

från politik, andra förvaltningar när det gäller främst 

utvecklingsfrågor, utredningar och strategiskt arbete. 

Det underskott av verksamhetskostnaderna som 

avviker mot budget beror på de kostnadsökningar 

som avtal, licenser medför årligen. Framför allt inom 

IT-avdelningen där digitalisering har ökat drastiskt 

från verksamheterna i hela kommunen under 

pandemiåret. Konsultkostnader är en annan ökning 

till följd av besparing av tjänst mellan åren 2020 och 

2021. En viss specialkompetens måste köpas in då 

den inte finns inom befintliga befattningar i 

förvaltningen. Dessa tillsammans blir en avvikelse 

om  -1 600 tkr mot budget i denna prognos. 

Kommunstyrelsen lämnar en prognos på ett 

underskott om -1 100 tkr vid årets slut. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Den del från överskottet av vakanser medför att en del 

av verksamhetkostnadsökningar kan hanteras samt 

återhållsamhet vad gäller inköp av varor får 

prioriteras för att nå balans inom kommunstyrelsen.

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  2 544,6      3 701,5      10 928,0      10 628,0     -300,0     

Statsbidrag  1 556,4      904,2      1 550,0      1 550,0      -,0     

Övriga intäkter  2 046,5      1 633,8      3 276,0      3 276,0      -,0     

Interna intäkter  2 567,4      1 837,0      6 016,0      6 016,0      -,0     

Summa intäkter  8 714,9      8 076,4      21 770,0      21 470,0     -300,0     

Kostnader

Personalkostnader -21 125,5     -22 773,9     -69 075,0     -68 275,0      800,0     

Verksamhetskostnader -15 393,6     -15 202,7     -42 338,0     -43 938,0     -1 600,0     

Kapitalkostnader -2 475,9     -2 163,9     -6 455,0     -6 455,0      -,0     

Interna kostnader -3 336,4     -2 395,6     -6 854,0     -6 854,0      -,0     

Summa kostnader -42 331,4     -42 536,2     -124 722,0     -125 522,0     -800,0     

Resultaträkning för 

Kommunstyrelsen -33 616,5     -34 459,7     -102 952,0     -104 052,0     -1 100,0     



KOMMUNSTYRELSEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 18 

Resultat per verksamhetsområde 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 

Utfall av kommunledningsförvaltningen fyra första 

månader -27,1 mnkr. Jämförelse mot föregående år är 

utfallet på samma nivå.  

Prognos för helår ett underskott om -1,1 mnkr. Detta 

beror på att verksamhetskostnaderna beräknas öka. 

Samtidigt har förvaltningen överskott på grund av 

vakanser. En intäktsminskning prognostiseras inom 

verksamheten Camping och Vandrarhem. 

 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Utbetalningar har skett till Dalénium science center, 

Floby marknadsförening, Ållebergs 

segelflygmuseum och Falbygdens mat- och kultur 

enligt avtal. Prognos enligt plan.  

POLITIK 

Prognos enligt plan. Det partistöd som skulle ha 

betalts ut i januari 2021 är ännu inte utbetalt. 

Anledningen är att det pågår ett mål om 

laglighetsprövning gällande kommunfullmäktiges 

beslut om partistöd i förvaltningsrätten, varpå 

förvaltningen valt att inte verkställa beslutet förrän 

det vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning (mnkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget

 2021 

Prognos

2021-12 
Avvik-
else 

Kommunledningsförvaltningen -27,7 -27,1 -86,5 -87,5 -1,1

Samverkan och samordning -3,0 -5,0 -9,6 -9,6 0,0

Politik -3,0 -2,3 -6,9 -6,9 0,0

Summa budgetram -33,6 -34,5 -102,9 -104,0 -1,1
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Resultat per enhet  

 

 

KOMMUNDIREKTÖR 

Avvikelsen beror på ökade konsultkostnader. 

Prognos ett underskott om -800 tkr. 

NÄRINGSLIV 

Avvikelse mot budget om -300 tkr beror på mindre 

intäkter inom verksamhet Camping och 

Vandrarhem. Övriga verksamheter är prognos enligt 

plan. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION 

Avdelningarna genererar för perioden ett överskott, 

vilket förklaras av vakanser som ej tillsatts i väntan 

på översynen av kommunledningsförvaltningen. På 

grund av underskott inom verksamhetskostnader 

lämnas en prognos enligt plan. 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Avvikelsen mot budget beror på vakanser som ej är 

tillsatta.  På grund av underskott inom 

verksamhetskostnader lämnas en prognos enl. plan. 

STADSBYGGNAD 

Utfallet visar att verksamhetens intäkter ligger i linje 

med prognosen och kostnaderna är 500 tkr mindre än 

budgeterat. På grund av att verksamhets karaktär och 

att olika omvärldsfaktorer har betydlig påverkan på 

verksamheten är det svårt att göra en trovärdig 

prognos. Det ekonomiska resultatet kan ändras under 

väldigt kort tid vilket påverkar prognosen. Utifrån 

utfallet per den 30 april är prognosen stadsbyggnad 

kommer att hålla sig inom den tilldelade ekonomiska 

ramen. 

EKONOMI 

Prognosen på helår är att budgeten följs. Eventuella 

avvikelser på personalkostnader när 

ekonomisystemprojektet kommer igång. Mindre 

avvikelser på intäktssidan, inkassointäkter. 

HR 

HR-avdelningen beräknar att prognos blir enligt 

plan. 

 

Enhetsredovisningt (mnkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -2,9 -3,8 -11,2 -12,0 -0,8

Näringsliv -3,3 -3,7 -8,6 -8,9 -0,3

Hållbar kommunikation -10,8 -9,9 -29,8 -29,8 0,0

Hållbar utveckling -0,1 0,2 -2,2 -2,2 0,0

Stadsbyggnad -2,3 -1,7 -7,5 -7,5 0,0

Ekonomi -2,4 -2,6 -8,2 -8,2 0,0

HR -5,8 -5,6 -18,9 -18,9 0,0

Summa kommunledningsförvaltning -27,7 -27,1 -86,5 -87,5 -1,1

Samverkan och Samordning

KS Bidragsgivning -1,6 -3,0 -3,5 -3,5 0,0

Miljösamverkan -0,7 -1,2 -3,4 -3,4 0,0

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

Kommunala medlemsavgifter -0,8 -0,8 -2,3 -2,3 0,0

Summa samverkan och samordning -3,0 -5,0 -9,6 -9,6 0,0

Politik

Kommunstyrelsen -2,1 -1,5 -4,4 -4,4 0,0

Kommunfullmäktige -0,9 -0,8 -2,5 -2,5 0,0

Summa Politik -3,0 -2,3 -6,9 -6,9 0,0

Årets resultat -33,6 -34,5 -102,9 -104,0 -1,1
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Investeringsredovisning 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS INVESTERINGAR 

Investeringar inom kommunstyrelsen från årets 

början var -4,9 mnkr. Prognos vid årets slut beräknas 

vara -3,8 mnkr. Avvikelsen om -1,1 mnkr beror på att 

Ekonomisystemets investering inte kommer att ske 

under 2020. Ombudgeteringar från föregående år är 

inte med i denna uppföljning eller prognos. 

Kommunövergripande IT-investeringar 

Försiktig start på årets IT-investeringar, prognos vid 

årets slut enligt plan. 

Ekonomisystem 

Inget utfall de fyra första månaderna. Prognos pekar 

mot att investeringen inte sker under år 2021. 

Processen är något försenat. Kommer troligen behöva 

ombudgeteras. 

Laddinfrastruktur  

Under april och maj månad 2021 installeras publika 

laddningsstationer på tre platser i Falköpings tätort. 

Det finns två laddningsmöjligheter vid varje 

laddningsstation. Dessa laddningsstationer kommer 

bli redo att tas i bruk under andra kvartalet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mnkr)  
Utfall

2021-04 

Budget

2021 

Prognos 

2021-12 
Avvikelse 

Kommunstyrelsens investeringar -0,1 -4,9 -3,8 -1,1

Kommunövergripande IT-investeringar -0,1 -2,8 -2,8 0,0

Ekonomisystem 0,0 -1,1 0,0 -1,1

Ladinfrastruktur 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Övriga investeringar

Summa Kommunstyrelsen -0,1 -4,9 -3,8 -1,1
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MARK- OCH EXPLOATERINGS 

INVESTERINGAR

 

 

Investeringsplan (mnkr)  
Budget 

2021 

Utfall 

2021-04 

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 0,0 -1,6 -51,4 -44,2 -48,9 -2,5

Gata 0,0 1,4 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA 0,0 -1,4 -12,5 -12,5 -12,5 0,0

Övrigt Marjarp Belysning 0,0 -1,6 0,0

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Två nya terminalspår 0,0 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Gata 0,0 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -7,0 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0

Gata -7,0 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0

Statliga bidrag

SUMMA MARJARPS LOGISTIKOMR -7,0 -1,6 -96,2 -51,0 -95,8 -0,4

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2A radhus 0,0 0,0 -43,2 -40,3 -39,8 -3,4

Gata 0,0 0,0 -11,2 -9,6 -11,2 0,0

VA 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt 0,0 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -16,4 -2,7 -19,7 -2,9 -19,7 0,0

Gata -9,3 -0,7 -12,3 -0,7 -12,3 0,0

VA -7,1 -1,9 -7,1 -1,9 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -3,3 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0

Gata -3,0 0,0 -11,1 0,0 -11,1 0,0

VA -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

Förlängning Nordmannagatan -7,0 0,0 -25,5 0,0 -25,5 0,0

Gata -5,0 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

VA -2,0 0,0 -7,1 0,0 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Österängsg. gata,

rondell, grönområde 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0

VA 0,0 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata,

Fårabergsgatan 0,0 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

SUMMA FÅRABERGET -26,7 -2,7 -137,5 -43,2 -134,1 -3,4

ÖVRIGT

Alvared 4:164 Månasgårdsgatan 0,0 -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 0,0

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

VA 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningsställande av parkering 

del av Kv Byggmästaren 0,0 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata 0,0 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt 

iordningställande

av pendelparkering -2,5 -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,5 -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i

Stenstorp 0,0 0,0 -5,9 0,0 -5,9 0,0

Gata 0,0 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Megaliten etapp 1 0,0 -0,4 -19,7 -13,8 -21,7 2,0

Gata 0,0 -0,4 -15,1 -9,4 -17,0 1,9

VA 0,0 0,0 -4,6 -4,4 -4,7 0,1

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Megaliten etapp 2 0,0 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0

Gata 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

VA 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde 0,0 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1

Gata 0,0 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 0,0 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0

Gata 0,0 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0

Övriga exploateringar -4,2 0,5 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA ÖVRIGT -6,7 -2,0 -94,7 -25,7 -96,6 1,9

Summa fleråriga projekt -40,4 -6,3 -328,4 -119,9 -326,5 -1,9
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Mark- och exploateringsinvesteringar budgetram för 

år 2021 är -40,4. I denna rapport är inga 

ombudgeteringar med. 

Utfall januari–april -6,3 mnkr. Nedan följer en kortare 

sammanfattning av respektive flerårigt 

investeringsprojekt. 

Marjarp logistikområde  

Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps 

logistikområde” om en finansiering av -1,5 mnkr har 

utfall hamnat i år. Syftet med detta beslut och 

finansiering var att förbättra arbetsmiljön på 

anläggningen. Uppföljning av två nya terminalspår 

och Överlämningsbangård Marjarp kommer i augusti.  

Fåraberget  

Fåraberget etapp 2B bostadsområde fortskrider enligt 

plan. 

Övrigt 

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt i 

iordningställande av pendelparkering. Under våren 

pågår projektet med parkeringen som beräknas 

färdigställas under år 2021. 

På Krokrotps Handelsområde (Megaliten etapp 1) är 

det vissa åtgärder som återstår efter att den sista 

tomten byggs. Projektet har fortsatt med att infarter, 

gräs- och trädplantering samt rondellutsmyckning har 

utförts. 
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Redovisning av fleråriga driftsprojekt  

PROJEKT/UPPDRAG 

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete 

mot de fyra övergripande målen drivs flertalet projekt 

med extern finansiering från regional, nationell och 

EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar dessa 

projekt (ej investeringsprojekt) till största delen med 

arbetstid. 

För att stärka arbete mot mål 1  

SHAPING FAIR CITIES 

Projektet fortsätter under år 2021. Uppföljning sker i 

augusti eller december. 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för 

instanser för kommunmottagna nyanlända 

finansierarna flera instanser inom olika delar av 

kommunens verksamhet och är en form av tillfälliga 

projekt medel.  

FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-

ningspotten till föräldrastöd togs under år 2019. 

Projektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av 

föräldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetar 

vidare i projektet under år 2021. 

För att stärka arbetet mot mål 2  

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV 

BETESMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Den 28 oktober 2020 beviljades Falköpings kommun 

260 000 kronor i statliga bidrag för att restaurera tre 

naturbetesmarker i Stenstorp och en i Åsarp. I 

projektet ingår att restaurera cirka 17 hektar 

betesmark på kommunägd mark, skapa brynmiljöer 

och faunadepåer i solbelysta lägen, uppsättning av 

Fleråriga projekt ( tkr)  
Projekt-

kalkyl 

Prognos 

projekt 
IB 2021 2021-04-30

Mål 1 3 398 706,0 3 446 967,0

EU-projekt Shaping fair cities 331 466,0 331 466,0

Shablonersättning "pott" 2 407 562,0 2 538 045,0

Shablonersättning KS fördelning 750 000,0 -750 000,0

Föräldrastöd 659 678,0 577 456,0

Run-AF-VGR

Mål 2 841 430,0 841 430,0

Pollingeringslona restaurering av 

betesmarker på kommunägd mark 274 369,0 274 369,0

Lona Friggeråkersjön 142 036,0 142 036,0

Lona Naturreservatet Väsmestorp 406 000,0 406 000,0

Pollineringslona biparadis i Broddetorp 0,0 0,0

Skoggstrategi 0,0 0,0

Laddinfrastruktur klimatklivet 19 025,0 19 025,0

Mål 3 0,0 0,0 392 342,0 0,0

Visit Hornborgasjön 392 342,0 0,0

Lona Falekvarna 0,0 0,0

Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön 0,0 0,0

Forma Forskningsprojekt 0,0 0,0

Summa fleråriga projekt 0,0 0,0 4 632 478,0 4 288 397,0
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cirka 1 200 meter elstängsel kring en 5 hektar stor 

betesmark. Syftet med projektet är att främja den 

biologiska mångfalden i betesmarkerna, framför allt 

att gynna pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp 

är planlagd som industrimark. Byggnadsnämnden har 

fattat beslut om att planen ska upphävas i den del som 

omfattas av betesmarken för att förhindra framtida 

exploatering av en värdefull naturbetesmark. 

Farmartjänst har utfört röjning och gallring av en av 

betesmarkerna i Stenstorp samt stängsling av en 

annan betesmark i Stenstorp under våren. 

LONA FRIGGERÅKERSJÖN 

Projekt fortsätter under år 2021. 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Den 14 april 2020 beviljades Falköpings kommun 

185 000 kronor i statliga bidrag till 

naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med 

stenmurslandskapet. Projektet går ut på att utreda 

möjligheten att bilda ett kommunalt naturreservat i 

Väsmestorp med angränsande stenmurslandskap. 

Falköpings kommun har köpt fastigheten Väsmestorp 

1:62, som kommer att ingå i reservatet. Länsstyrelsen 

har beviljat ytterligare 115 00 kronor i bidrag för att 

ta bort gammalt stängsel och sätta upp nytt, samt byta 

ut färisterna mot grindar. Naturvårdstjänst utför 

åtgärderna under våren. Skyltunderlag har tagits fram 

och skyltar kommer att tryckas när reservatsbeslutet 

är fattat. Kommunstyrelsen har skickat ut 

reservatsförslaget på remiss. Samrådsredogörelse är 

klar. Om inget oförutsett inträffar, så kommer 

kommunfullmäktige att fatta beslut om bildande av 

reservat den 28 juni 2021. 

POLLINERINGSLONA BIPARADIS 

BRODDETORP 

Den 25 maj 2020 beviljades Falköpings kommun 

146 000 kronor i statliga bidrag för att skapa en bi- 

och fjärilsoas vid Broddetorpsskolan. Projektet 

omfattar anläggning av biparadiset, utbildningar i 

form vandringar med insekts och naturvårdsexperter, 

skötselplan, uppföljning och framtagande av material 

för information och skyltar. Projektet drivs av 

Falbygdens naturskyddsförening. Genomförandet 

följer väl den uppsatta tidsplanen. Större delen av den 

fysiska anläggningen är genomförd. Under stort 

intresse av skola och allmänhet. En guidning har 

genomförts för skolan och en stor del av barnen var 

med under sådden och borrning av hål i död ved för 

att skapa boplatser till solitärbin. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i 

samarbete med flera förvaltningar. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens 

skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan 

anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Projektet fortsätter 

under 2021. 

KLIMATKLIVET 

Under år 2018 beviljades Falköpings kommun fyra 

projekt inom klimatklivet, statliga klimatinveste-

ringsbidrag som ska genomföras under åren 2019–

2020. Två klimatklivet-projekt för utveckling av bio-

gasanläggning för att öka biogasproduktionen (totalt 

8 408 250 kronor) samt investeringsstöd till att bygga 

laddinfrastruktur på tre   platser i Falköpings stad. (75 

500 kronor) samt ett flerfunktionellt cykelgarage vid 

resecentrum. (700 000 kronor). Dessa klimatklivet-

projekt kommer att pågå fortsatt under år 2021. 

En stor klimatinvestering som planeras, där 

medfinansiering är beslutad av kommunfullmäktige, 

är ny överlämningsbangård på Marjarps 

logistikområde, på totalt 80 miljoner kronor. För 

projektet har hittills cirka 35 % av investeringen 

beviljats från Trafikverket och en 

klimatklivetansökan för cirka 45 % av investeringen 

väntar på beslut från Naturvårdsverket. 

 

KOMMUNENS ENERGI- OCH 

KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 

halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 

löper på under år 2021 då en ny ansökningsperiod 

startar. 

För att stärka arbete mot mål 3  

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete 

mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. 

Falköpings kommun är projektägare och anställ-

ningsmyndighet för den gemensamma affärsut-

vecklaren. Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, 

samt för 2022–2023 om avtal förlängs. 
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Transäsongen år 2021 – utifrån rådande restriktioner 

kopplade till Covid-19. Länsstyrelsen har 

tillsammans med Visit Hornborgasjön sedan i höstas 

planerat för en kommunikation som innebär att 

trandansbesökarna ska sprida ut sig i tid och geografi. 

Detta med förhoppning om att besökarna tar sitt eget 

ansvar och håller avstånd. 

Trandansen hölls  öppen i år    när det var som flest 

tranor, vackert väder och ledigheter. 

Trandansbyggnaden har hållits stängd och en 

utomhusutställning har varit uppsatt. Länsstyrelsen 

tillsammans med Visit Hornborgasjön har i alla år 

jobbat med att kapa toppar och försökt att sprida ut 

besökarna i området, så är det gjort i år också. Detta 

med större kraft, en tydlig kommunikation och ett 

styrande värdskap och tillsammans med fler kollegor 

med andra kompetenser i kommunerna och på 

Länsstyrelsen samt kommunledningen i Falköpings 

kommun har vi lyckats hantera årets transäsong på 

bästa sätt utifrån rådande omständigheter. Det totala 

antalet besökande under transäsongen år 2021 har 

ännu inte sammanställts, men känslan är att 

åtgärderna för att sprida besökarna har gett effekt . 

LONA FALEKVARNA 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2019, § 

193, att ansöka om bidrag till lokala 

naturvårdsprojektet Falekvarna. Projektet påbörjades 

aldrig under år 2020 med anledning av föreningen 

inte hanterade medfinansieringen. Föreningen har nu 

under hösten 2020 omarbetat ansökan och säkrat 

medfinansiering 

Slöta Natur och Hembygdsförening har tagit fram ett 

förslag på projekt, vilket föreningen önskar 

genomföra. Falekvarna är välkänt som ett naturskönt 

område i kommunen. Detta beror på Kvarnbäcken 

med omgivande dalgång, kvarnbyggnaderna och 

betesmarkerna. Utmed Kvarnbäcken finns en 

vandringsled som är cirka 1 360 meter lång. Området 

håller på att växa igen och tillgängligheten och 

skönhetsvärdena har försämrats. Syftet med projektet 

är att bevara ett öppet beteslandskap, bevara och 

utveckla den biologiska mångfald samt att 

tillgängliggöra Falekvarnaleden. Projektet är i 

uppstartsfas vår 2021.  

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING 

HORNBORGASJÖN 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 

för att genomföra detta projekt med inriktning på att 

utveckla arbetsmetoder för hur 

destinationsutveckling i bred bemärkelse ska få en 

tydligare roll i samhällsplaneringen. Den aktuella 

platsen området runt Hornborgasjön utgör med sina 

natur- och kulturvärden och höga besökstyck ett bra 

exempel på projektet ska bidra till att stärka 

naturturismens förutsättningar. Projektet är i 

uppstartas vår 2021. 

FORMA FORSKNINGSPROJEKT 

Ett samarbete med Göteborgs universitet under åren 

2019–2021 där Falköpings kommuns turistchef 

medverkar. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 

under år 2021  

 

POLITISKA UPPDRAG UNDER ÅR 2021 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att se över stöd-, service- och stabsfunktioner 

i hela den kommunala organisationen med syfte att 

skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

En processplan för uppdraget att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy pågår. Processen kommer 

att dra igång på allvar när klimatstrategin är antagen. 

Det finns ingen exakt tidsplan än, men beslut bör 

kunna tas i slutet av året. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en 

transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 

för kommunstyrelsen under år 2021. Har inte 

påbörjats. Ingen projektledare tillsatt. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 

kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021.  

Falköpings kommun har sökt 420 000 kronor i 

statliga bidrag till naturvårdsprojektet. I projektet 

ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive 

pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 

Stenstorp. Grönstrukturplanens ska vara vägledande 

för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och 

ekologiska värden vid fysisk planering av 

tätbebyggelse. Planen ska beskriva och värdera 

grönstruktur i Falköpings stad och i tätorterna Floby 

och Stenstorp med närområden. Planen ska också 

föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för 

bevarande, utveckling, skötsel och hållbart 

utnyttjande av gröna miljöer 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en strategi för solenergi 

och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas 

ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Fastighetsavdelningen har börjat titta på vad det 

innebär, t.ex. takets konstruktion, underhållsansvar, 

brand, anslutning elnät, m.m. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet 

och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget 

ska redovisas för de båda nämnderna samt 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Under de första månaderna av 2021 har berörda 

rektorer tillsammans med skolchefer påbörjat en 

gemensam process för att ta sig an uppdraget. 

Tillsammans har man konkretiserat vad som kan 

göras i det korta perspektivet men även i det längre. 

Samverkan ska ha sin utgångspunkt i fullföljda 

studier och hur vi kan underlätta för våra medborgare 

att stärka sin position på arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lokaler, 

gemensam kompetensutveckling, måluppfyllelse, 

behörighet med mera. Under resterande delen av 

våren kommer rektorer att mötas i tvärkonstellationer 

för att se hur samverkan kan ske i praktiken. En plan 

gällande detta arbete ska tas fram innan sommaren för 

att aktiviteter ska kunna genomföras under hösten. 

I det längre perspektivet bör en dialog föras gällande 

mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på sikt kan 

föra samman nämndernas respektive styrdokument. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Styrkedjan är enligt beredningsprocessen. 

Vidare från kommunstyrelsens arbetsutskott till 

kommunstyrelsens möten månadsvis. 

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Se under rubrik politiska uppdrag under år 2021. 
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§ 52 Dnr 2021/00123  

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020  
till år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel om totalt sjuttiosju miljoner 

niohundra tusen kronor (77,9 miljoner kronor) från år 2020 till år 2021.  

Bakgrund 

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 

kommunfullmäktige beslutat om för år 2020, men där projekten inte följt den 

tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte 

längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om 

för år 2021 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 

genomföras. 

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige 

att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 

till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 

ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 

till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 

2020 innebär att investeringsramen för år 2021 ökar. 

Förvaltningens bedömning  

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 

yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel till år 2021. Dessa 

sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med ombudgeteringar, budget 

och utfall för år 2020, samt kommunledningsförvaltningens förslag till 

ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att ombudgetera 1,8 miljoner kronor 

som användes redan år 2020, avseende inventarier till Vindängens skola, 

men som var budgeterat till år 2021.  

Kommunstyrelsen yrkar på att ombudgetera -25,0 miljoner kronor, där  

-3,0 miljoner kronor avser investeringar kopplat till kommunlednings-

förvaltningen och -22,0 miljoner kronor avser pågående projekt inom Mark 

och Exploatering (MEX). Efter en genomgång av kommunlednings-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen av MEX-investerings-

projekt och dess ombudgeteringar har förvaltningarna kommit fram till att 

ombudgeteringen bör uppgå till -15,3 miljoner kronor för att stämma överens 

med respektive projektbudget inom MEX. Därför föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunstyrelsens yrkande på -22,0 miljoner kronor 

avseende MEX ändras till -15,3 miljoner kronor till år 2021. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg yrkar på att ombudgetera -4,5 miljoner 

kronor, vilket ska användas till investering av nya fordon som skulle 

levererats under år 2020, men på grund av Covid-19 blev försenat till januari 

år 2021. 

Tekniska nämnden yrkar på att inom den skattefinansierade delen 

ombudgetera -46,7 miljoner kronor, varav -14,2 miljoner kronor avser  

Re-/löpande investeringar och -32,5 miljoner kronor avser pågående projekt 

inom de fleråriga investeringarna. Inom den taxefinansierade verksamheten 

yrkar nämnden på att ombudgetera -7,7 miljoner kronor för pågåendeprojet 

kopplat till Vatten och avlopp samt -2,5 miljoner kronor kopplat till Biogas. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen gått igenom pågående projekt och re-/löpande investeringar 

Investeringbudget (mnkr) Ombudget.

till år 2020 

Budget inkl 

ombudget.

år 2020 

Utfall 

år 2020 

Budget 

år 2021 

Nämndsbeslut 

ombudget. 

till år 2021 

KLF förslag 

ombudget.

till år 2021 

Förslag till ny 

Budget 

år 2021 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -2,7 -6,7 -8,5 -9,1 1,8 1,8 -7,3

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -29,6 -156,1 -54,4 -45,3 -25,0 -18,3 -63,6

Kommunledningsförvaltningen -5,3 -10,1 -3,1 -4,9 -3,0 -3,0 -7,9

Mark och exploatering -24,3 -146,0 -51,0 -40,4 -22,0 -15,3 -55,7

Kompetens- och arbetslivsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Kultur- och fritidsnämndenn 0,0 -0,9 -0,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -3,1 -5,3 -0,8 -2,2 -4,5 -4,5 -6,7

Socialnämnden -1,0 -5,0 -2,5 -4,1 0,0 0,0 -4,1

Tekniska nämnden -37,2 -345,4 -175,0 -310,3 -46,7 -46,7 -357,0

Re-/löpande investering -21,3 -73,5 -48,2 -47,4 -14,2 -14,2 -61,6

Projekt investering -15,9 -271,9 -126,8 -262,9 -32,5 -32,5 -295,4

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -73,6 -520,1 -242,8 -372,4 -74,4 -67,7 -440,1

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,0 -53,7 -37,9 -39,1 -7,7 -7,7 -46,8

Re-/löpande investering 0,0 -30,0 -21,7 -24,6 0,0 0,0 -24,6

Projekt investering 0,0 -23,7 -16,3 -14,5 -7,7 -7,7 -22,2

Biogas -13,6 -29,7 -17,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,5

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxefinansierade 

verksamheter -13,6 -83,4 -55,2 -39,1 -10,2 -10,2 -49,3

Total investeringsbudget 
-87,2 -603,5 -298,0 -411,7 -84,6 -77,9 -489,4
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och har en samsyn kring de behov av ombudgeteringar som föreslås av 

nämnden för att inte äventyra investeringens fullföljande. 

Finansiering 

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 

bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det 

gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 

ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya 

investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 

projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den 

verkliga tidslinjen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden § 26/2021 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2021 

Kommunstyrelsen § 37/2021 

Tekniska nämnden § 15/2021 
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 Kommunstyrelsen 

Ombudgetering av investeringsmedel mellan  
åren 2020–2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel om totalt sjuttiosju miljoner 

niohundra tusen kronor (77,9 miljoner kronor) från år 2020 till år 2021.  

Bakgrund 

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 

kommunfullmäktige beslutat om för år 2020, men där projekten inte följt den 

tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte 

längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om 

för år 2021 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 

genomföras. 

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige 

att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 

till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 

ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 

till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 

2020 innebär att investeringsramen för år 2021 ökar. 
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Förvaltningens bedömning  

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 

yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel till år 2021. Dessa 

sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med ombudgeteringar, budget 

och utfall för år 2020, samt kommunledningsförvaltningens förslag till 

ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.  

Investeringbudget (mnkr) Ombudget.

till år 2020 

Budget inkl 

ombudget.

år 2020 

Utfall 

år 2020 

Budget 

år 2021 

Nämndsbeslut 

ombudget. 

till år 2021 

KLF förslag 

ombudget.

till år 2021 

Förslag till ny 

Budget 

år 2021 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -2,7 -6,7 -8,5 -9,1 1,8 1,8 -7,3

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -29,6 -156,1 -54,4 -45,3 -25,0 -18,3 -63,6

Kommunledningsförvaltningen -5,3 -10,1 -3,1 -4,9 -3,0 -3,0 -7,9

Mark och exploatering -24,3 -146,0 -51,0 -40,4 -22,0 -15,3 -55,7

Kompetens- och arbetslivsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Kultur- och fritidsnämndenn 0,0 -0,9 -0,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -3,1 -5,3 -0,8 -2,2 -4,5 -4,5 -6,7

Socialnämnden -1,0 -5,0 -2,5 -4,1 0,0 0,0 -4,1

Tekniska nämnden -37,2 -345,4 -175,0 -310,3 -46,7 -46,7 -357,0

Re-/löpande investering -21,3 -73,5 -48,2 -47,4 -14,2 -14,2 -61,6

Projekt investering -15,9 -271,9 -126,8 -262,9 -32,5 -32,5 -295,4

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -73,6 -520,1 -242,8 -372,4 -74,4 -67,7 -440,1

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,0 -53,7 -37,9 -39,1 -7,7 -7,7 -46,8

Re-/löpande investering 0,0 -30,0 -21,7 -24,6 0,0 0,0 -24,6

Projekt investering 0,0 -23,7 -16,3 -14,5 -7,7 -7,7 -22,2

Biogas -13,6 -29,7 -17,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,5

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxefinansierade 

verksamheter -13,6 -83,4 -55,2 -39,1 -10,2 -10,2 -49,3

Total investeringsbudget 
-87,2 -603,5 -298,0 -411,7 -84,6 -77,9 -489,4  

Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att ombudgetera 1,8 miljoner kronor 

som användes redan år 2020, avseende inventarier till Vindängens skola, 

men som var budgeterat till år 2021.  

Kommunstyrelsen yrkar på att ombudgetera -25,0 miljoner kronor, där  

-3,0 miljoner kronor avser investeringar kopplat till kommunlednings-

förvaltningen och -22,0 miljoner kronor avser pågående projekt inom Mark 

och Exploatering (MEX). Efter en genomgång av kommunlednings-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen av MEX-investerings-

projekt och dess ombudgeteringar har förvaltningarna kommit fram till att 

ombudgeteringen bör uppgå till -15,3 miljoner kronor för att stämma överens 

med respektive projektbudget inom MEX. Därför föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunstyrelsens yrkande på -22,0 miljoner kronor 

avseende MEX ändras till -15,3 miljoner kronor till år 2021. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg yrkar på att ombudgetera -4,5 miljoner 

kronor, vilket ska användas till investering av nya fordon som skulle 

levererats under år 2020, men på grund av Covid-19 blev försenat till januari 

år 2021. 

Tekniska nämnden yrkar på att inom den skattefinansierade delen 

ombudgetera -46,7 miljoner kronor, varav -14,2 miljoner kronor avser Re-

/löpande investeringar och -32,5 miljoner kronor avser pågående projekt 

inom de fleråriga investeringarna. Inom den taxefinansierade verksamheten 

yrkar nämnden på att ombudgetera -7,7 miljoner kronor för pågåendeprojet 

kopplat till Vatten och avlopp samt -2,5 miljoner kronor kopplat till Biogas. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen gått igenom pågående projekt och re-/löpande investeringar 
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och har en samsyn kring de behov av ombudgeteringar som föreslås av 

nämnden för att inte äventyra investeringens fullföljande. 

Finansiering 

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 

bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det 

gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 

ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya 

investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 

projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den 

verkliga tidslinjen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden § 26/2021 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2021 

Kommunstyrelsen § 37/2021 

Tekniska nämnden § 15/2021        

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, ekonom 

 

 

 

Christoffer Eriksson 

Ekonom 
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§ 26 Dnr 2021/00218  

Ombudgetering av investeringsmedel mellan 2020 och 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen 

rekommenderar kommunfullmäktige att ombudgetera minus 1,8 miljoner 

kronor från investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021.       

Bakgrund 

Kostnaden för delar av inventarierna till tillbyggnaden på Vindängens skola 

bokfördes 2020 men budget för detta ligger i 2021 års investeringsbudget. 

Därför föreslås att investeringsbudgeten för 2021 minskas med samma 

belopp som den negativa avvikelsen mot investeringsbudgeten som barn- 

och utbildningsnämnden visade 2020. 

       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 37 Dnr 2021/00049  

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för  
år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

för år 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att ombudgetera följande 

poster från år 2020 till år 2021.  

Av kommunstyrelsens investeringar föreslås att följande investeringar 

ombudgeteras till år 2021, då dessa projekt är pågående och tänkta 

investeringar inom kommunstyrelsen inte ska påverkas. 

 Utbyggnad av kommunnät 0,9 miljoner kronor 

 Infartsskyltar 2,0 miljoner kronor 

 Marjarp 0,1 miljoner kronor 

Total summa 3,0 miljoner kronor 

 Av mark- och exploaterings investeringar föreslås 

 Marjarp etapp 2, industrigata 3,2 miljoner kronor 

 Fåraberget etapp 2A, del 2 park, lekplats 1,6 miljoner kronor 

 Marjarp etapp 2 GC-väg 2,1 miljoner kronor 

 Nordmannagatan förl 0,3 miljoner kronor 

 Höstbruksgatan, Fåraberget 1,0 miljoner kronor 

 Två nya terminalspår 2,1 miljoner kronor 

 Vilhemsro B5 etapp 2 0,2 miljoner kronor 

 Prästgårdsgärde, gata 0,9 miljoner kronor 

 Gunnestorpsgatan, 6,0 miljoner kronor 

 Höstbruksgatan, Fåraberget 0,3 miljoner kronor 

 Fåraberget etapp 2 B 2,0 miljoner kronor 

 KV Byggmästaren parkering 0,9 miljoner kronor 

 Gunnestorpsgatan VA-expl 0,3 miljoner kronor 

 Marjarp etapp 2 VA-expl 1,1 miljoner kronor 

Total summa 22,0 miljoner kronor 
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Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka 

Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål  

Utmaningarna som Falköpings kommun står inför är stora och omfattande. 

Det görs många positiva satsningar som är betydande för en god målupp-

fyllelse. För att skapa långsiktiga effekter i människors livsvillkor krävs en 

ihållande positiv progression samt insatser som möter de behov som finns 

bland medborgarna. För detta krävs bland annat en nära dialog med dem 

kommunen är till för. I samhället ökar klyftorna och segregeringen i 

kombination med en ökad andel bar och unga med ohälsa. Pandemin har fört 

med sig allvarliga konsekvenser både ekonomiska och sociala vars lång-

siktiga effekter ännu är för tidiga för att kunna avgöras. Även om kommunen 

är på rätt väg, bedöms måluppfyllelsen som godtagbar för mål 1. 

Kommunstyrelsen samordnar och leder utveckling av infrastruktur, 

kommunikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer på ett sätt som 

bidrar till måluppfyllelse. Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 

bidrar till att stärka måluppfyllelsen, men arbetet med klimatet behöver 

stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god för mål 2. 

Kommunstyrelsen har under året skapat goda förutsättningar för att närings-

livet ska kunna utvecklas. Flera  nya företag har etablerats och befintliga 

företag har satsat. En fortsatt utveckling av Logistic Center samt ännu en 

klättring uppåt på näringslivsrankningen är resultaten av ett medvetet och 

aktivt arbete under flera år inom flera av kommunens verksamheter. 

Falköping nådde under år 2020 sitt bästa resultat i rankingen, plats 33. En 

annan framgångsfaktor är det nätverksarbete som bedrivs i olika former. 

Pandemin har orsakat allvarliga ekonomiska problem för många företag och 

kommunen har agerat och kommer fortsätta agera för att bistå på bästa sätt 

för att mildra dessa konsekvenser. Målbedömningen görs i relation till vad 

kommunen har möjlighet till att skapa förutsättningar för.  

Turismen till Falköpings kommun har minskat på grund av pandemin, men 

kommunen har klarat sig bättre än vad regionen i snitt gjort.  Gästnätter i 

kommunen har minskat med 27 procent jämfört med år 2019, men samma 

siffra för regionen är 47 procent. Måluppfyllelsen bedöms som god för mål 3. 

Förutsättningarna för arbete inom utbildning av medarbetare och ledare har 

varit kraftigt begränsade under pandemins restriktioner. Utvecklingen inom 

digitaliseringen och beslutsstödsystem har dock kunnat fortsätta trots yttre 
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omständigheter. Inom hållbarhetsområdet har Agenda 2030 börjat 

implementeras i verksamheten. Måluppfyllelsen bedöms som god för mål 4. 

Kommunstyrelsens resultat 

Resultat för kommunstyrelsen år 2020 blev 105 miljoner kronor. En 

avvikelse mot budget med ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Inom 

kommunledningsförvaltningen beror sammanfattningsvis överskottet om  

2,5 miljoner kronor på de vakanser som inte är tillsatta inom förvaltningen. 

De två största avvikelserna mot budget inom samverkan och samordning om 

1,6 miljoner kronor är Föreningen Floby Ryttare som enligt beslut och 

ansökan om större investeringsbidrag från år 2018, förutsatte att bidrag från 

andra bidragsgivare skulle beviljas så projektet i sin helhet kunde genom-

föras, inte beviljades. Därav ingen utbetalning. Den andra är Miljösamverkan 

östra Skaraborg som återbetalade det överskott som från år 2019 bokslut 

återbetalades till kommunen. Avvikelsen om 0,4 miljoner kronor inom 

politik beror på budgeterade medel för föreläsare inte har används och möten 

inom kommunfullmäktige har ställts in och arvoden inte har utbetalats enligt 

budget.  

Kommunstyrelsens resultat av investeringar blev 3,1 miljoner kronor. Det  

är ett överskott om 7 miljoner kronor som avviker mot budgetsumman  

10,1 miljoner kronor. På grund av pandemin har investeringstakten stannat 

av under år 2020. 

Mark- och exploaterings (fleråriga investeringsprojekt) resultat för år 2020 

blev utfall 51 miljoner kronor. Vilket är 95 miljoner kronor mindre än 

budgeterad summa som är 146 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största 

del på den felbudgetering för överlämningsbangården Marjarp. Detta är 

justerat i 2021 års budget. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2020. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2020 till år 2021 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-08 

Förslag till verksamhetsredovisning för år 2020 

  

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör Susanne Beijbom, ekonom     

Kommunfullmäktige       
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§ 53 Dnr 2021/00186  

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på 
fördelning av arbetsmiljöuppgift 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar riktlinje för arbetsgivarens krav på fördelning  

av arbetsmiljöuppgift att gälla från och med den 1 juni 2021.      

Bakgrund 

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av arbetsmiljö-

uppgift ersätter tidigare rutin ”Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgift”. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön. I 

Falköpings kommun är de förtroendevalda arbetsgivare och har därmed även 

övergripande ansvar för en god arbetsmiljö. 

För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksam-

heten. De förtroendevalda i varje nämnd har, inom nämndens, av kommun-

fullmäktiges beslutande verksamhetsområde, att ansvara för att arbetsmiljö-

lagen följs. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommun-

styrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen 

att betrakta som en nämnd. Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats någon 

annan person eller funktion så har respektive nämnd ändå kvar det yttersta 

ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 

goda. Detta ska ske genom uppföljning av verksamheten.  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §. Föreskriften innehåller 

de grundläggande kraven på arbetsmiljöarbetet och formulerar hur arbets-

givaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får då en skyldighet att utföra upp-

gifterna på ett sådant sätt som förväntas.  

En viktig uppgift för de förtroendevalda är att se till att chefer får ett väl-

definierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens för att driva en 

bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En annan viktig 

uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljö-

arbetet bedrivs och att vidta åtgärder och förändringar om det behövs.   

Det ska finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara 

undertecknad av båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som 

åtar sig densamma. Denna fördelning är personbunden och ska skrivas på 

nytt vid eventuella chefsbyten.  

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken behövs en tydlig fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige, och nämnd/styrelse, till 

förvaltningschef/kommundirektör. Från förvaltningschef/kommundirektör 
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kan arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till nästa chefsnivå så långt ut i 

organisationen som behövs. 

Respektive chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig ansvarar för att 

risker och brister åtgärdas. Förvaltningarnas handlingsplaner tas upp i sam-

verkan och den kommunövergripande handlingsplanen samverkas på 

centrala samverkansgruppen (CESAM). 

Förvaltningens bedömning 

För att säkerställa att Falköpings kommun lever upp till kraven i arbetsmiljö-

lagstiftningen och tydliggör vad som gäller för fördelning av arbetsmiljö-

uppgifter föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

godkänner riktlinjen för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-13 

Förslag till riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift  
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Kommunstyrelsen             
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 Kommunstyrelsen 

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på 
fördelning av arbetsmiljöuppgift 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar riktlinje för arbetsgivarens krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift att gälla från och med den 1 juni 2021.         

Bakgrund 

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av arbetsmiljö-

uppgift ersätter tidigare rutin ”Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgift”. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön. I 

Falköpings kommun är de förtroendevalda arbetsgivare och har därmed även 

övergripande ansvar för en god arbetsmiljö. 

För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksam-

heten. De förtroendevalda i varje nämnd har, inom nämndens, av kommun-

fullmäktiges beslutande verksamhetsområde, att ansvara för att arbetsmiljö-

lagen följs. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommun-

styrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen 

att betrakta som en nämnd. Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats någon 

annan person eller funktion så har respektive nämnd ändå kvar det yttersta 

ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 

goda. Detta ska ske genom uppföljning av verksamheten.  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §. Föreskriften innehåller 

de grundläggande kraven på arbetsmiljöarbetet och formulerar hur arbets-

givaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får då en skyldighet att utföra upp-

gifterna på ett sådant sätt som förväntas.  

En viktig uppgift för de förtroendevalda är att se till att chefer får ett 

väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens för att driva 

en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En annan viktig 

uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljö-

arbetet bedrivs och att vidta åtgärder och förändringar om det behövs.   
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Det ska finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara 

undertecknad av båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som 

åtar sig densamma. Denna fördelning är personbunden och ska skrivas på 

nytt vid eventuella chefsbyten.  

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken behövs en tydlig fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige, och nämnd/styrelse, till 

förvaltningschef/kommundirektör. Från förvaltningschef/kommundirektör 

kan arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till nästa chefsnivå så långt ut i 

organisationen som behövs. 

Respektive chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig ansvarar för att 

risker och brister åtgärdas. Förvaltningarnas handlingsplaner tas upp i 

samverkan och den kommunövergripande handlingsplanen samverkas på 

centrala samverkansgruppen (CESAM). 

Förvaltningens bedömning 

För att säkerställa att Falköpings kommun lever upp till kraven i arbetsmiljö-

lagstiftningen och tydliggör vad som gäller för fördelning av arbetsmiljö-

uppgifter föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

godkänner riktlinjen för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-13 

Förslag till riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift      

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Maria Axelsson, HR-chef 

 

 

 

 

Maria Axelsson 

HR-chef 
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Inledning 
Generellt gäller att arbetsmiljöuppgifter bör fördelas på chefer och 

arbetsledande personal som en naturlig del av arbetet. 

Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciserar 

arbetsgivarens skyldigheter angående arbetsmiljön. Med fördelning menas 

att arbetsgivaren sprider arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser i 

verksamheten. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid kvar 

på arbetsgivaren. 

För att i praktiken kunna uppfylla lagstiftarens intentioner är det nödvändigt 

att uppgifterna läggs så nära verksamheten som möjligt och på den nivå där 

de bäst kan utföras. Fördelningen ska vara skriftlig. 

 

Syfte 
Denna riktlinje för uppgiftsfördelning avser att klargöra vilket 

arbetsmiljöansvar som chefer och medarbetare, på olika nivåer i 

organisationen, har i syfte att verka för att risker i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

 

Arbetsmiljöansvar 
Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder 

eller förändringar för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa och 

olycksfall. Även övriga åtgärder/förändringar ska vidtas för att uppnå en 

god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har de mest vidsträckta skyldigheterna, men 

även medarbetare och andra såsom t.ex. skyddsombud har skyldigheter och 

ansvar. 

 

Vem har ansvaret? 

I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare 

och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna 

uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så 

dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar. 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta 

som en nämnd. 
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De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde, 

ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har 

tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå 

kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i 

enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. 

 

Förutsättningar för uppgiftsfördelning 
För att uppgiftsfördelningen ska kunna fördelas ut i organisationen krävs att 

vissa förutsättningar är uppfyllda: 

Kunskaper 

Det är viktigt att den som fördelar uppgifterna förvissar sig om att 

mottagaren har uppfattat uppgifterna rätt samt har tillräckliga kunskaper för 

att kunna hantera mottagna uppgifter. 

Befogenheter 

Med befogenheter menas såväl ekonomisk befogenhet som rätten att fatta 

beslut i arbetsledningshänseende och vidta åtgärder vid uppkomna behov. 

Inom befogenhetsbegreppen ryms även möjligheten att returnera en 

arbetsmiljöuppgift till den som har fördelat uppgiften. 

Resurser 

Med resurser menas ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, 

lokaler, tid och kunskap. 

Tydlighet 

Av uppgiftsfördelningen ska det tydligt framgå vem eller vilka som i olika 

avseenden bär ansvaret för att lagstiftningens bestämmelser följs samt vilka 

arbetsuppgifter som fördelats. Den som mottar en uppgift ska informeras om 

vad uppgiftsfördelningen kan innebära i straffrättslig mening. Det är även 

viktigt att fördelningen görs känd bland övriga medarbetare. 

Förutsättningarna för uppgiftsfördelningen ska ske i samband med 

arbetsmiljöintroduktion för chefer, arbetsmiljöutbildning och 

utvecklingssamtal. 

 

Straffansvar 
Arbetsmiljöansvaret aktualiseras främst när något har inträffat t.ex. vid en 

arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud. Straff kan utdömas när någon 

handlat uppsåtligt eller oaktsamt. Med oaktsamhet avses även underlåtenhet 

att t.ex. organisera verksamheten, ge information och instruktioner eller 

vidta åtgärder. 
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Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna innebär inte att arbetsgivaren på 

förhand kan bestämma vem som ska straffas om en olycka inträffar. Det 

straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av om 

någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens 

aktiva arbetsmiljöarbete.  

 

Ansvar efter uppgiftsfördelningen 
Den som har fördelat en arbetsmiljöuppgift har alltid kvar en tillsynsplikt, 

dvs. skyldighet att fortlöpande följa upp och försäkra sig om att uppgifterna 

utförs. Även om ansvar för arbetsmiljöuppgifter fördelats på andra personer 

eller funktioner har nämnden alltid kvar det övergripande ansvaret att 

försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

Uppföljning ska ingå i utvecklingssamtalet och övergripande ingår frågor 

om uppgiftsfördelningen i enkät för årlig uppföljning av SAM.  

 

Returnering 
Den som mottagit arbetsmiljöuppgifter och som inte anser sig kunna lösa 

uppkomna arbetsmiljöproblem på grund av att tilldelade resurser eller 

befogenheter inte räcker till, ska returnera arbetsmiljöuppgiften/ärendet. 

Returnering ska ske skriftligt och innehålla en beskrivning av uppgift/ärende 

samt orsak till att det returneras. Därmed återgår ansvaret för uppgiften till 

överordnad/den som fördelat uppgiften. Ansvar för övriga fördelade 

arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. 

 

Vad gäller under ledighet? 
Vid planerad ledighet och vid sjukdom är det viktigt att ersättare med 

tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser utses för den som uppbär 

ansvaret. Det är lämpligt att ersättare utses i förväg. 

 

 

Ansvarsområde 
Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. 

Fullmäktige har följande arbetsmiljöuppgifter: 
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- Fastställa policy för kommunens arbetsmiljöarbete, inklusive mål. 

- Fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse och övriga 

nämnder. 

- Följa upp att nämnderna bedriver verksamheten i enlighet med 

kommunens policy för Arbetsmiljö och hälsa.  

 

 

Nämndernas ansvar 

Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i nämnd mot bakgrund av att de 

ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga 

befattningshavare med tillräckliga befogenheter. För arbetsmiljöfrågor som 

returneras har ledamöterna i nämnderna ett ansvar. 

Respektive nämnd ska: 

- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och de 

föreskrifter som gäller enligt denna lag. 

- Se till att konkreta arbetsmiljömål och riktlinjer tas fram för 

nämndens verksamhet. 

- Upprätta en övergripande handlingsplan för verksamheten vad gäller 

beslutande arbetsmiljöåtgärder. 

- Se till att förvaltningschefen får fördelade uppgifter i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och 

kunskaper för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet. 

- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i 

organisationen att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas 

på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, 

kunskaper och kompetens följer med uppgifterna. 

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar i 

så väl organisationen som andra förändringar av arbetsmiljön. 

- Se till att främjande och förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan 

vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga 

budgetförslaget. 

- Se till att nämnden får återkoppling om förvaltningens/ 

verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. 

- Se till att samverkan sker med kommundirektör, kommunstyrelse 

och andra nämnder när det gäller arbetsmiljö om så erfordras. 

- Följa upp hälsotalen och förvaltningens rehabiliteringsarbete. 

 

 

Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschef ska inhämta kunskaper om Arbetsmiljölagen, lagen om 

allmän försäkring, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, andra 
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föreskrifter, regler och avtal som rör området och befintlig 

skyddsorganisation samt ha god kännedom om kommunens planer, riktlinjer 

och rutiner. 

Förvaltningschefen ska se till att avdelningschef/verksamhetschef eller 

motsvarande alternativt direkt underställd enhetschef erhåller skriftlig 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 

Avdelningschefens/verksamhetschefens ansvar 

Avdelningschefen/verksamhetschefen ska inhämta kunskaper om 

Arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, andra föreskrifter, regler och avtal som rör området och 

befintlig skyddsorganisation samt ha god kännedom om kommunens planer, 

riktlinjer och rutiner.  

Avdelningschefen/verksamhetschefen ska se till att direkt underställd 

enhetschef erhåller skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 
Enhetschefens ansvar 

Enhetschefen ska inhämta kunskaper om Arbetsmiljölagen, lagen om allmän 

försäkring, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, andra föreskrifter, 

regler och avtal som rör området och befintlig skyddsorganisation samt ha 

god kännedom om kommunens planer, riktlinjer och rutiner. I uppdraget 

ingår även att implementera nämndens planer och riktlinjer för 

arbetsmiljöarbetet. 

Enhetschefen ska se till att medarbetare med tillsynsansvar erhåller 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Enhetschef ska fullgöra de arbetsmiljöuppgifter som framgår av 

förvaltningschefens eller avdelningschefens/verksamhetschefens eller 

motsvarandes beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 

Medarbetaren ansvar 

Medarbetarens arbetsmiljöuppgift är i första hand att samverka med ledning 

och kollegor för att gemensamt åstadkomma en god arbetsmiljö. Varje 

medarbetare har en skyldighet att bidra till en god arbetsmiljö genom att 

medverka i arbetsmiljöarbetet, följa de arbetsmiljöregler som gäller och 

delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. 
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Medarbetare med tillsynsansvar 

En skriftlig uppgiftsfördelning ska göras till medarbetare som har ett 

tillsynsansvar t.ex. elevers arbetsmiljö såsom kemilärare, slöjdlärare och 

idrottslärare. Underlag beträffande dess specifika arbetsmiljöuppgifter ska 

tas fram och bifogas blanketten ”uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

från chef med personalansvar till arbetsledare och medarbetare med 

tillsynsansvar”. Följs upp i samband med utvecklingssamtalet. 

 

Ansvar och fördelningsnivåer 
Nedanstående bild beskriver principen att kommunfullmäktige, nämnd samt 

kommundirektör och förvaltningschefer har tilldelats övergripande 

arbetsmiljöuppgifter. De övergripande nivåerna ska i sin tur ge 

underordnade nivåer möjligheter att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete på 

de enskilda arbetsplatserna. 

 

 

                                              

 

 

 

  

 

 

 

                                             

 

  

 

 

 

   

 

Chef som leder chefer 

Chef som leder medarbetare 

Medarbetare med 
tillsynsuppdrag 

Medarbetare                      
(ska aktivt bidra till en god arbetsmiljö) 

 

Förvaltningschef/ 
Kommundirektör 

Nämnd 

Kommunfullmäktige 
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§ 55 Dnr 2021/00169  

Erbjudande om markanvisning för kvarteret Vindpusten 
på Fåraberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 

inlämnad intresseanmälan nummer fyra, i intresseanmälan om mark-

anvisning för kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen skickade den 12 februari 2021 ut en intresse-

anmälan för bostäder inom kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B. Sista 

datum att lämna in förslag till tävlingen var den 31 mars 2021. Totalt inkom 

åtta tävlingsförslag inom utsatt tid. Av de åtta inkomna förslagen uppfyllde 

sju förslag inlämningskraven och har därför varit med i bedömningen.  

Förutsättningarna för intresseanmälan är bland annat att detaljplanen för 

området medger en byggnadshöjd på sju meter och en utnyttjandegrad på 

högst 30 procent av fastighetsytan som är 3 110 kvadratmeter. Maximalt får 

50 procent av fastigheten hårdgöras.   

Förvaltningens bedömning 

En bedömningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från kommunlednings-

förvaltningen har utvärderat de inkomna förslagen utifrån de bedömnings-

kriterier som fanns med i underlaget för markanvisningstävlingen. 

Utvärderingen genomfördes genom att bedöma hur väl de inkomna förslagen 

uppfyllde respektive kriterier genom en gradering mellan 1–5. Dessa 

viktades sedan i enlighet med tävlingsunderlaget och sammanställdes i en 

utvärderingsmatris inklusive motivering samt en samlad bedömning över 

förslagen som helhet. 

Utvärderingsgruppen fann att förslag med nummer fyra bäst uppfyller de 

uppställda kriterierna. Motivet till bedömningen grundar sig bland annat på 

att gestaltningen som helhet är genomarbetad och ansluter till omgivande 

miljö och bebyggelse. Byggnaderna har ett miljö- och klimatperspektiv och 

byggnadernas utformning kommer passa väl in i området. Utformningen ger 

en relativt hög exploatering som på ett effektivt sätt nyttjar byggrätten och 

skapar möjlighet till ett stort tillskott på hyresrätter. Hyresnivån på lägen-

heterna kommer vara rimlig och det finns ekonomiska förutsättningar för att 

driva igenom projektet.  

Förslag fyra har efter bedömning och avvägning ansetts som det mest 

relevanta förslaget sett både till gestaltning, organisation och ekonomi. 

Aktören bakom förslag fyra anses därför vara det företag som kommunen 

bör teckna markanvisningsavtal med.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Enligt inbjudan till intresseanmälningen ska Falköpings kommun erbjuda 

vinnaren i tävlingen en markanvisning på aktuellt område. Med bakgrund av 

ovan anförda argument föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-

styrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom förslag 

nummer fyra.  

Inkomna intresseanmälningar samt bedömning och motiveringar är belagda 

med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap, 3 § första 

stycket, därför finns dessa uppgifter inte med i ärendets beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-08 

Inbjudan till intresseanmälan 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             

 



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 

Intresseanmälan om markanvisning för kvarteret 
Vindpusten, Fåraberget 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 

inlämnad intresseanmälan nummer fyra, i intresseanmälan om 

markanvisning för kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B.           

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen skickade den 12 februari 2021 ut en 

intresseanmälan för bostäder inom kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 

2B. Sista datum att lämna in förslag till tävlingen var den 31 mars 2021. 

Totalt inkom åtta tävlingsförslag inom utsatt tid. Av de åtta inkomna 

förslagen uppfyllde sju förslag inlämningskraven och har därför varit med i 

bedömningen.  

Förutsättningarna för intresseanmälan är bland annat att detaljplanen för 

området medger en byggnadshöjd på sju meter och en utnyttjandegrad på 

högst 30 % av fastighetsytan som är 3110 kvm. Maximalt får 50 % av 

fastigheten hårdgöras.   

Förvaltningens bedömning 

En bedömningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från 

kommunledningsförvaltningen har utvärderat de inkomna förslagen utifrån 

de bedömningskriterier som fanns med i underlaget för 

markanvisningstävlingen. Utvärderingen genomfördes genom att bedöma 

hur väl de inkomna förslagen uppfyllde respektive kriterier genom en 

gradering mellan 1-5. Dessa viktades sedan i enlighet med 

tävlingsunderlaget och sammanställdes i en utvärderingsmatris inklusive 

motivering samt en samlad bedömning över förslagen som helhet. 

Utvärderingsgruppen fann att förslag med nummer fyra bäst uppfyller de 

uppställda kriterierna. Motivet till bedömningen grundar sig bland annat på 

att gestaltningen som helhet är genomarbetad och ansluter till omgivande 

miljö och bebyggelse. Byggnaderna har ett miljö- och klimatperspektiv och 

byggnadernas utformning kommer passa väl in i området. Utformningen ger 
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en relativt hög exploatering som på ett effektivt sätt nyttjar byggrätten och 

skapar möjlighet till ett stort tillskott på hyresrätter. Hyresnivån på 

lägenheterna kommer vara rimlig och det finns ekonomiska förutsättningar 

för att driva igenom projektet.  

Förslag fyra har efter bedömning och avvägning ansetts som det mest 

relevanta förslaget sett både till gestaltning, organisation och ekonomi. 

Aktören bakom förslag fyra anses därför vara det företag som kommunen 

bör teckna markanvisningsavtal med.  

Enligt inbjudan till intresseanmälningen ska Falköpings kommun erbjuda 

vinnaren i tävlingen en markanvisning på aktuellt område. Med bakgrund av 

ovan anförda argument föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 

förslag nummer fyra.  

Inkomna intresseanmälningar samt bedömning och motiveringar är belagda 

med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap, 3 § första 

stycket, därför finns dessa uppgifter inte med i ärendets beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-08 

Inbjudan till intresseanmälan       

Beslutet ska skickas till 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör 

 

 

 

Amelie Sandström 

Kommunarkitekt 
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Kommunledningsförvaltningen   Stadsbyggnadsavdelningen 
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Intresseanmälan – Fåraberget 2B 
 
Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och 
Skaravägen. I stadsdelen Fåraberget finns en ny detaljplan som medger 
utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i 
området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya 
bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett 
planprogram. Totalt planeras ca 800 nya bostäder på Fåraberget i en blandad 
bebyggelse. I nuvarande etapp är även en förskola planerad. Hittills omfattar 
gällande detaljplaner cirka 300 bostäder (uppdelat på villor, radhus, mindre 
flerbostadshus och högre flerbostadshus upp till åtta våningar). Detaljplan 
för etapp 3-5 har ännu inte påbörjats. 
 
 
Detaljplanen medger bostäder med en byggnadshöjd på sju meter och en 
utnyttjandegrad på högst 30% av fastighetsytan som är 3 110 m2. 
Huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad, carport och garage ska placeras minst 1,5 meter från 
fastighetsgräns och garage och carport ska placeras med en fri yta om minst 
sex meter framför porten. Källare får inte finnas. Maximalt 50% av 
fastigheten får hårdgöras. Anslutning till gata får endast anläggas i öster. 
Byggnader ska uppföras radonsäkert. Tyst uteplats ska finnas. 
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Figur 1 - del av plankarta för området. 
 
Falköpings kommun söker nu exploatörer för de tänkta hyresrätterna som 
kan uppföras antingen som lägenheter i flerbostadshus eller i form av 
radhus/parhus.  
 
Köpeskillingen för marken är 1 250 000 kr exkl. anslutningsavgifter. 
Markanvisningsavtal på ett år tecknas med den exploatör som kommunen 
anser uppfylla syftet med området på bästa sätt enligt angivna kriterier. 
Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom tiden för markanvisningen. 
Falköpings kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inlämnade 
intresseanmälningar. 
 
Intresseanmälan ska innehålla: 

• Uppgifter om intressenten (namn, adress, organisationsnummer, 
kontaktperson, telefonnummer och mailadress) 

• Presentation av företaget 
• Översiktlig redogörelse för projektet och antal lägenheter som 

intresseanmälan berör 
• Redogörelse av utformning i bild och/eller text för 

byggnadsvolymer, utemiljö, fasadmaterial, kulörer, m.m. (Ritningar 
är inget krav i detta skede, beskrivande text och enklare 
bilder/skisser är tillräckligt för bedömning) 

• Beskrivning av bostadstyper och bostadsstorlekar (planlösningar på 
lägenheter är inget krav i detta skede) 
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• Beskrivning av projektets hänsyn till miljö och klimat 
• Relevanta referensobjekt 
• Tidplan över byggnation 
• Redovisning av hyresnivåer 

 
Utvärdering 
För att intresseanmälan ska tas med i utvärdering krävs att ovanstående 
information redovisas i intresseanmälan. 
 
Bedömning av inlämnade intresseanmälningar görs enligt följande: 
 
• Gestaltning (50 %)  

- Förslagets arkitektoniska helhetsgrepp (40 %)  
- Byggnaders utformning (fasader, färger och detaljer) (40 %)  
- Boende- och utemiljö (10 %)  
- Hänsyn till miljö och klimat (10 %) 

• Organisation och ekonomi (50 %)  
- Ekonomisk genomförbarhet av projektet (50 %) Bedömningen 

innefattar även Falköpings kommuns erfarenhet av företaget som 
helhet och eventuell inhämtning av referenser som kommunen 
bedömer vara intressanta.  

- Hyresvärds förmåga att förvalta bostäderna långsiktigt (25 %) 
Bedömningen innefattar även Falköping kommuns erfarenhet av 
företaget som helhet och eventuell inhämtning av referenser som 
kommunen bedömer vara intressanta. 

- Exploateringsgrad (25 %)  
 

Intresseanmälan skickas till: 
Falköpings kommun 
Stadsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten 
521 81 Falköping 
Märk kuvertet med ”Intresseanmälan Fåraberget 2B” 
 
Alternativt skickas intresseanmälan med e-post till 
stadsbyggnad@falkoping.se markera med ”Intresseanmälan Fåraberget 2B” 
i ämnesraden. 
 
Intresseanmälan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast 2021-03-31. 
Kommunen har rätt att förkasta inkomna förslag utan ersättningsskyldighet. 
Ersättning betalas ej för inlämnat material. 
 
Kontaktuppgifter 
Amelie Sandström, kommunarkitekt 
amelie.sandstrom@falkoping.se 
0515-88 51 61 
 
Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör 
Lolita.dikanda@falkoping.se 
0515-88 50 03 

mailto:stadsbyggnad@falkoping.se
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§ 56 Dnr 2021/00077  

Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring  

av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbunds förslag.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 30 november 2020, § 164.        

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Bakgrund 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 5 februari 

2021, § 5, att förorda att kommunerna inför ett maxbelopp om 600 kronor 

(450 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 

färdtjänstreglemente. 

Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. När gemensamt 

färdtjänstreglemente för Skaraborg togs fram år 2020 fick det kritik från 

flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. 

Organisationerna vände sig emot att reglementet innebar att resor över fyra 

kommuner och längre blev dyrare. Ett tilläggsuppdrag tillsattes för att ge en 

lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar för längre färdtjänstresor.  

Arbetsgruppen prövade flera olika inriktningar, men kom fram till två förslag. 

Dels det förslag som redogjorts för ovan, benämnt förslag ett, om en maxtaxa 

om 600 kronor för vuxna och 450 kronor för ungdomar, dels ett förslag om att 

ändra färdtjänstområdet till att endast gälla Skaraborgskommunerna. Förslag 

två innebar att vid resa utanför färdtjänstområdet fick ansökan om riksfärd-

tjänst göras.  

Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslag ett. Motiveringen är att 

fördelarna är att egenavgiften för de längre resorna aldrig överstiger  

600 kronor och alternativet möjliggör att bibehålla fördelarna med det större 

färdtjänstområdet och möjligheten att boka kortare färdtjänstresor utan 

kontakt med handläggare. Förslaget innebär även att principerna för lika-

behandling uppfylls för resor inom kommunen liksom för de längre resorna 

och förslaget innebär ingen extra handläggning. Nackdelen med förslaget är, 

enligt bakgrunden till beslutet, ett minskat ekonomiskt incitament för den 

enskilde att välja en kombination av färdmedel vid längre resor. Att flertalet 

längre resor utförs med enbart färdtjänst innebär även ett mindre effektivt 

nyttjande av samhällets resurser i form av de anpassningar som görs i den 

allmänna kollektivtrafiken.  
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I en förtydligande skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund konstateras 

att förslaget till ändring ska göras i zon 9–12 i tabell för egenavgift i avsnitt 

11 i reglementet.  

Synskadades riksförbund har i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg 

lämnat in en skrivelse till kommunen den 19 februari 2021. I skrivelsen 

framgår att intresseorganisationerna inte ställer sig bakom förslaget då det 

innebär en väsentlig höjning av maxbeloppet från 300 kronor till 600 kronor. 

De menar vidare att funktionshinderorganisationerna inte har fått varit 

delaktiga på ett reellt sätt samt att alternativet med ledsagning har stora 

brister i praktiken.  

Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden 

beslutade den 21 april 2021, § 55, att nämnden inte har något att erinra mot 

förslaget från direktionen.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 10 § lag (1997:736) om färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i 

enlighet med 11 § samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte över-

skrida tillståndsgivarens självkostnad.  

Direktionen har bedömt att det framtagna förslaget är förenligt med lagen. 

Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna bak-

grund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att 

besluta om ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt 

direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag. Förslaget föreslås 

gälla från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare 

beslut om gemensamt färdtjänstreglemente, den 30 november 2020, § 164.  

Finansiering 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund uppger att de längre resorna 

har utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet i Skaraborg. De upp-

skattar att utan en pandemi skulle det framtagna förslaget medföra en 

kostnadsökning för 0–2 procent för kommunen. I de fall en stor negativ 

ekonomisk effekt skulle uppstå för kommunerna finns möjligheten att på nytt 

se över det gemensamma färdtjänstreglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-22 

Protokoll från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-05 

Skrivelse synskadades riksförbund och Funktionsrätt Skaraborg, 2021-02-19 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-04-06 

Nuvarande gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg, 2021-04-13 

Förslag till ändring av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg,  

2021-04-13 

Socialnämnden, § 55/2021  
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Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till Skaraborgs 

kommunalförbund med följande motivering. 

"Maxavgiften på 600 kr är fortfarande en för hög summa för en grupp som 

redan är utsatta i samhället."  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde respektive Jonas Larssons (SD) yrkande om återremiss och 

finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde.  

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av 

gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbunds förslag.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 30 november 2020, § 164.          

Bakgrund 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 5 februari 

2021, § 5, att förorda att kommunerna inför ett maxbelopp om 600 kronor 

(450 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 

färdtjänstreglemente. 

Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. När gemensamt 

färdtjänstreglemente för Skaraborg togs fram år 2020 fick det kritik från 

flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. 

Organisationerna vände sig emot att reglementet innebar att resor över fyra 

kommuner och längre blev dyrare. Ett tilläggsuppdrag tillsattes för att ge en 

lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar för längre färdtjänstresor.  

Arbetsgruppen prövade flera olika inriktningar, men kom fram till två 

förslag. Dels det förslag som redogjorts för ovan, benämnt förslag ett, om en 

maxtaxa om 600 kronor för vuxna och 450 kronor för ungdomar, dels ett 

förslag om att ändra färdtjänstområdet till att endast gälla 

Skaraborgskommunerna. Förslag två innebar att vid resa utanför 

färdtjänstområdet fick ansökan om riksfärdtjänst göras.  

Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslag ett. Motiveringen är att 

fördelarna är att egenavgiften för de längre resorna aldrig överstiger 600 

kronor och alternativet möjliggör att bibehålla fördelarna med det större 

färdtjänstområdet och möjligheten att boka kortare färdtjänstresor utan 

kontakt med handläggare. Förslaget innebär även att principerna för 

likabehandling uppfylls för resor inom kommunen liksom för de längre 

resorna och förslaget innebär ingen extra handläggning. Nackdelen med 
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förslaget är, enligt bakgrunden till beslutet, ett minskat ekonomiskt 

incitament för den enskilde att välja en kombination av färdmedel vid längre 

resor. Att flertalet längre resor utförs med enbart färdtjänst innebär även ett 

mindre effektivt nyttjande av samhällets resurser i form av de anpassningar 

som görs i den allmänna kollektivtrafiken.  

I en förtydligande skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund konstateras 

att förslaget till ändring ska göras i zon 9–12 i tabell för egenavgift i avsnitt 

11 i reglementet.  

Synskadades riksförbund har i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg 

lämnat in en skrivelse till kommunen den 19 februari 2021. I skrivelsen 

framgår att intresseorganisationerna inte ställer sig bakom förslaget då det 

innebär en väsentlig höjning av maxbeloppet från 300 kronor till 600 kronor. 

De menar vidare att funktionshinderorganisationerna inte har fått varit 

delaktiga på ett reellt sätt samt att alternativet med ledsagning har stora 

brister i praktiken.  

Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden 

beslutade den 21 april 2021, § 55, att nämnden inte har något att erinra mot 

förslaget från direktionen.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 10 § lag (1997:736) om färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i 

enlighet med 11 § samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte 

överskrida tillståndsgivarens självkostnad.  

Direktionen har bedömt att det framtagna förslaget är förenligt med lagen. 

Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna 

bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att 

besluta om ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt 

direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag. Förslaget föreslås 

gälla från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare 

beslut om gemensamt färdtjänstreglemente, den 30 november 2020, § 164.  

Finansiering 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund uppger att de längre resorna 

har utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet i Skaraborg. De 

uppskattar att utan en pandemi skulle det framtagna förslaget medföra en 

kostnadsökning för 0–2 % för kommunen. I de fall en stor negativ 

ekonomisk effekt skulle uppstå för kommunerna finns möjligheten att på nytt 

se över det gemensamma färdtjänstreglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 210422 

Protokoll från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund, 210205 

Skrivelse synskadades riksförbund och Funktionsrätt Skaraborg, 210219 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund, 210406 

Nuvarande gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg, 210413 

Förslag till ändring av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg, 

210413 

Remissvar socialnämnden, 210421       
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Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 

Västtrafik 

Socialnämnden  

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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1. Allmänt 

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 

det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst).  

En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna 

kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att 

man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med 

mera.  

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person 

kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 

 

2. Vad är en färdtjänstresa? 

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell 

prövning.  

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som ska bekostas 

av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, 

organisationer eller företag.  

Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför 

regionen.  

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens 

funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan 

komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. 

Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.  

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 

 

3. Tillstånd 

Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet 

med bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. 

Funktionshindret ska vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst 

tre månader. 

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst ska erhållas, utan det är 

funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna 

kommunikationer som avgör. 
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Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja 

tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda 

allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan 

anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. 

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 

gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, 

åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel 

m.m. Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän 

kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så 

tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta 

hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd. 

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i 

skälig omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 

2. inom vilket område resor får göras, och 

3. hur många resor tillståndet omfattar. 

 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas 

till antalet endast om det finns synnerliga skäl.  

”Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. 

(9§ i Lagen om färdtjänst)  

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret 

tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.  

Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en 

handikappanpassad bil, som den funktionshindrade själv kör, har den 

färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den 

av andra orsaker är obrukbar.  

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har 

lämnats vid ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i 

strid med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet. 

 

4. Återkallande av tillstånd 

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för 

tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas 

om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens 

funktionsförmåga har förbättrats. 

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 

allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för 
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färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade 

förhållanden föranleder det. 

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av: 

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor, 

- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, 

- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval, 

- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller 

- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra 

säkerheten 

för färdtjänstresan, 

- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning. 

 

 

5. Medresenär 

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär 

måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 

 

 

6. Ledsagare 

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under 

färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således 

knutet till själva resan och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid 

resmålet. 

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den 

färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. 

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte 

någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 

 

7. Husdjur 

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den 

färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
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8. Personaltillstånd 

Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 

gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende 

kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de 

inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 

Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den 

färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört 

kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos 

entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande 

uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare, t.ex. kontaktpersoner. 

 

9. Individuella behov 

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

•  Hjälp in och ut ur bilen.  

•  Hjälp till och från porten.  

•  Hjälp med säkerhetsbältet.  

•  Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.  

•  Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga 

en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 

Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta 

uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren. 

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas 

med (exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde 

ska denna tillhandahållas av resenären. 

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av 

exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. 

Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. 

Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt underlag i 

samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte sådana 

individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en bestämd förare 

eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte inom ramen av 

färdtjänst. 

 

10. Barn 

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 



 7 

Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. 

Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i 

huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det 

faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna 

resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak 

beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets 

möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte 

berättigad färdtjänst.  

I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en 

vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att 

ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas 

skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala 

resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre 

ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den arten att 

barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en 

vuxen eller ungdom. 

 

11. Avgift 

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start 

januari 2021. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd 

trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020.  

Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om 

fågelväg. En resa i en zon kostar enligt baspriset.  

För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. För varje 

zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två 

och tre.  

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra 

och uppåt.  

Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, 

påverkas inte egenavgiften.  

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av 

färdtjänstens egenavgift för vuxna.  

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, 

undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 
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Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner 600 450 

Nio zoner 600 (690) 450 (518) 

Tio zoner 600 (780) 450 (585) 

Elva zoner 600 (870) 450 (653) 

Tolv zoner 600 (960) 450 (720) 

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021 

 

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller 

betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 

 

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är:  

535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort,  

775 kr inom en kommun, 

1250 kr inom två eller flera kommuner. 

Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. 

Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 

 

12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa 

Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären 

inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter 

särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle. 

 

13. Arbets- och utbildningsresor 

För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller 

motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, 

vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett 

speciellt tillstånd som beviljas individuellt. 

Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan 

folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan 

på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.  
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Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 

bekostas av arbetsgivaren.  

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär. 

 

14. Färdtjänstområde 

Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna 

Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.  

Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare 

färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag 

har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet. 

 

15. Resa i annan kommun 

För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en 

särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.  

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, 

lämnas ersättning för 70 % av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa 

hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens 

handläggare. 

 

16. När får resan ske? 

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 

kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.  

Alla dagar:  
Klockan  05.00-02.00 

 

17. Beställning av resa 

Beställning av resan ska ske till Beställningscentralen under ordinarie 

öppethållandetid. 

Resan ska beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa 

kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor 

samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt 

och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.  

Beställningscentralen 

För beställning av resa: 

Telefon:  020-91 90 90 

Fax:  0500-65 98 23 
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Öppettider 

Vardagar:   06.00-22.00 

Lör-, sön- och helgdagar: 08.00-22.00 

 

18. Övrigt 

Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om 

särskilda skäl föreligger.  

Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes 

funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av 

transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga 

svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.  

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och 

allmänna kollektivtrafiken.  

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av 

färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta 

sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av 

personuppgifter. 
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1. Allmänt 

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 

det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst).  

En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna 

kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att 

man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med 

mera.  

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person 

kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 

 

2. Vad är en färdtjänstresa? 

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell 

prövning.  

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som ska bekostas 

av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, 

organisationer eller företag.  

Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför 

regionen.  

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens 

funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan 

komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. 

Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.  

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 

 

3. Tillstånd 

Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet 

med bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. 

Funktionshindret ska vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst 

tre månader. 

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst ska erhållas, utan det är 

funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna 

kommunikationer som avgör. 
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Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja 

tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda 

allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan 

anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. 

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 

gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, 

åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel 

m.m. Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän 

kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så 

tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta 

hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd. 

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i 

skälig omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 

2. inom vilket område resor får göras, och 

3. hur många resor tillståndet omfattar. 

 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas 

till antalet endast om det finns synnerliga skäl.  

”Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. 

(9§ i Lagen om färdtjänst)  

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret 

tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.  

Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en 

handikappanpassad bil, som den funktionshindrade själv kör, har den 

färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den 

av andra orsaker är obrukbar.  

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har 

lämnats vid ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i 

strid med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet. 

 

4. Återkallande av tillstånd 

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för 

tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas 

om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens 

funktionsförmåga har förbättrats. 

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 

allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för 
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färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade 

förhållanden föranleder det. 

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av: 

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor, 

- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, 

- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval, 

- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller 

- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra 

säkerheten 

för färdtjänstresan, 

- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning. 

 

 

5. Medresenär 

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär 

måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 

 

 

6. Ledsagare 

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under 

färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således 

knutet till själva resan och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid 

resmålet. 

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den 

färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. 

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte 

någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 

 

7. Husdjur 

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den 

färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
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8. Personaltillstånd 

Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 

gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende 

kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de 

inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 

Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den 

färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört 

kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos 

entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande 

uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare, t.ex. kontaktpersoner. 

 

9. Individuella behov 

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

•  Hjälp in och ut ur bilen.  

•  Hjälp till och från porten.  

•  Hjälp med säkerhetsbältet.  

•  Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.  

•  Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga 

en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 

Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta 

uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren. 

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas 

med (exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde 

ska denna tillhandahållas av resenären. 

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av 

exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. 

Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. 

Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt underlag i 

samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte sådana 

individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en bestämd förare 

eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte inom ramen av 

färdtjänst. 

 

10. Barn 

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 
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Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. 

Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i 

huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det 

faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna 

resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak 

beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets 

möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte 

berättigad färdtjänst.  

I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en 

vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att 

ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas 

skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala 

resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre 

ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den arten att 

barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en 

vuxen eller ungdom. 

 

11. Avgift 

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start 

januari 2021. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd 

trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020.  

Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om 

fågelväg. En resa i en zon kostar enligt baspriset.  

För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. För varje 

zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två 

och tre.  

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra 

och uppåt.  

Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, 

påverkas inte egenavgiften.  

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av 

färdtjänstens egenavgift för vuxna.  

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, 

undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 
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Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner 600 450 

Nio zoner 690 518 

Tio zoner 780 585 

Elva zoner 870 653 

Tolv zoner 960 720 

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021 

 

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller 

betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 

 

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är:  

535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort,  

775 kr inom en kommun, 

1250 kr inom två eller flera kommuner. 

Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. 

Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 

 

12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa 

Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären 

inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter 

särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle. 

 

13. Arbets- och utbildningsresor 

För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller 

motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, 

vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett 

speciellt tillstånd som beviljas individuellt. 

Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan 

folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan 

på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.  
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Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 

bekostas av arbetsgivaren.  

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär. 

 

14. Färdtjänstområde 

Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna 

Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.  

Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare 

färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag 

har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet. 

 

15. Resa i annan kommun 

För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en 

särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.  

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, 

lämnas ersättning för 70 % av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa 

hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens 

handläggare. 

 

16. När får resan ske? 

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 

kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.  

Alla dagar:  
Klockan  05.00-02.00 

 

17. Beställning av resa 

Beställning av resan ska ske till Beställningscentralen under ordinarie 

öppethållandetid. 

Resan ska beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa 

kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor 

samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt 

och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.  

Beställningscentralen 

För beställning av resa: 

Telefon:  020-91 90 90 

Fax:  0500-65 98 23 
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Öppettider 

Vardagar:   06.00-22.00 

Lör-, sön- och helgdagar: 08.00-22.00 

 

18. Övrigt 

Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om 

särskilda skäl föreligger.  

Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes 

funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av 

transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga 

svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.  

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och 

allmänna kollektivtrafiken.  

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av 

färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta 

sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av 

personuppgifter. 

 



Från: Siw Adamsson <Siw.Adamson@skaraborg.se> 
Skickat: den 6 april 2021 13:08 
Till: HJ-FN-Kommunen; info@essunga.se; info@mariestad.se; 

karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@grastorp.se; 
kommun@gullspang.se; kommun@lidkoping.se; 
kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se; 
kommunstyrelsen@gotene.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-
SSV-Kommunstyrelsen; tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-
Kommun; vara.kommun@vara.se 

Kopia: Thomas Boström 
Ämne: Förtydligande  
 
Förtydligande av de protokollsutdrag som skickats 21-02-16 resp. 21-03-30 (Färdtjänstreglemente resp. 
Trafikförsörjningsprogram) 
 
Efter samtal ifrån några kommuner kommer här ett förtydligande kring Färdtjänstdokumenten som lyfts i 
Skaraborgs direktion. 
 
Vid direktionsmötet 5 februari beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg inför ett maxbelopp 
om 600 kr (450 kr Ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma Färdtjänstreglemente. 
 
Konkret innebär detta att justering behöver göras i Färdtjänstreglementet i taxorna enligt förslag 1 
nedan. 

 
Det förordas också ett gemensamt införande av de justerade taxorna från 1 juli 2021. Därför behöver 
beslut om detta tas i respektive kommun (Kommunfullmäktige) senast två veckor innan 
– och Västtrafik behöver meddelas beslutet för att kunna justera i sina system. 
 
Vid direktionsmötet 12 mars 2021 beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar ett 
Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänstresor i Skaraborgs 2021-2024. 
Även detta förordas att det börjar gälla ifrån 1 juli 2021. 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett beskrivande dokument som behöver lyftas i respektive kommun.  
Här behöver dock inte Västtrafik eller Kommunalförbundet meddelas om beslutet. 
 
Färdtjänsthandläggarna i respektive kommun vet mer om detaljer kring de bägge dokumenten.  
 
Hälsningar 
Thomas Boström 
 
Genom 



Siw Adamson 

Kommunikatör 

 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Box 54 

541 22 Skövde 

Tel 0500-49 72 05 

 

 
 















 

2021-02-16 

Till våra folkvalda politiker och andra intresserade: 

Hur många gilla får det här? 

 

Vi är många som har en funktionsnedsättning men få som orkar strida för vår rätt att leva på samma 

villkor som andra. Att som funktionshinderorganisation försöka få till en förändring till det bättre har 

de senaste åren varit som att slåss mot en bergvägg. Det är bara i Bibeln David vinner mot Goliat. 

Vi har i ett helt år försökt få Kommunalförbundets tjänstemän och politiker att förstå det orimliga i 

att höja avgifterna för längre färdtjänstresor och därmed tvinga personer med funktionsnedsättning 

till ett ytterst begränsat liv, samtidigt som man sänker priset för längre kollektivtrafikresor och vidgar 

vyerna för friska personer. 

Vi har fått veta att anledningen till höjningen är att kommunerna krävt att kostnaderna för färdtjänst 

inte får stiga. Men inser ni inte att förslaget inte leder till några, eller möjligen ytterst små 

besparingar om målet inte är att vi helt skall avstå från att göra resor längre än tre kommuner?! 

En höjning av högkostnadsskyddet från dagens 300 kronor till 600 kronor ger en besparing på 300 

kronor per resa. Statistiken visar att få färdtjänstresenärer gör långa resor. Enligt de uppgifter vi fått 

handlar det om ca 10-30 resor per kommun och år. Ponera att kommunen ändå har så mycket som 

40 resor under ett år. Det skulle ge en besparing på 12 000 kronor per år. 

De av er politiker som förstått vår situation lurades under hösten att gå med på höjningen med löfte 

om ett tillägg som skulle lösa problemet för de mest utsatta. På vilket sätt löser detta problemet?  

Eller ville ni bli lurade för att med gott samvete kunna godkänna förslaget? 

Hur som helst. Nu är vi där. Ett helt verkningslöst tillägg till reglementet presenterades den 5 februari 

för era kollegor i Kommunalförbundet samtidigt som man informerade om att 

Funktionshinderorganisationerna varit delaktiga i förslaget och att det finns ledsagning som gör att 

det är fullt möjligt att åka med kollektivtrafiken. 

Den delaktiga Funktionshinderrörelsen bestod av en grupp med 4 personer som ansågs delaktiga då 

de fick muntlig information om förslaget en dryg vecka innan det skulle presenteras för 

Kommunalförbundet. Att få veta vad man beslutat i valet mellan ett riktigt dåligt förslag och ett ändå 

sämre och förvänta sig att vi skall kunna komma med ett konstruktivt motförslag på stående fot var 

den så kallade delaktigheten. 

Gällande ledsagning i kollektivtrafiken så har den stora brister och begränsningar. Detta har vi försökt 

belysa från alla håll och kanter men ingen tycks lyssna. Tjänstemannagruppen som själva medger att 

det är en bra bit kvar till dess att kollektivtrafiken är fullt tillgänglig för alla verkar ha förträngt detta 

då man gjorde sin dragning för Skaraborgs Kommunalförbunds ledamöter. 

Hur kan man ha mage att vända vårt arbete mot oss och använda det för att lura er som fortfarande 

har hjärna och hjärta att tänka och lyssna? 

 

Det sista halmstrået finns ännu kvar: Ni i kommunerna har fortfarande chans att ställa allt till rätta då 

det ytterst är kommunen som beslutar om färdtjänst. 



Låt oss hoppas att ni, våra folkvalda kommunpolitiker inte låter sig luras av Skaraborgs 

Kommunalförbunds tjänstemän och valda ledamöter och ger upp demokrati, självstyre och 

solidaritet för en samverkan som inte ser till den enskilde medborgarens bästa. 

 

 

 

SRF Skaraborg i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg 

 

SRF Skaraborg   Funktionsrätt Skaraborg 

Skaraborgsgatan 34D   Malmgatan 36 

532 30 Skara    532 32 Skara 

Tel: 0511-34 79 70 el 070-653 59 10  Tel: 0511-164 35 

E-post: britt@srfskaraborg.r.se   E-post: info@funktionsrattskbg.se  
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§ 55 Dnr 2021/00052  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente Skaraborg 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden har inget att erinra mot direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbunds tilläggsförslag om att i Skaraborgs gemensamma 

färdtjänstreglemente införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr för 

ungdomstaxa) för färdtjänstresor, med tillämpning från och med 1 juli 

2021.  

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för 

sitt eget yrkande.       

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 30 november 

2020, KF § 164, att anta ändringar av ”Gemensamt reglemente för färdtjänst 

inom Skaraborg”. Det nya reglementet började gälla från och med den 1 

januari 2021. Beslutet byggde på att DKR vid Skaraborgs kommunalförbund 

i ett beslut från den 8 maj 2020 rekommenderat Skaraborgs 15 kommuner att 

anta ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente. Socialnämnden yttrade sig över 

detta förslag den 16 september 2020, § 91. 

Förslaget från DKR Skaraborg resulterade i kritik från flera organisationer 

som företräder personer med funktionsnedsättningar. De vänder sig emot att 

färdtjänstresor över fyra kommuner och längre blir dyrare än vad som var 

fallet tidigare. I samband med förslaget om att anta ett nytt färdtjänst-

reglemente gavs även ett tilläggsuppdrag om att se över och föreslå en 

lösning för den grupp som drabbades av fördyringar för längre färdtjänst-

resor. Kommunfullmäktige beslutade även att ställa sig bakom det 

tilläggsuppdrag som kommunalförbundet direktion beslutat om.  

Arbetsgruppen för gemensamt färdtjänstreglemente, bestående av några 

handläggare och chefer från Skaraborgs kommuner har sammankallats av 

Skaraborgs kommunalförbund för att arbeta med tilläggsuppdraget. Vid 

Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 5 februari 2021 

beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg inför ett maxbelopp om 

600 kr (450 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 

färdtjänstreglemente, med tillämpning från och med 2021-07-01. 

Inför hantering av ärendet i kommunstyrelsen och fullmäktige behöver 

kommunstyrelsen socialnämndens synpunkter på tilläggsuppdragets förslag. 

Kommunledningsförvaltningen har medgivit att yttrandet lämnas senast 21 

april 2020, förutsatt att besked lämnas den 14 april om arbetsutskottets 

beslutsförslag från den 14 april.  
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Bakgrund 

Färdtjänstreglementet för Falköpings kommun är sedan lång tid tillbaka 

gemensamt med övriga 14 kommuner inom Skaraborg. På uppdrag av 

direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund har en arbetsgrupp med 

representation från några av Skaraborgs kommuner haft i uppdrag att utreda 

och presentera en lösning för den grupp som drabbas av fördyringar för 

längre färdtjänstresor och som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den 

längre resan.  

Arbetsgruppen har inför förslaget till lösning prövat flera olika inriktningar 

både inom och utanför reglementet, och med inriktning på både 

färdtjänstområdet, egenavgifterna eller att ”kompensera” resenärer. 

Två alternativa förslag har tagits fram. Förslag 1 innebär att ett maxbelopp 

införs på 600 kr (450 kr ungdomstaxa) vid resa inom 8 kommunzoner eller 

längre och därutöver lämnas taxan oförändrad. Förslag 2 innebär att 

färdtjänstområdet ändras till att endast omfatta Skaraborgskommunerna och 

vid resa därutöver ansökan om riksfärdtjänst. 

Arbetsgruppen har även tittat på ett tredje alternativ där det visat sig inte gå 

att tillämpa både Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst inom samma 

geografiska område. Det finns heller ingen laglig grund i Lag om färdtjänst 

för att ekonomiskt kompensera de resenärer som anser sig drabbas av den 

beslutade färdtjänsttaxan. 

Fördelen med en maxtaxa vid längre färdtjänstresor är att den färdtjänst-

berättigade har möjlighet att resa i hela regionen utan att ansöka om varje 

enskild resa, vilket gäller även för resor vid kortare besök inom andra 

kommuner. Principen om likabehandling upprätthålls, och taxan är enkel att 

förklara och kräver ingen extra handläggning. Någon ökad kostnad beräknas 

det inte bli på grund av maxtaxan då dessa långa resor endast utgör ett fåtal, 

som mest upp till två procent.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott, § 135/2021 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbunds förslag till beslut om 

tilläggsuppdrag, Färdtjänstreglementet, 2021-02-05, § 5.  

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 

kommunalförbundet.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på socialnämndens arbetsutskotts förslag till 

beslut respektive Albin Gilbertssons yrkande om återremiss och finner att 

socialnämnden beslutat enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag till 

beslut.        
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Socialnämndens remissvar i ärendet.  
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§ 57 Dnr 2021/00122  

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring  

av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 27 november 2017, § 138.       

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

beslutade den 5 mars 2021, § 3, att föreslå kommunfullmäktige i medlems-

kommunerna att anta en reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från och med den 1 juli 2021.  

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. Förbundsordningen 

för Miljösamverkan östra Skaraborg ändrades senast under år 2017. Fram-

förallt gjordes ändringen då med anledning av den nya kommunallagen som 

började gälla 1 januari 2018.  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 juni 2020, 

§ 10, att ge förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå ändringar av 

förbundsordningen.  

De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är följande. 

 I § 6 görs förändringar i inträdesordningen för ersättare i miljö-

nämnden. Det tydliggörs att om en kommuns egna ersättare inte är på 

plats så sker inträde i en viss ordning mellan kommunerna och denna 

roteras årligen.  

 I § 22 som gäller ersättning till förtroendevalda fastställs att Skövde 

kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska 

tillämpas för arvode till ledamöter, ersättare och revisorer. Skillnaden 

är att högre ersättning kan utgå för resor med kollektivtrafik. Vidare 

ska direktionen fastställa arvode till miljönämndens ordförande och 

två vice ordföranden.  

 Det införs en ny paragraf, § 28, som reglerar förutsättningarna för 

ledamöter att delta på distans enligt kommunallagens bestämmelser.   

Förslaget till förbundsordning innehåller också några mindre redaktionella 

ändringar. 
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Förvaltningens bedömning 

I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som ska ingå i en förbunds-

ordning. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förbundsordningen 

och bedömer att samtliga punkter finns upptagna i förbundsordningen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar 

ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2021.         

Finansiering 

Det framgår inte av direktionens beslut om ändringarna föranleder någon 

högre avgift för medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-03-05 

Förslag till ändring av förbundsordning, 2021-03-05  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 27 november 2017, § 138.         

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

beslutade den 5 mars 2021, § 3, att föreslå kommunfullmäktige i 

medlemskommunerna att anta en reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från och med 

den 1 juli 2021.  

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. Förbundsordningen 

för Miljösamverkan östra Skaraborg ändrades senast under år 2017. 

Framförallt gjordes ändringen då med anledning av den nya kommunallagen 

som började gälla 1 januari 2018.  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 juni 2020, 

§ 10, att ge förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå ändringar av 

förbundsordningen.  

De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är följande. 

 I § 6 görs förändringar i inträdesordningen för ersättare i 

miljönämnden. Det tydliggörs att om en kommuns egna ersättare inte 

är på plats så sker inträde i en viss ordning mellan kommunerna och 

denna roteras årligen.  

 I § 22 som gäller ersättning till förtroendevalda fastställs att Skövde 

kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska 

tillämpas för arvode till ledamöter, ersättare och revisorer. Skillnaden 

är att högre ersättning kan utgå för resor med kollektivtrafik. Vidare 
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ska direktionen fastställa arvode till miljönämndens ordförande och 

två vice ordföranden.  

 Det införs en ny paragraf, § 28, som reglerar förutsättningarna för 

ledamöter att delta på distans enligt kommunallagens bestämmelser.   

Förslaget till förbundsordning innehåller också några mindre redaktionella 

ändringar. 

Förvaltningens bedömning 

I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som ska ingå i en 

förbundsordning. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom 

förbundsordningen och bedömer att samtliga punkter finns upptagna i 

förbundsordningen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar 

ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2021.         

Finansiering 

Det framgår inte av direktionens beslut om ändringarna föranleder någon 

högre avgift för medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-03-05 

Förslag till ändring av förbundsordning, 2021-03-05       

Beslutet ska skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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Jonas Diön 

Ordförande 

MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-05 

Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen och Teams, kl. 13.30-15.55 

Beslutande 

Karola Svensson (C) ersätter Dan Gabrielsson (S) Falköping 

Adam Johansson (M), ej § 2 Falköping 

Catrin Hulmarker (M) Hjo 

Pierre Rydén (S) Hjo 

Catarina Davidsson (C) Karlsborg 

Jonas Davidsson (S), ordf. Karlsborg 

Ulrica Johansson (C) ersätter Katarina Jonsson (M) Skövde 

Johan Ask (S) Skövde 

Rolf Eriksson (S) Tibro 

Per-Olof Andersson (M), vice ordf. Tibro 

Övriga närvarande Ersättare övriga 

Maria Hjärtqvist (S), Skövde Pelle Holmström, förbundschef 

Eleonor Daag, sekreterare 

Ronny Wennerström, revisor 

Anders Lundgren, andre vice ordförande 

i Miljönämnden östra Skaraborg 

Ajournering Kl. 14.10-14.25, 14.45-14.55 

Utses att justera Rolf Eriksson 

Justerande 

Rolf Eriksson 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2021-03-05 Anslagsdatum 2021-03-I/ 

Överklagningstid t.o.m. 2021- rs, 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

     

     

 

Eleonor Daag 

  



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖSAMVERKAN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-03-05 

Dir § 3 Dnr 2020-5024 

Revidering av förbundsordningen för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg 

Beslut 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i 

Milj ösamverkans medlemskommuner att anta en reviderad förbundsordning för 

kommunalförbundet Milj ösamverkan östra Skaraborg att gälla från 1 juli 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C) föreslår att arvodet för kommunalförbundets revisorer inte 

ska ändras enligt vad som föreslås i förslaget till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att direktionen beslutat 

enligt Milj ösamverkans förslag till beslut utom det som gäller arvode till 

kommunalförbundets revisorer. 

Redogörelse för ärendet 

Förbundsordningen för Miljösamverkan östra Skaraborg reviderades senast under 

2017, framför allt med anledning av den nya kommunallagen som började gälla 

1 januari 2018. Milj ösamverkans nuvarande förbundsordning gäller därför från 

detta datum. 

Den 16 juni 2020 (Dir § 10) gav Miljösamverkans direktion förbundschefen i 

uppdrag att se över och föreslå revideringar av Milj ösamverkans förbundsordning. 

Ett viktigt tillägg är att tydliggöra vad som gäller för deltagande på distans på 

direktionens och milj önämndens sammanträden. 

Några ändringar gäller arvode till förbundets förtroendevalda och 

inträdesordningen för miljönämndens ersättare. Den nya förbundsordningen 

innehåller också några redaktionella ändringar, och information som även finns i 

reglementet för milj önämnden har tagits bort. 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutade den 24 februari 2021 (MN § 11) att 

föreslå direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg att föreslå 

kommunfullmäktige i Milj ösamverkans medlemskommuner att anta en reviderad 

förbundsordning för kommunalförbundet Milj ösamverkan östra Skaraborg att 

gälla från 1 juli 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-05 

Dir § 3 forts. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2021-02-26 
Miljönämndens beslut, MN § 11, 2021-02-24 med bilaga, Förbundsordning för 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

Bilaga 

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Justerandes signat

,

 
\,,,,

/- 

6 



 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

Diarienummer 

2020-5024 
Dir §3 2021 

 

Förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg 

1 § Förbundets bildande och medlemmar 

Genom att anta en förbundsordning bildades kommunalförbundet på så sätt att 
kommunerna Falköping, Hjo, Tibro och Skövde överlät till förbundet att utföra 
myndighetsutövningen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. 
Kommunalförbundet bildades den 1 oktober 2010. Verksamhetsövergång ägde 
rum den 1 januari 2011. 

Karlsborgs kommun inträdde som medlem i kommunalförbundet den 1 januari 
2013. Verksamhetsövergång skedde den 1 januari 2013. 

Medlemmar i kommunalförbundet är från och med den 1 januari 2013 
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

2 § Kommunalförbundets ändamål 

Ändamålet med kommunalförbundet är att verka för hög effektivitet, kvalitet och 
säkerhet i de verksamheter som kommunalförbundet enligt denna 
förbundsordning har ålagts och genom samordning också ansvara för hög 
kostnadseffektivitet och minskad byråkrati. 

3 § Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Miljösamverkan östra Skaraborg. Förbundet har 
sitt säte i Skövde. 

4 § Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Organisation 

Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsdirektion och en nämnd. 
Nämndens namn är Miljönämnden östra Skaraborg. Nämnden är underställd 
direktionen. Direktionen ska utöva uppsikt över nämnden. 

Direktionen utser en förbundschef som verkställande tjänsteman för direktionen 
och nämnden. Förbundschefen är chef för alla tjänstemän under milj önämnden. 

6 § Förbundsdirektion 

Förbundsdirektionen utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositions-

 

råd från varje medlemskommun. Varje kommun utser därutöver två ersättare. 

Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapen 
löper i tvåårsperioder från den 1 januari till den 31 december respektive period. 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Miljösamverkan östra Skaraborg Hertig Johans torg 2 0500-49 36 30 miljoskaraborg@skovde.se 
541 83 Skövde 541 30 Skövde Webbplats 

c

 www.miljoskaraborg.sk  y  
2r4/ 
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Ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Vice 

ordförande utses från den kommun som står i tur att överta ordförandeskapet nästa 

period. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

Direktionen har ett beredande organ som består av förbundschefen och 

medlemskommunernas kommunchefer. De ska samråda i frågor av principiell 

karaktär och i samband med att förslag till förbundets budget tas fram. 

Förbundschefen är ansvarig samordnare och sammankallande. 

7 § Miljönämnden östra Skaraborg 

Miljönämnden har sitt säte i Skövde. 

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun. 

Ledamöter och ersättare utses av fullmäktige i respektive kommun och anmäls till 

direktionen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i nämnden. 

Nämnden har en ordförande och två vice ordförande vilka utses av direktionen i 

fyraårsperioder från den 1 januari till den 31 december respektive år. 

Ordförandeskapet och förste vice ordförandeskapet i nämnden fördelas mellan 

kommunerna Falköping och Skövde. Andre vice ordförandeskapet fördelas 

mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. 

Ersättare har närvaro och yttranderätt vid nämndens sammanträden. 

Vid en ledamots förhinder tjänstgör en ersättare från samma kommun som 

ledamoten. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige har 

bestämt vid valet. Om det saknas ersättare från den egna kommunen tjänstgör 

ersättare från en annan kommun enligt turordningen Falköping, Hjo, Karlsborg, 

Skövde, Tibro. 

Vid en ledamots förhinder tjänstgör en ersättare från samma kommun som  

ledamoten. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige har 

bestämt vid valet. Om det saknas ersättare från den egna kommunen tjänstgör en 

ersättare från samma parti och annan kommun enligt turordningen Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde, Tibro.  

Om det saknas ersättare från samma parti tjänstgör en ersättare från en annan  

kommun, oavsett partitillhörighet. Ersättare väljs då uppifrån i den ordning som 

namnen står i nämndens kallelse. Namnen i kallelsen ska stå i den ordning som  

respektive kommunfullmäktige valt dem och med kommunerna i  

bokstavsordning. Kommunerna flyttas ett steg varje kalenderår så att alla 

kommuner någon gång kommer att stå överst i listan.  

8 § Valbarhet och tjänstgöringstid 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs, sättet att utse ledamöter och ersättare 

samt deras mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § 

kommunallagen (SFS 2017:725). Vad avser nämnden tillämpas reglerna i 4 kap. 

3-10 § och 6 kap. 18-20 § kommunallagen. 
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Mandatperioden för nämnden är den tid som medlemmarna gemensamt 

bestämmer i samband med val av ledamöter och ersättare. En mandatperiod får 

sträcka sig längst till och med den 31 december det år allmänna val hålls i hela 

landet. 

9 § Uppgifter för miljönämnden 

Miljönämnden ansvarar för medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom 

miljö-. och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för övriga uppgifter som 

enligt lag ska utföras av kommunala miljönämnder. Uppgifterna regleras i 

miljönämndens reglemente som beslutas av förbundsdirektionen. 

Följande uppgifter ingår inte i nämndens ansvarsområde: 

• Agenda 21 

• naturvårdsarbete 

• energirådgivning 

• tillsyn enligt tobakslagen vad avser försäljning av tobak 

• prövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 

• tillsyn enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

• tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Nämnden ska också lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet i 

den omfattning som respektive kommun efterfrågar inom nämndens kompetens-

område. Detta stöd finansieras av beställaren. 

Miljönämnden kan i övrigt på medlemskommunernas uppdrag åta sig uppgifter i 

nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa uppgifter finansieras av 

den beställande kommunen. 

10 § Anslagstavla 

Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan 

ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen. 

11 § Styrning och förvaltning 

Förbundsdirektionen styr och följer upp sin verksamhet. 

Förbundschefen ansvarar för förvaltning och verkställighet av direktionens beslut. 

Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och  vid behov en 

delegationsordning för sin verksamhet. Miljönämnden upprättar en 

delegationsordning för sin verksamhet. 

12 § Räkenskaper och kassaförvaltning 

Kommunalförbundet ska, tills förbundsdirektionen beslutar annat, under 

förbundsdirektionens ansvar träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och 

kassaförvaltning med ekonomienheten hos Skövde kommun. 

13 § Kostnadstäckning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet, i den mån de inte täcks på 

annat sätt, betalas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna 



fördelas proportionellt mellan förbundsmedlemmarna enligt Statistiska 

centralbyråns Statistikmyndigheten SCB:s senaste befolkningsstatistik den 

31 december för helåret. 

Medlemsavgiften betalas mot faktura halvårsvis i förskott med halva det belopp 

som budgeterats för året. 

14 § Lån, borgen m.m. 

Kommunalförbundet får inte ta lån motsvarande högre belopp än 3 miljoner 

kronor utan medlemskommunernas godkännande. 

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

medlemskommunernas godkännande. 

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder. 

15 § Andel tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 

tillgångar och skulder i förhållande till befolkningsmängden enligt Statistiska 

centralbyråns befolkningsstatistik den 31 december för helåret. 

Dessa grunder ska även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 

tillgångar vid förbundets upplösning eller enskild kommuns utträde. 

16 § Budget 

Förbundsdirektionen ska under oktober månad fastställa budgeten för 

nästkommande år vid ett direktionssammanträde som är öppet för allmänheten. 

Medlemmarnas andel enligt 15 § ska då också fastställas. 

Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla. 

Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamöterna i 

medlemskommunernas fullmäktige rätt att yttra sig. 

17 § Revisorer 

För kommunalförbundet ska det finnas två revisorer med samma mandattid som 

direktionen. Revisorerna väljs genom att medlemskommunerna väljer en vardera 

enligt en rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Falköping, 

Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro). 

Den första kommunen i turordningen är sammankallande. 

18 § Ändring av förbundsordning 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen bereds av förbundsdirektionen och 

antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

19 § Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunallagen. 

Uppsägning ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår 

räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 
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Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 

förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i 

förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år 

medlemmen utträder ur förbundet. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet 

upplösas. 

När en medlem har utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets 
skulder, om inte den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna 

har kommit överens om något annat. 

20 § Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i 

likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation tre år efter det att en 

medlemskommun begärt sitt utträde enligt 19 § om inte de kvarvarande 

kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 

kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de 
andelar som anges i 15 §. När kommunalförbundet har trätt i likvidation ska 

förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till 

kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av direktionen 
i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för 

en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en 

förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår 

som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av 

förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som hör 

till förbundets arkiv. 

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en 

revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått 

likvidationen som likvidationsfasen. När förvaltningsberättelsen, 

redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst. 

21 § Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol. 

22 § Ersättning till förtroendevalda 

Ledamöter i förbundsdirektionen som är heltidsarvoderade i andra kommunala 

uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner från 

kommunalförbundet. Övriga ledamöter och ersättare har rätt till arvode på samma 

grunder som ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

5 (7) 

es,/ 



6 (7) 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner för ledamöterna och ersättarna i  

nämnden samt kommunalförbundets förtroendevalda revisorer bestäms enligt de 

ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Fasta arvoden 

till miljönämndens ordförande och två vice ordförande fastställs av 

ffirbundsdifektienen. 

För arvoden och andra ekonomiska förmåner för ledamöterna och ersättarna i  

nämnden samt kommunalförbundets revisorer tillämpas de bestämmelser som 

gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Kommunalförbundets  

förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med  

kollektivtrafik till och från sammanträden och förrättningar än den summa som 

anges i Skövdes bestämmelser.  

Förbundsdirektionen fastställer fasta arvoden till miljönämndens ordförande och 

två vice ordförande.  

23 § Medlemskommuners och miljönämndens rätt att väcka ärende hos 
förbundsdirektionen 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hos medlemskommunerna samt 

Miljönämnden östra Skaraborg har rätt att väcka ärende hos kommunalförbundets 

direktion. 

24 § Närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden 

Ledarnöterna-i-milj-önämndens-presidium Milj önämndens ordförande och två vice 

ordförande har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. 

25 § Information till medlemskommunerna 

Information till medlemskommunerna ges i form av protokoll från direktionens 

och miljönämndens sammanträden samt budget, Ngerk-sainhetsplantillsyns- och  

kontrollplan, delårs- och årsredovisning. På begäran från en medlemskommun ska 

kommunalförbundet lämna annan information om verksamheten. 

26 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid 

det sammanträde där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde 

är öppet för allmänheten och ska tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla. 

27 § Inträde av ny medlem 

Om ytterligare en kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan 

behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå medlemskommunernas 

kommunfullmäktige att en ny medlem får ingå i kommunalförbundet. En ny 

medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige har fattat beslut om 

detta och när en ny förbundsordning har undertecknats av medlemmarna. 

28 § Distansdeltagande på sammanträden  

Deltagare i sammanträden med förbundsdirektionen och miljönämnden får delta 

å distans om det finns särskilda skäl. Ordföranden avgör om en deltagare får 

delta på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i  

kommunallagen.  



Denna förbundsordning gäller från den 4-j-an-uar-i404-8 1 'uh 2021 enligt 

beslut från: 

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun, § 138, 2017 11 27  

Kommunfullmäktige i Hjo kommun, KF § 109, 2017 12 14 

Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun, KF § 172, 2017 11 27 

Kommunfullmäktige i Skövde kommun, KF §  150, 2017 12 11  

Kommunfullmäktige i Tibro kommun, KF § 140, 2017 11 27  

FALKÖPINGS KOMMUN HJO KOMMUN 

Adam Johansson Catrin Hulmarker 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Pia Alhäll Eva Ulfenborg 

Kommundirektör Kommundirektör 

KARLSBORGS KOMMUN SKÖVDE KOMMUN 

Catarina Davidsson Katarina Jonsson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Kajsa Eriksson Larsson Tomas Fellbrandt 

Kommunchef Kommundirektör 

TIBRO KOMMUN 

Rolf Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kristina Lundgren 

Kommunchef 
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§ 58 Dnr 2021/00159  

Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till tekniska 

nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykel-

garage.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 29 mars 2021, § 34, att föreslå kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden 

att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att tekniska nämnden 

har upphandlat och köpt in ett låsbart cykelgarage som ska byggas under 

våren 2021 på Järnvägstorget. Cykelgaraget kommer i ett första läge att ha 

40 låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage och kommer att kunna 

byggas på med fler platser i framtiden. Anledningen till att inköpet skett är 

att vid resvaneundersökningar som kommunen genomfört har det fram-

kommit att fler skulle välja att resa med cykel om det hade funnits säkrare 

cykelparkeringar. Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket.   

I samband med byggandet av cykelgaraget kommer ett låssystem att införas 

där användaren betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad 

bör tas ut för tjänsten för att garantera att cykelgaraget blir tillgängligt för de 

som behöver det och inte belastas med cyklar som inte används. Avgiften bör 

inte vara så hög att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte råder 

för exempelvis bilparkeringar. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger 

avgiften oftast mellan 50–100 kronor per månad för en plats i cykelgarage. 

Tekniska nämnden menar att Falköpings kommun bör införa en avgift i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och använda tjänsten och för att få 

fler att resa med cykel och vidare kollektivt.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen framgår att kommuner inte får ta ut högre 

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

de tillhandahåller.  

Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är 

en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 

som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa 

en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för kommun-

fullmäktige att delegera fastställande av avgift för förvaring av cykel i 

cykelgarage till tekniska nämnden. Det planeras i dagsläget bara att byggas 

ett låsbart cykelgarage, men delegationen föreslås gälla generellt att fastställa 
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avgifter för låsbara cykelgarage för det fall att det i framtiden skulle byggas 

fler.  

Tekniska nämnden har bedömt att avgifterna inte kommer att överstiga 

självkostnaden för det. Mot bakgrund av detta föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden att 

fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Finansiering 

Den finansiering av underhåll med mera av cykelgaraget som inte täcks av 

avgiften kommer att få tas ur tekniska nämndens driftsbudget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-13  

Tekniska nämnden § 34/2021 
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 Kommunstyrelsen 

Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till tekniska 

nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i låsbara 

cykelgarage.           

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 29 mars 2021, § 34, att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera till tekniska 

nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att tekniska nämnden 

har upphandlat och köpt in ett låsbart cykelgarage som ska byggas under 

våren 2021 på Järnvägstorget. Cykelgaraget kommer i ett första läge att ha 

40 låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage och kommer att kunna 

byggas på med fler platser i framtiden. Anledningen till att inköpet skett är 

att vid resvaneundersökningar som kommunen genomfört har det 

framkommit att fler skulle välja att resa med cykel om det hade funnits 

säkrare cykelparkeringar. Cykelgaraget har medfinansierats av 

Naturvårdsverket.   

I samband med byggandet av cykelgaraget kommer ett låssystem att införas 

där användaren betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss 

kostnad bör tas ut för tjänsten för att garantera att cykelgaraget blir 

tillgängligt för de som behöver det och inte belastas med cyklar som inte 

används. Avgiften bör inte vara så hög att garaget blir självfinansierat då 

detta förhållande inte råder för exempelvis bilparkeringar. Vid en jämförelse 

med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50–100 kronor per månad 

för en plats i cykelgarage. Tekniska nämnden menar att Falköpings kommun 

bör införa en avgift i det lägre spannet för att få fler att upptäcka och 

använda tjänsten och för att få fler att resa med cykel och vidare kollektivt.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen framgår att kommuner inte får ta ut högre 

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

de tillhandahåller.  
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Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är 

en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 

som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa 

en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för 

kommunfullmäktige att delegera fastställande av avgift för förvaring av 

cykel i cykelgarage till tekniska nämnden. Det planeras i dagsläget bara att 

byggas ett låsbart cykelgarage, men delegationen föreslås gälla generellt att 

fastställa avgifter för låsbara cykelgarage för det fall att det i framtiden 

skulle byggas fler.  

Tekniska nämnden har bedömt att avgifterna inte kommer att överstiga 

självkostnaden för det. Mot bakgrund av detta föreslår 

kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige att delegera till tekniska 

nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Finansiering 

Den finansiering av underhåll med mera av cykelgaraget som inte täcks av 

avgiften kommer att få tas ur tekniska nämndens driftsbudget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-13       

Tekniska nämndens beslut, 2021-03-29 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Fredrik Johansson, gatuchef 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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§ 59 Dnr 2021/00173 250 

Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriset 

(köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor per 

kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 

samband med köp.    

Bakgrund 

Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan 

på småhusvillatomter är stor. För närvarande finns inga lediga småhusvilla-

tomter inom Falköpings tätort. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 203, att starta projekt 

Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, 

park- och naturmark samt VA-ledningar, med mera till en beräknad kostnad 

om 19,7 miljoner kronor.  

För området gäller detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. 

Detaljplanen består av 29 småhusvillatomter och cirka 27 000 kvadratmeter 

bruttoarea i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar 

samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet.  

Tomtsläpp av 19 stycken småhusvillatomter planeras ske under senare delen 

av maj 2021. Storleken på småhusvillatomterna varierar mellan 823–1 089 

kvadratmeter. Resterande 10 småhusvillatomter planeras släppas under  

år 2022.  

Området Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan, se 

figur 1 i tjänsteutlåtandet.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

tomtpriset (köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor 

per kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 

samband med köp. 

Finansiering 

Tomtpriset (köpeskillingen) 400 kronor per kvadratmeter utgår från ett själv-

kostnadspris utifrån de kostnader som har uppkommit genom utbyggnaden 

av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Priset inkluderar inte 

fastighetsbildningskostnad och övriga avgifter och kostnader som är 

förknippade med försäljningen. Alla kommunala avgifter bestäms utifrån 

gällande taxa vid tidpunkten för köp. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-10 

Kommunstyrelsen § 203/2020 
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Kommunstyrelsen             
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Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriset 

(köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor per 

kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 

samband med köp.    

Bakgrund 

Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan 

på småhusvillatomter är stor. För närvarande finns inga lediga småhusvilla-

tomter inom Falköpings tätort. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 203, att starta projekt 

Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, 

park- och naturmark samt VA-ledningar, med mera till en beräknad kostnad 

om 19,7 miljoner kronor.  

För området gäller detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. 

Detaljplanen består av 29 småhusvillatomter och cirka 27 000 kvadratmeter 

bruttoarea i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar 

samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet.  

Tomtsläpp av 19 stycken småhusvillatomter planeras ske under senare delen 

av maj 2021. Storleken på småhusvillatomterna varierar mellan 823–1 089 

kvadratmeter. Resterande 10 småhusvillatomter planeras släppas under  

år 2022.  

Området Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan 

nedan, se figur 1.  
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Figur 1 - Område för projekt Fåraberget etapp 2B 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

tomtpriset (köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till  

400 kronor per kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till 

tomtkön och är exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader 

och avgifter i samband med köp. 

Finansiering 

Tomtpriset (köpeskillingen) 400 kronor per kvadratmeter utgår från ett 

självkostnadspris utifrån de kostnader som har uppkommit genom 

utbyggnaden av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Priset 

inkluderar inte fastighetsbildningskostnad och övriga avgifter och kostnader 

som är förknippade med försäljningen. Alla kommunala avgifter bestäms 

utifrån gällande taxa vid tidpunkten för köp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-10 

Kommunstyrelsen § 203/2020           

Beslutet ska skickas till 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef  Fredrik Johansson, gatuchef 

Stig Säll, VA-chef  Ekonomiavdelningen 

Adela Kapetanovic, enhetschef för VA-projekt 

 

 

Lolita Dikanda 

Mark- och exploateringsingenjör 
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§ 203 Dnr 2020/00104  

Iordningställande del av Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 
2B bostadsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att starta projekt Fåraberget etapp 2B 

innefattande utbyggnad av gator, gc-vägar, park- och naturmark samt VA-

ledningar, med mera till en beräknad kostnad om 19,7 miljoner kronor 

samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens 

investeringsmedel för exploatering projekt Fåraberget etapp 2B. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 

projektet till gatuchefen och till enhetschefen för VA-projekt inom 

respektive ansvarsområde. 

3  Beslutspunkt 1 och 2 gäller under förutsättning att detaljplan del av 

Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B antas av byggnadsnämnden i Falköpings 

kommun och att detaljplanen får laga kraft.  

Bakgrund 

Detaljplanearbete för området pågår och beräknad tidpunkt för antagande av 

detaljplanen är fjärde kvartalet år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2020 § 86 att starta projekt 

Förarbete Fåraberget etapp 2B inkluderande flytt av stenmurar, provgropar, 

kanalisation, VA-ledningar samt gång och cykelvägar som ansluter till 

området. 

Utbyggnad av resterande del av området med gång-/cykelvägar, gator, park-

/naturmark och VA kommer att påbörjas när detaljplanen har fått laga kraft.  

Förvaltningens bedömning 

Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan 

på småhustomter har varit stor. I dagsläget finns inga lediga småhustomter 

inom Falköpings tätort. Genom att bygga ut detaljplanen Fåraberget etapp 

2B tillgängliggörs 29 småhustomter, cirka 27 000 kvadratmeter BTA i 

flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar samt möjlighet 

till byggnation av skolverksamhet. Projekt Fåraberget etapp 2B är begränsat 

till den röda kantlinjen i kartan nedan, se figur 1. 
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Figur 1 - Område för projekt Fåraberget etapp 2B 

 

Resterande delar av detaljplanen kommer att byggas ut i ett senare skede i 

samband med att ytterligare delar av Fåraberget detaljplaneläggs och 

iordningställs. 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att starta 

projekt Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gc-vägar, 

park- och naturmark samt VA-ledningar till en beräknad kostnad om 19,7 

miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt Fåraberget 

etapp 2B. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 

projektet till gatuchefen och enhetschefen för VA-projekt samt att besluten 
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gäller under förutsättning av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 

2B antas av byggnadsnämnden i Falköpings kommun och att detaljplanen får 

laga kraft. 

Finansiering 

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för 

exploatering projekt Fåraberget etapp 2B. Kostnaderna för projektet är 

beräknade till 19,7 miljoner kronor för gator, gc-vägar, park- och naturmark 

inom allmän plats samt vatten och avloppsnät. Av detta utgör anläggande av 

vatten och avlopp 7,1 miljoner kronor. Kostnaden för anläggande av vatten 

och avlopp finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa i 

samband med att fastigheterna ansluts till det kommunala vatten och 

avloppsnätet. Övriga kostnader som fördelas på området är del i tidigare 

finansierad utbyggnad av huvudgata till området samt kommande utbyggnad 

av cirkulationsplatser och genomfartsgata. Intäkter vid försäljning av 

kvartersmark i form av småhustomter och tomter för flerbostadshus beräknas 

till cirka 27 000 000 kronor.  

Attesträtten för de delar som är kopplade till utbyggnad av park och gata 

delegeras till gatuchefen. Motsvarande attesträtt för de delar som är kopplade 

till utbyggnad av VA-anläggningar delegeras till enhetschefen för VA-

projekt. 

Utbyggnad av projektet medför en driftkostnad om 193 000 kronor per år 

och en kapitalkostnad om 559 000 kronor per år för allmän plats och en 

kapitalkostnad om 144 000 kronor per år för VA. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-15 

Projektdirektiv Fåraberget etapp 2B, 2020-10-15 

  

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Ekonomiavdelningen  

Fredrik Johansson, gatuchef 

Stig Säll, VA-chef 

Adela Kapetanovic, enhetschef för VA-projekt 
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§ 60 Dnr 2021/00024  

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om 

samverkan för barns och ungas hälsa.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att 

besluta om ”Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen”, enligt 

förslag från VästKom:s styrelse.  

Under år 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överens-

kommelser om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen för barn och unga. Dels ”Överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”, och dels 

”Västbus – samverkan för barn och ungas bästa”. 

Dessa två uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

”Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa”.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar faller mellan 

stolarna. Överenskommelsen ska också säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet.  

Giltighetstiden för överenskommelsen är enligt underlaget 2021-01-01–

2023-12-31. En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part 

skriftligen sagt upp överenskommelsen senast 9 månader innan 

giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

I november 2020 ställde sig VästKom:s styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna i 

Västra Götaland att ställa sig bakom överenskommelsen. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden samt barn- och 

utbildningsnämnden som båda är berörda av ärendet. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att 

Falköpings kommun ska ställa sig bakom överenskommelsen, då den utgör 

ett viktigt stöd för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalands-

regionen.   
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Förvaltningens bedömning 

Utifrån remissinstanserna bedömning av ärendet föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig bakom överens-

kommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Finansiering 

Enligt Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, förbundsdirektionen  

§ 116/2020, medför förslaget inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. 

Kostnaden för läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och 

unga som ska placeras är Västra Götalandsregionens ansvar och stadsbidrag 

täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de 

gemensamma stadsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-16 

Barn- och utbildningsnämnden § 39/2021 

Socialnämnden § 30/2021  

Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionen § 116/2020 

Samverkan för barns- och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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 Kommunstyrelsen 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om 

samverkan för barns och ungas hälsa.         

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att 

besluta om Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, enligt förslag 

från VästKom:s styrelse.  

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till 

överenskommelser om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland 

och VGR för barn och unga. Dels Överenskommelse om trygg och säker 

vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, och dels 

Västbus – samverkan för barn och ungas bästa. 

Dessa två uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar faller mellan 

stolarna. Överenskommelsen ska också säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet.  

Giltighetstiden för överenskommelsen är enligt underlaget 2021-01-01 – 

2023-12-31. En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part 

skriftligen sagt upp överenskommelsen senast 9 månader innan 

giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

I november 2020 ställde sig VästKom:s styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna i 

Västra Götaland att ställa sig bakom överenskommelsen. 
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Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden samt barn- och 

utbildningsnämnden som båda är berörda av ärendet. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att 

Falköpings kommun ska ställa sig bakom överenskommelsen, då den utgör 

ett viktigt stöd för samverkan mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen.   

Förvaltningens bedömning 

Utifrån remissinstanserna bedömning av ärendet föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig 

bakom överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Finansiering 

Enligt Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, förbundsdirektionen § 

116/2020, medför förslaget inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. 

Kostnaden för läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och 

unga som ska placeras är VGR:s ansvar och stadsbidrag täcker denna 

kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de gemensamma 

stadsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-18 

Barn- och utbildningsnämnden § 39/2021 

Socialnämnden § 30/2021  

Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionen § 116/2020 

Samverkan för barns- och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen      

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 30 Dnr 2021/00015  

Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen 
avseende överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.       

Bakgrund 

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare regleras i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför de egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer - inga barn eller ungdomar ska falla mellan 

stolarna och ska säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet.  

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att kommunerna i Västra Götaland ställer sig bakom 

överenskommelsen. 

Socialnämnden gör bedömningen att Falköpings kommun ska ställa sig 

bakom överenskommelsen, då det utgör ett viktigt stöd för samverkans 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott § 45/2021 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-02 

Delegationsbeslut 

Samverkan för barn och ungas hälsa, presentation 

Samverkan för barn och ungas hälsa 

Protokollsutdrag § 116 barn och ungas hälsa     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli            
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true


2020-09-07 

5 

7 

 

med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf


2020-09-07 

13 

7 

 

 
3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/


2020-09-07 

14 

7 

 

Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  


