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§ 138 Dnr 2021/00522 

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 

en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 

om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

Socialdemokraterna yrkar: 

•  Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 

6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

•  Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

•  Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas.  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 

engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Socialnämnden § 24/2022 

 Kommunfullmäktige § 120/2021 

 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 

en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 

om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 

mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 

arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas.  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 

engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet.     

Bakgrund 

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson lämnat in en motion om 

arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 

mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 

arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  
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• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas.  

Vidare anger Socialdemokraterna i motionen att arbetsskorna ska ses som en 

förebyggande arbetsmiljöåtgärd samt en jämställdhetsfråga.  

I handläggningen av motionssvaret har socialförvaltningen samverkat med 

HR-avdelningen som 2018 genomförde en utredning kring arbetskläder och 

arbetsskor. Av denna utredning framkommer att flera villkor ska vara 

uppfyllda för att arbetskläder och arbetsskor ska kunna tillhandahållas 

skattefritt.  

Kläder och skor ska:  

1. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten, 

2. vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,  

3. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss 

personal eller ha någon annan särskild egenskap, och  

4. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 

märkbart avviker från vanliga plagg.  

För skattefrihet av vanliga kläder räcker det således inte att de är försedda 

med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan 

samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda (Skatteverket 2009-06-

15, dnr 131 525668–09/111).  

Att arbetskläder eller arbetsskor inte kan ges skattefritt hindrar dock inte 

arbetsgivaren från att tillhandahålla dessa, men den enskilde arbetstagarens 

måste betala skatt på beloppet.   

7 - 10 % av Sveriges kommuner erbjuder arbetsskor till anställda inom 

omsorgen. Flera kommuner har valt att använda statsbidrag för en god 

äldreomsorg till inköp av arbetsskor till personal. Skövde kommun och 

Karlsborgs kommun erbjuder arbetsskor till anställda i äldreomsorgen. I 

Skövde rör det sig om ett politiskt initiativ för att använda överskott till följd 

av statsbidrag. Det är en engångsföreteelse och det finns inga beslut om att 

det ska utgå i fortsättningen. 

Förvaltningens bedömning 

Självklart ska medarbetarna ha en god arbetsmiljö och mans- och 

kvinnodominerande arbetsplatser ska bedömas likvärdigt. Mot bakgrund av 

att socialförvaltningen gör bedömningen att det, med nuvarande 

skattelagstiftning, inte är möjligt att ge ett skobidrag i enlighet med motionen 

utan att arbetstagaren blir förmånsbeskattad följer 

kommunledningsförvaltningen samma bedömning.  

Vidare menar socialnämnden att ett skobidrag skulle innebära en kostnad 

samt att arbetstagarna blir förmånsbeskattade. Att arbetsskorna bara får 

användas på arbetsplatsen innebär inte att de är en skattefri förmån, eftersom 

villkoren enligt Skatteverket inte är uppfyllda. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Statsbidrag föreslås användas för att finansiera inköp av arbetsskor, vilket 

dock inte är möjligt utan förmånsbeskattning. Om beslut fattas att använda 

statsbidrag till detta ändamål är det viktigt att beslutet formuleras så att det 

inte blir en återkommande förmån.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Socialnämnden § 24/2022 

 Kommunfullmäktige § 120/2021 

 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende       

Beslutet ska skickas till 

Socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Motionären 

 

 

 

 

Sebastian Helin 

Kommunsekreterare 
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§ 24 Dnr 2021/00161  

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 

en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet.     

Ajournering 

Socialnämnden ajourneras klockan 09.22-09.33. 

Protokollsanteckning 

Roger Lundberg (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 

slutet av paragrafen.   

Bakgrund 

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson lämnat in en motion om 

arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

Socialdemokraterna yrkar: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i 

mer än 6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få 

arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas.  

Socialdemokraterna anger i motionen att arbetsskorna ska ses som en 

förebyggande arbetsmiljöåtgärd samt en jämställdhetsfråga. 

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning (AFS 

2001:3) som avgör vilka som har rätt till fria arbetsskor. I 4 § heter det 

”arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den 

personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.” Personlig 

skyddsutrustning ska bäras till skydd mot risker som kan äventyra säkerheten 

eller hälsan. Det kan handla om allt från hörselskydd och hjälm till 

andningsskydd och just skyddsskor, alltså skydd mot konkreta fysiska risker. 

Arbetsskor som bärs för att undvika t ex förslitningsskador på lång sikt 

räknas inte som skyddsskor. 

HR-avdelningen genomförde 2018 en utredning kring arbetskläder och 

arbetsskor. Av denna utredning framkommer att flera villkor ska vara 

uppfyllda för att arbetskläder och arbetsskor ska kunna tillhandahållas 

skattefritt.  
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Kläder och skor ska:  

1. utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten, 

2. vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,  

3. vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss 

personal eller ha någon annan särskild egenskap, och  

4. vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 

märkbart avviker från vanliga plagg.  

För skattefrihet av vanliga kläder räcker det således inte att de är försedda 

med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan 

samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda (Skatteverket 2009-06-

15, dnr 131 525668–09/111).  

Enligt skatteverket är även träningskläder av mindre värde och enklare slag 

skattebefriade om de är försedda med arbetsgivarens logotyp, till exempel 

enklare trängsoverall och t-shirt.  

Om man som anställd däremot får ekonomisk ersättning för egna inköp av 

arbetskläder eller arbetsskor räknas det som kostnadsersättning och man ska 

betala skatt. Det innebär att arbetsgivaren inte kan subventionera inköp av 

arbetskläder utan att det blir skattepliktigt.  

Enligt skatteverket ska företagets namn eller logga vara varaktigt applicerat 

så plagget märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas 

komma att användas privat, för att plagget ska räknas som en skattefritt.  

Detta gör att skatteverket anser att skor och underkläder normalt kan anses 

som en skattepliktig förmån om det inte rör sig om skyddsskor eller andra 

skor som är av betydelse för att medarbetaren ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Dock har kammarrätten fastslagit att träningsskor inte ska 

anses som en skattepliktig förmån för yrkesgrupper där fysisk träning 

förekommer på arbetstid och träningen bibehåller den fysiska styrka och 

uthållighet som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Detta trots att 

rätten ansåg att skorna skulle kunna användas privat. Denna dom gällde det 

brandmän (mål nummer: 310-09 2010-01-27). 

Att arbetskläder eller arbetsskor inte kan ges skattefritt hindrar dock inte 

arbetsgivaren från att tillhandahålla dessa, men den enskilde arbetstagarens 

måste betala skatt på beloppet.   

7 - 10 % av Sveriges kommuner erbjuder arbetsskor till anställda inom 

omsorgen. Flera kommuner har valt att använda statsbidrag för en god 

äldreomsorg till inköp av arbetsskor till personal, t ex Luleå och Piteå. Där 

tillhandahåller kommunen specifika arbetsskor, som hämtas ut hos 

arbetsgivarens på samma sätt som arbetskläder. Örebro och Karlskrona 

erbjuder ett skattepliktigt skobidrag, för inköp av arbetsskor. 
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Skövde kommun och Karlsborgs kommun erbjuder arbetsskor till anställda i 

äldreomsorgen. I Skövde rör det sig om ett politiskt initiativ för att använda 

överskott till följd av statsbidrag. Det är en engångsföreteelse och det finns 

inga beslut om att det ska utgå i fortsättningen. I Karlsborg får varje 

tillsvidareanställd omvårdnadspersonal 625 kr i skobidrag, som ska 

förmånsbeskattas. Personal får själva lägga till om skorna är dyrare. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen vill självklart att personalen ska ha en god arbetsmiljö 

och att mans- och kvinnodominerande arbetsplatser ska bedömas likvärdigt. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att det, med nuvarande 

skattelagstiftning, inte är möjligt att ge ett skobidrag i enlighet med motionen 

utan att arbetstagaren blir förmånsbeskattad.  

Skobidrag skulle därmed innebära en kostnad för nämnden samt att 

arbetstagarna blir förmånsbeskattade. Att arbetsskorna bara får användas på 

arbetsplatsen innebär inte att de är en skattefri förmån, eftersom villkoren 

enligt Skatteverket inte är uppfyllda. 

Kostnad för arbetsgivaren 

Om arbetstagarna ska erhålla ett skobidrag på 1000 kr innebär det att 

kostnaden för arbetsgivaren blir 

1. Skobidrag per medarbetare  1000 kr 

2. PO-pålägg med 40.8 %    408 kr 

3. Total kostnad   1408 kr 

Kostnad för medarbetaren 

1. Medarbetaren betalar skatt på värdet 1000 kr  347 kr 

2. Av 1000 kr erhåller medarbetaren efter skatt 653 kr 

Arbetsgivaren för således bära kostnaden för skobidrag och PO-tillägg, 

medan medarbetaren blir beskattad på förmånen. 

2021-12-31 hade förvaltningen 592 anställda i hemtjänst och på äldreboende. 

De innebär att kostnaden för ett skobidrag om 1000 kr skulle bli 1408 kr 

(Skobidrag om 1000 kr + PO-tillägg 408 kr) x 592 = ca 833 000 kr. 

Om arbetstagaren ska få ut ett 1000 kr efter skatt behöver skobidraget vara 

1532 kr 

Kostnad för arbetsgivaren 

1. Skobidrag per medarbetare   1532 

2. PO-tillägg med 40.8 %  625 kr 

3. Total kostnad   2157 

Kostnad för medarbetaren 

1. Medarbetaren betalar skatt på värdet 532 
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2. Av 1532 kr erhåller medarbetaren efter skatt 1000 kr 

Den totala kostnaden blir då 2157 kr x 592 = ca 1 277 000 kr 

Nämnden har inte fått något tillskott för att finansiera denna kostnad varför 

ett skobidrag till medarbetarna skulle innebära att kostnaden behöver tas från 

någon annan del av verksamheten.  

Det är fullt möjligt att använda statsbidrag för att finansiera inköp av 

arbetsskor, men inte utan förmånsbeskattning. Om nämnden väljer att 

använda statsbidrag för 2022 till detta ändamål är det viktigt att beslutet 

formuleras så att det inte blir en återkommande förmån.  

Om socialnämnden skulle vilja använda medel till att ge medarbetarna ett 

skobidrag bör det ges även till personal inom avdelning 

funktionsnedsättning, som arbetar under likvärda förhållanden som personal 

inom hemtjänsten och på äldreboenden.  

Inom verksamhets funktionshinder arbetar ca 350 personer, vilket skulle 

innebära ytterligare kostnad om ca 490 000 kr. Statsbidrag till 

äldreomsorgen kan inte användas till att finansiera arbetsskor till personal 

inom verksamhet funktionsnedsättning. Denna kostnad måste därför till fullo 

finansieras av nämnden.  

Om ett skobidrag om 1000 kr ska ges till samtlig baspersonal inom 

äldreomsorg och funktionshinderverksamheten skulle det således kosta ca 

1 323 000 kr samtidigt som den enskilde medarbetaren skulle erhålla 653 kr i 

skobidrag.  

Om ett skobidrag istället ges med 1532 kr, så att medarbetaren får ut 1000 kr 

efter skatt, blir kostnaden för förvaltningen 1 277 000 kr + 755 000 kr = 

2 032 000 kr 

Under arbetet med tjänsteskrivelsen har synpunkter inhämtats från HR-

avdelningen.  

Socialförvaltningen ser tre möjliga förslag till beslut: 

1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetsskor inom 

äldreomsorgen inte är att betrakta som skyddsskor samt då medel 

saknas 

2. Motionen bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i 

äldreomsorgen, som en engångsföreteelse och att statsbidrag används 

för ändamålet 

3. Motionen bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd. Medel 

behöver i så fall ombudgeteras från en annan del av verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-16, § 69  

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 
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Checklista barnkonventionen 

Delegationsbeslut om remittering av motion om arbetsskor 

Kommunfullmäktige, KF § 120/2021 

Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende       

Protokollsanteckning 

Roger Lundberg (S) inkommer med följande protokollsanteckning. 

”Socialdemokraterna anser att ett permanent skobidrag på 1000 :- ska införas 

att utbetalas vartannat år samt att förmånsbeskattning ej ska ske.”   

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Akt 

Kommunstyrelsen            
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§ 120 Dnr 2021/00522  

Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till 
personal inom hemtjänst och särskilt boende 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om arbetsskor till personal 

inom hemtjänst och särskilt boende till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Johanna Svensson (S) har väckt en motion om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende. Av motionen framgår följande. 

"I fler mansdominerade yrken är det en självklarhet med fria arbetsskor. 

Samtidigt konstateras det att det är bara 7 % av Sveriges kommuner som ger 

de anställda inom hemtjänsten samma förmån. 

I arbetsmiljölagen står det under kapitel 3, § 2 att man ska förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa. 

Vi anser att det är en förebyggande åtgärd när det gäller arbetsmiljön för 

personalen inom vård och omsorg. Bra arbetsskor kommer förhindra 

förslitningar, skador och ohälsa. Vi får signaler om att anställda inte har råd 

och köpa bra arbetsskor. Förutom att detta måste vara en del i anställdes 

arbetsutrustning är detta också en viktig jämställdhetsfråga  

Vi yrkar därför: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 

6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas."  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Motion angående arbetsskor. 
 

I fler mansdominerade yrken är det en självklarhet med fria arbetsskor. Samtidigt konstateras 

det att det är bara 7 % av Sveriges kommuner som ger de anställda inom hemtjänsten samma 

förmån. 

I arbetsmiljölagen står det under kapitel 3, § 2 att man ska förebygga att arbetstagaren utsätts 

för ohälsa. 

Vi anser att det är en förebyggande åtgärd när det gäller arbetsmiljön för personalen inom 

vård och omsorg. Bra arbetsskor kommer förhindra förslitningar, skador och ohälsa. Vi får 

signaler om att anställda inte har råd och köpa bra arbetsskor. Förutom att detta måste vara en 

del i anställdes arbetsutrustning är detta också en viktig jämställdhetsfråga  

 

Vi yrkar därför: 

• Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 6 månader 

inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

• Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

• Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska förmånsbeskattas.  

 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

2021 11 23 

Johanna Svensson  
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§ 140 Dnr 2022/00402 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

2  Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att ta fram en 

fördjupad redovisning och analys av sjukfrånvaron. Uppdraget ska 

redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december." 

3  Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämnden, 

socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden prognosticerar en 

betydande avvikelse gentemot budget. Uppföljning har skett med 

nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte den 17 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 

resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 

semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 

på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 

Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 

och prognos. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 

 Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31, daterat 2022-10-17 

 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-

21 

 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 

nämnder 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att ge HR-

avdelningen i uppdrag att ta fram en fördjupad redovisning och analys av 

sjukfrånvaron. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 7 december." 

Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att notera 

att tekniska nämnden, socialnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden prognosticerar en betydande avvikelse gentemot budget. 

Uppföljning har skett med nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte 

den 17 oktober 2022."  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet.  

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkanden 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

yrkandena. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Ekonomiavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Magnus Fleischer | Ekonomichef |  | magnus.fleischer@falkoping.se   
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

2022-09-19 
KS 2022/00402  

 
 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022.         

Sammanfattning  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 

resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 

semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 

på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 

Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 

och prognos. 

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 

30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 

och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.  

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -31,9 miljoner 

kronor (föregående år underskott med -13,7 miljoner kronor) jämfört med 

budget. Nämndernas avvikelser beskrivs i respektive nämnds delårsrapport 

samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrappoport.  

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -3,2 miljoner kronor för 

år 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på 40,0 miljoner kronor jämfört med 

budget, vilket till största delen beror på lönerelaterade poster, 

personalomkostnadspålägg. Under finansiella och övriga poster finns en 

avvikelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader på -4,7 miljoner 

kronor vilket hänför sig till finansiell leasing, interränta och förskjutning i 

färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella intäkter överstiger 

budget med +1,0 miljoner kronor vilket till största del beror på avyttring av 
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aktieandelar i kommunens pensionsplaceringar. Kommunen har här i 

börsnedgången avyttrat aktier och köpt räntepapper. Vad gäller underskott 

avseende finansiella kostnader beror det på värdenedgång av kommunens 

pensionsplaceringar och det högre ränteläget på kommunens lån.    

Skatteintäkter beräknas nu till 60,2 miljoner kronor och generella statsbidrag 

till 10,8 mnkr högre än budgeterat. Kommunens budget byggde på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) prognos i augusti 2021 för skatteintäkter 

och generella statsbidrag.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 

ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2022 och flerårsplan för åren 

2022–2024. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta 

av följande resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022–2024 

ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2022–2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 

med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 

hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2022 på 

45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2022. 

I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 

miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 59,0 miljoner kronor 

från det finansiella målet. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

miljoner kronor vid utgången av perioden 2022–2024. Prognosen är att 

låneskulden kommer att uppgå till 1 100 miljoner kronor vid utgången av år 

2022. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att 

uppfyllas för år 2022.  

Måluppfyllelse 

Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 

gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 

på olika sätt. Vissa delar har fått sättas på paus, medan andra delar har 

utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 

det krävs ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning, genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat, för att ge en så 

övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 

uppdrag. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 

”Det goda livet”.   

Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 
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 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 

godtagbart.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap Kommunallagen uppsiktsplikt över 

samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 

kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       

I kommunens dokument ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” 

framgår följande. 

”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 

verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 

i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 

budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad 

verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 

negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 

Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och 

styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 

kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 

kommunfullmäktige.” 

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2022. Den totala 

avvikelsen för nämnderna är 1,4 procent. Variationen mellan nämnderna är 

dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd sker vid dialogmöte 

med nämnderna den 17 oktober 2022.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 31 augusti 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 

resultat för år 2022 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 

delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 miljoner kronor det vill 

säga en positiv avvikelse med 59,0 miljoner kronor. Det finansiella målet för 

ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 

 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-

21 
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 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 

nämnder      

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Kommunrevisionen 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31 

- Uppdat månad sidfot (fr april till augusti) 

- Uppdat tabell bolag (gröna siffror). 

RESULTATRÄKNING (TKR) UTFALL 

2021-08 

UTFALL 

2022-08 

Hyresintäkter 110 364 112 908 

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753 

Rörelsens intäkter  113 155 114 661 

Drift- och underhållskostnader -43 203 -45 265 

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -2 179 

Övriga externa kostnader -5 973 -6 211 

Personalkostnader -17 218 -17 138 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -24 906 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång  -7 862 

Rörelsens kostnader -93 955 -103 561 

Rörelseresultat 19 200 11 100 

Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag 0 41 944 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 104 

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043 -3 428 

Resultat efter finansiella poster 15 199 49 720 

Periodens resultat 15 199 49 720 
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 Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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Kommunal verksamhet i 
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund 

utgör plattformen för gemensamma delregionala 

utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar 
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)
Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar 

för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 

2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområ-
det bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS 
är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 

prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkom-

mun), Falköpings kommun (samverkanskommun) 
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende 

gemensam organisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 
transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 

dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon. 

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invå-

narna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 
för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 
kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 

under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg. 

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 

samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-
hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommun-

styrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och 

återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata 
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 

av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker 
i deras lokaler, men med deras personal och med 

deras material. Avtalet omförhandlas med jämna 

mellanrum.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 
skolskjutsturer som utförs av fl era olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet trädde ikraft i och med höst-
terminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-
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system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 
inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun 
med Systrarna Odhs Hemtjänst AB och Tanaad Koo-

perative Multi Tjänster Ekonomisk förening

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena:

Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-

den, avtal fi nns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 

Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-

berg AB samt några mindre fi rmor. 

Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med 

Marcbro AB. 

Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning.

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden
Inom Vuxnas lärande:

• Jensen Education school AB

• NTI-skolan

• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en 
kommun i brandförebyggande syfte 

ansvara för att rengöring (sotning) sker 

av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande 

med gas, och därtill hörande rökkanaler. 

Detsamma skall gälla imkanaler i restau-
ranger, storkök och därmed jämförbara 

utrymmen samt i brandförebyggande syfte 

även ansvara för att det som skall ren-
göras enligt första stycket samt skorste-

nar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras 

från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 
Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 

inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill 
hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner.
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 

som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs 
och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 

tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 

verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-
lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 

spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-
ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 

lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver.  

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fort-
satta utbrott av Covid-19  runt om i Asien påverkar 

omvärlden och så även Falköpings kommun.  Även 

kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa 
dels genom stora fl yktingströmmar men även högre 

priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre 

energipriser spiller över på andra varor, exempelvis 
livsmedel eller annan energikrävande produkter, 

vilket gjort att infl ationen har tagit fart under år 2022. 

Infl ationstakten runt om i Europa och USA ligger på 
6 till 8 procent på årsbasis vilket överstiger Riksban-

kens infl ationsmål om 2 procent per år.  För att hejda 

infl ationen runt om i västvärlden har ländernas olika 
riksbanker beslutar att höja styrande räntorna, vilket 

påverkar möjligheten och kostnaderna att låna till 

konsumtion. Sveriges riksbank höjde styrräntan nu 
20 september med 1 % till 1,75 %. 

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer. Den 31 juli 2022 uppgår 
summan till 33 339 personer vilket innebär en ök-

ning med 69 personer sedan årsskiftet. Vid samma 

tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 296 
personer.   

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 

335 487 personer eller 6,6 procent av arbetskraf-
ten. Jämfört med samma period förra året är det en 

minskning med 1,1 %. 

I Falköpings kommun är 1 040 personer arbetslösa 

vilket motsvarar 6,7 procent. Detta är en minskining 
med 1,2 procentenheter gentemot arbetslöshetssiff-

ran för årsbokslutet för år 2021.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Regeringen har under de gångna åren utrett ett fl ertal 
områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, 

gymnasieutredningen samt betygsutredningen. 

Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på ut-
bildningsområdet. Från och med HT22 har grundsko-

lan en ny reviderad läroplan (LGR22). Från och med 

220701 gäller nya kurs-planer samt betygskriterier 
för grund- och grund-särskola. För gymnasiet gäller 

ändringar i läroplan samt ämnesplaner. Tidigare han-

delsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och 
serviceprogrammet. 

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbjudas 

extra studietid för att få hjälp med läxor och annat 
skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två tim-

mar per vecka och det ska vara frivilligt för eleverna 

att delta. Studietiden ska vara förlagd på elevens 
skola och anordnas under eller i direkt an-slutning till 

elevernas skoldag.

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 
per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med fi nansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-
bära ökade kostnader för skolskjuts.

Kriget i Ukraina kan innebära ett kraftigt ökat elev-

antal på kort tid för nämndens alla verksamheter. 

I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migra-
tionsverkets mottagningskommuner, men trots det 

har några familjer valt att fl ytta till Falköping. I enlig-

het med massfl yktsdirektivet, så ska dessa barn och 
elever erbjudas förskola och skola.

Kommunstyrelsen
Biträdande förvaltningschef Dina Ebbeson tillsatte 
sin tjänst den 30 maj. 

Kommunen ingår i ett projekt med fl era skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-

misystem. Upphandling är klar och en leverantör är 
utsedd och det blev Unit4. Förslag till kostnadsför-

delning mellan kommunerna är framtagen och på 

väg att beslutas. Planering pågår för införande av det 
nya ekonomisystemet som förväntas implementeras 

maj 2023.

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande 

för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom 

den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i 
fl era övergripande processer. 

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB sam-

arbetar för att stärka och förebygga det främjande 
trygghetsarbetet. Arbetet startade i april med att en 

områdesprofi l, som beskriver områdets styrkor och 

utmaningar, görs tillsammans med civilsamhället 
och boende i området. I platssamverkan Ranten har 

arbete inlets runt tågstationen av kommunla aktörer 

och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet och 
säkerhet.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 

iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller 

konferenser med mera.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-

taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl .). Det 
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige.

Genomförandet av första etappen av ”Utveckling 

av stadskärnan” har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november 2022. Den första 

etappen består av entréplats Östertull. Kommunsty-

relsen och kyrkorådet har båda beslutat att godkänna 
en avsiktsförklaring som är upprättad mellan par-

terna. Avsiktsförklaringen innebär bl.a. att parterna 

är överens om att samarbeta kring genomförandet 
av de delar projektet ”Utveckling av stadskärnan” 

som ligger i anslutning till varandras markområden. 

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den 
offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora 

torget efter ombyggnationen, har genomförts. Skiss-

uppdraget pågår till och med december 2022. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-

ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-

tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 

Målgruppen som sedan tidigare befi nner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 

göra stegförfl yttningar mot arbete. 



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  9

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot 

tidigare år. Däremot ökar andelen långvarigt ekono-

miskt bistånd. Förvaltningen har påbörjat ett struk-
turerat och långsiktigt arbete med att analysera och 

åtgärda orsaker vilket även är en del i SKR:s projekt 

en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-

ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 

reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 

kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 

följs noga. 

Kultur- och fritidsnämnden
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst 

som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvalt-

ningen. Perioden har präglats av en del personalför-
ändringar inom förvaltningen där olika verksamheter 

har fått gå samman och täcka upp för varandra. 

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påver-
kar nämnden med ökade kostnader på bland annat 

drivmedel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera 

har ökat och fl era volontärer hjälper till vid samord-
ningen av kommunens fl yktingmottagande.

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre 

medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genom-
föras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.  

Nämndens ansvarsområde har utökats med över-

tagandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den. 

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av tillsyns-
objekt och ökade kompetenskrav inom räddningsled-

ningssystem. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-
dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 
tertialet kunde dock fl era begränsningar tas bort och 

verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas i 

och med att sjukdomen inte längre betraktades som 
samhällsfarlig.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens
Det fi nns en matchningsproblematik i form av att 

de personer som söker vikariat i stor utsträckning 

saknar såväl formell som reell kompetens och ofta 
även intresse för yrkesområdet. Många gånger har 

verksamheterna inga andra alternativ än att prova att 

anställa personer som snart visar sig inte fungera, 
vilket leder till höga introduktionskostnader utan 

resultat.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klima-

tanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedels-
priser och bränslepriser stigit kraftigt, men även 

priset på byggmaterial , kemikalier och halkbe-

kämpningsfl is. Förutom ökade inköpspriser har 
även leveranstider påverkats negativt.
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Park/gata har upphandlat ett fl ertal ramavtal som 
är centrala för verksamheten, detta är på områden 

såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 

lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 

utveckling men framförallt entreprenader för vinter-

väghållning har stigit väsentligt.

Upprustning av det civila samhället för att bättre 

klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Avdel-

ningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäkter 
samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 

stöd i kris. Kommunen har sökt och fått bidrag från 

länsstyrelsen för genomförande av planen. Planen 
ska vara färdigt i oktober 2023. 

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 

första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 

de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Under hösten kommer implementering av nytt sys-
tem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 

ett tydligt sätt 

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett minskat fl öde av nyinkomna 

ärenden jämfört med 2020 och 2021.

Av fattade bygglovsbeslut är det tio som är av större 

betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och stadsut-
veckling. Dessa är tillbyggnad av tågservice-anlägg-

ning på Anneborg 2:4, nybyggnad av fl erbostadshus 

med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1, nybyggnad 
av korttidsboende på Friggeråker 25:8 med fl era, ny-

byggnad av industri och lager på Spillkråkan 2 i Sten-

storp, tillbyggnad av livsmedelsbutiker både på Lyran 
2 och Stalaktiten 1, nybyggnad av industri/lager på 

både Kameran 1 och 2, ombyggnation av Boktrycka-

ren 17 (tom före detta butikslokal till restaurang vid 
Stora Torget) samt ombyggnad på del av Läkaren 4 

från kontor till vårdcentral.

Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 vars syfte är att 

pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 
centrumnära läge blev antagen.

Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ci-

selören 2 och Tillskäraren 1 och 3.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna 
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt 

och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna 
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och 

villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Det fi nns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndighe-

ten på nationell nivå som ansvarar för att planera och 

samordna genomförandet av val och folkomröstning-
ar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och 

kommunernas valnämnder som är lokal valmyndig-

het. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter 
på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och 

skapa förtroende för valsystemet. Valnämndens ad-

ministration sköts av kommunledningsförvaltningen.

Perioden har ägnats åt planering och förberedelser 
inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 

i september. Valnämnden har under perioden januari 

till och med augusti 2022 haft fyra sammanträden. 
Valnämndens ordförande, vice ordförande, valsam-

ordnare och kommunjurist har deltagit på utbildning-

ar och informationsträffar med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Valmyndigheten och länssty-

relsen. Kommunikatör, säkerhetssamordnare och 

valsamordnare har deltagit i länsstyrelsens workshop 
om valsäkerhet. Rekrytering och utbildning av nästan 

200 röstmottagare har genomförts. Valnämnden har 

också beslut om lokaler och öppettider för förtids-
röstning och röstningen på valdagen samt fattat en 

rad beslut om lokala instruktioner och rutiner.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har under år 2022 bytt sakkun-

nigt biträde. From 2022 är det Deloitte AB som är 

sakkunnigt biträde åt kommunrevisionen i Falkö-
pings kommun. 
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 

invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befi nnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun. 

Det fi nns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 

infl ytande och hälsa. När enskilda individer och 
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och 

utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla 

av medskapande som bidrar till meningsfullhet. 
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda 

livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping 

tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar 
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generatio-

ner.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommu-

nen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 

och villkoren med planetens absoluta gränser, eko-

system och naturens resurser. Ekonomin är ett medel 
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsätt-

ningen med det dynamiska och rättvisa samhället där 

de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den 

lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kom-

mun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 
Kommunen som organisation är till för Falköpings-

borna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist 

och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat 

uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.



12   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn och 
unga
För att jobba med ett so-

cialt hållbart Falköping 
behöver det hälsofräm-

jande och förebyggande 

arbetet fokuseras. 

Orosanmälningarna till socialtjänsten och barnplace-
ringarna har ökat under fl era år och trenden fortsät-

ter även under år 2022. Parallellt går det att se en 

oroande situation i skolan där fyra av tio åttondeklas-
sare i nuläget inte har behörighet till gymnasiet. Det 

fi nns fortfarande en situation av trångboddhet inom 

skolor och förskolor i centralorten vilket utmanar 
möjligheten till att möta alla elevers behov. I den 

senaste enkäten Lokal uppföljning av ungdomspo-

litiken (LUPP) från hösten år 2021 synliggörs det 
att unga tjejer och killar skattar sitt mående sämre 

jämfört med tidigare år, där stress och nedstämdhet 

är vanligt förekommande. 

Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp 
sitt barnrättsarbete. En kommunövergripande hand-

lingsplan för implementering av barnkonventionen 

är framtagen och börjar gälla i september år 2022. 
Det fi nns beslut om att alla tjänsteutlåtanden där 

barn berörs ska innehålla barnkonsekvensanalyser. 

Stödmaterial är under framtagande. 

Arbetet som syftar till att stärka samverkan mellan 
skola och socialtjänst har fortsatt. Syftet är att fl er 

förebyggande insatser ska kunna identifi eras och 

genomföras i ett tidigt skede, så att barn får bättre 
förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 

och därmed kan klara av sin skolgång. Förhopp-

ningen är även att antalet barn som placeras utanför 
det egna hemmet ska minska. Grunden i samverkan 

handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskatego-

rier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess 
familj rätt stöd. Ett projekt mellan förvaltningarna 

som går under namnet KRAFT påbörjas under hösten 

år 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen 
runtomkring barnet stöd i form av funktionell famil-

jeterapi, det är en evidensbaserad metod vars syfte är 

att förbättra relationer och kommunikation i familjen. 
Samtidigt ges barnets/ungdomens skolgång i en 

särskild undervisningsgrupp i Ranlidens lokaler.

Den andra delen av samverkan handlar om konsulta-

tionsteam på socialförvaltningen. Varje förskola och 

skola har kontaktpersoner på socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet för att kunna fråga om oro kring 

ett barn. I denna del pågår ett arbete för att se över 

vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insat-
ser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede. Utöver 

samverkan över förvaltningsgränser pågår även ett 

arbete för att stärka samverkan internt på socialför-
valtningen, samt för att förkorta utredningstiden för 

barnavårdsärenden – allt för att ge ett bättre och mer 

samlat stöd till individen.
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Språkutvecklingsprojektet Läsglädje är ett samarbete 
mellan skola och bibliotek, där 75 barn i åldrarna 7-9 

år under sommaren har haft möjlighet till att utveckla 

sin läskompetens på ett lustfyllt och roligt sätt. 
Barnen har fått läsa själva, ha högläsning, samtala 

om böckerna och vara med i ett spännande läsmyste-

rium. Genom projektet har barnen lärt känna biblio-
teket och lärt sig hur man lånar böcker. Projektet har 

genomförts på Falköpings bibliotek, Centralskolan, 

Kinnarps bibliotek samt Gustaf Dalénskolan. 

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har 

pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i 

befi ntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun, 
så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Älla-

gatan har gemensamt med etniska föreningar och 
Connect genomfört fl era gruppträffar i Föräldraskap 

i Sverige (FÖS), ett samhällsorienterande program 

som består av fem träffar för utrikesfödda föräldrar 
med barn 0-18 år. Personal har utbildats och hål-

lit gruppträffar i föräldraskapsstödsprogrammet 

ABC vars syfte är att främja barns utveckling genom 
att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Ett 

föräldraskapsstödsprogram för tonåringar, Älskade 

förbannade tonåring, har nyligen startats upp. Det 
fi nns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå 

ännu fl er föräldrar med föräldrastödjande insatser 

och anpassa stödet så att det fyller det behov föräld-
rar har.

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha in-
fl ytande bidrar det till ett mer hållbart samhälle. Det 

är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olikhe-

ter för att bygga och skapa ett tolerant samt inklude-
rande samhälle. Kommunens arbete med inkludering 

och delaktighet är i behov av fortsatt utveckling. I 

enkäten från LUPP framkommer det att  ungas upple-
velse att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen 

har minskat på fl era fronter. Färre svarar att de är in-

tresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 
år 2018, samtidigt som en tydligt lägre andel svarar 

att de vill vara med och påverka i kommunen. 

Färre unga är föreningsaktiva än före pandemin. 
Däremot syns en återhämtning i antalet mötesplatser 

som kommunen kunnat erbjuda och besökssiffrorna 

på fritidsverksamheter fortsätter att stiga. Det märks 
bland annat på bibliotek, i simhall och på kultureve-

nemang som erbjuds. Familjelördag, ett kultur- och 

fritidsarrangemang som är gratis och öppet för alla, 
lockade 650 deltagare vid senaste tillfället och är 

tillbaka på liknande deltagarantal som innan covid-

pandemin. Under de Familjelördagar som varit under 
året har deltagarna kunnat ta del av dans, musik, 

teater, idrottsaktiviteter och mycket annat. Kultur 

på bygdegårdar har varit ett uppskattat inslag med 
föreställningar och workshops på fl era landsorter. 

Även arbetet med att föra dialoger har underlättats av 

möjligheten att ses fysiskt, exempelvis kan kostav-
delningen kontinuerligt involvera unga i skolornas 

kostråd.  

Under året har antalet frivilliga som söker sig till 

volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Dels 
har många velat engagera sig utifrån situationen i 

Ukraina. Dels fi nns det föräldrar som vill engagera 

sig och hjälpa till med skolavslutningar. I Språkvän, 
som är en del av Agera Mera, har det uppstått en kö 

av fl ertalet nyanlända som söker någon att prata och 

lära sig svenska med. 

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa 

trygghet genom relationsskapande och möten mellan 
människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är 

framtagen som fokuserar på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning till familjen, till skola och till sitt 
närområde. Genom arbete inom dessa områden kan 

riskfaktorer som brott, psykisk hälsa eller våld und-

vikas. Inom effektiv samordning för trygghet (EST), 
som handlar om att hantera otrygga situationer, har 

kommunen under året inrättat en styrgrupp med 

representanter från kommunledningsgruppen. EST 
är tänkt att initiera orsaksanalyser och insatser när 

en otrygg situation uppstår, men också fungera som 

styrgrupp för förebyggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala 

verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och 

civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa 
trygghet genom bland annat mötesplatser och 

aktiviteter. Under år 2022 har det områdesbase-
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rade arbetet förstärkts i Falköpings centralort och i 
tätorterna i kommunen. Exempelvis har ett projekt 

om stärkt social sammanhållning i Dotorpsområdet 

påbörjats, som är ett samarbete mellan Falköpings 
kommun och Falköpings Hyresbostäder AB. Fritids-

ledare inom öppen ungdomsverksamhet har under 

året fått ett områdesutvecklande uppdrag och jobbat 
på orter som Floby och Stenstorp. I samarbete med 

föreningar på Dotorpsområdet är värdar/aktivitetsle-

dare anställda för att närvara vid matcher och hålla i 
aktiviteter ihop med barn och unga.

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Fullföljda studier

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gym-
nasieskola, kommunala vuxenutbildningen, 

uppdrags¬utbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar kommer vara betydande för framtida 
kompetensförsörjning. En hållbar etablering på 

arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier 

och förvaltningarnas ambition är att öka behörighet 
till gymnasieskola och minska andel avbrott samt 

icke-godkända betyg med målet att få alla elever att 

slutföra sin utbildning. 

Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 
program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022). 

Det senaste året har 85 % av eleverna nått en gym-

nasieexamen. Bland de elever som läser högskole-

förberedande program är siffrorna något högre (90 
%). Betygspoängen för samtliga nationella program 

har legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning år 2022. Där betygspoängen i 
de högskoleförberedande programmen ökat något 

samtidig som de yrkesförberedande har minskat. 

Detta kan till viss del tillskrivas distansstudierna, i 
samband med pandemin, som gynnade de teoretiska 

kurserna mer än de praktiska. 

Måluppfyllelsen för grundskolan åk 9 hämtade sig 

under våren. Vid julbetyget år 2021 återgick resultat 
i åk 9 till tidigare låga nivåer. I dialog med rektorer 

utifrån varje enskild skolenhets resultat synliggjordes 

det att ett fl ertal elever endast hade några få delar 

kvar för att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyl-
lelsen för åk 9 nådde därför till slut upp till 82 % efter 

avslutad grundskola samt lovskola år 2022. Lovsko-

lan innebär en möjlighet att läsa upp enskilda ämnen 
under sommarlovet och skapar förutsättningar för 

ytterligare elever att nå gymnasiebehörighet. 

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM 

Jämförelse över tid mellan åren 2005-2022. * år 2021 och 2022 efter 
lovskolan på sommaren.

Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger fortsatt lägre än 

tidigare år, även vid terminsbetyget i juni. Den or-
saksanalys som genomfördes med rektorerna under 

våren lyfte fram några viktiga faktorer för att bryta 

trenden. En faktor är rekrytering, att kunna rekrytera 
kompetent utbildad personal, men även att bibehålla 

de som redan arbetar i verksamheten. En annan 

faktor är att fortsätta stärka undervisningen genom 
att arbeta i kollegiala nätverk. Detta för att bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan kommu-

nens enheter. Sist men inte minst lyfter rektorerna 
behovet av en stark fungerande elevhälsa, då man ser 

att behoven hos eleverna är många och varierande. 

Under kommande läsår genomförs en utbildning för 
personalen från förskolan till gymnasiet kring hur det 

förebyggande och främjande barn- och elevhälsoar-

betet ska stärkas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans 
med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fort-

skridande samverkan med fokus på fullföljda studier. 

En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdo-
mar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de 

som faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 

En gemensam aktivitetsplan är framtagen och fl era 
processer pågår, uppföljning sker löpande.
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Fullföljda studier är av stor vikt för individens möjlig-

het att stegförfl ytta sig mot arbete och/eller fortsatta 
studier. Falköpings kommun ansvarar för arbets-

marknadsenheten (AME), vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar 
vilket är betydande för individens möjlighet för att 

stärka sin plats på arbetsmarknaden.

Under det första halvåret 2022 har 1 083 elever varit 
inskrivna inom kompetens- och arbetsmarknadsför-

valtningens vuxenutbildning i egen regi, vilket är en 

minskning i jämförelse med åren 2019-2021. Över tid 
kan det ses som ett trendskifte med färre deltagare 

men det är för tidigt att se det som defi nitivt. Det är 

även för tidigt att prognostisera vad färre deltagare 
innebär och vilka dess konsekvenser är för verksam-

heten. 

I samband ett lägre antal inskrivna kursdeltagare 

synliggörs det även för detta delår att antalet avbrott 
som sker fortfarande är relativt högt. Under det 

första halvåret år 2022 har avbrotten ökat inom de 

tre pedagogiska verksamheterna: Allmänna ämnen, 
Svenska för invandrare (SFI) och Gymnasiala yrkes-

utbildningarna (YRK). Avbrotten kan vara ett uttryck 

för att målgruppen i sig inte klarar eller vill slutföra 
sina studier på samma sätt som tidigare år. Eller att 

yttre omständigheter, som pandemin och trycket på 

arbetsmarknaden, gör att eleven väljer att göra ett 
avbrott av sina studier. Avbrott till förmån för arbete 

har ökat sedan ett år tillbaka, där den idag starka 

arbetsmarknaden bidrar till ökningen. Många elever 
studerar även samtidigt som de arbetar och i takt 

med bland annat infl ation samt ökade råvarupriser 

kan det vara ekonomiskt utmanande för elever att 
fortsätta sina studier. Däremot är det svårt att på-

verka dessa avbrott då det inte går att säga defi nitivt 

varför eleven inte fullföljer sina studier.

Fullföljda studier mäts bland annat med betyg och 
genomströmning genom det antal betyg som är 

satta i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. 

I jämförelse mellan åren 2021 och 2022 första sex 
månader har andelen satta betyg ökat, från 43 % 

till 52 %. Samtidigt har andelen med icke-godkända 

betyg minskat.

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart 

samhälle och ett gott liv för kommunens individer. 
Med utbildning och möjlighet till egen försörjning 

kommer även en mer jämlik hälsa vilket har en stor 

betydelse för såväl samhällsutveckling som för att 
kunna bryta sociala strukturer med risk för utanför-

skap. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Falköpings 
kommun, tillsammans med att arbetsmarknaden 

blir starkare och återhämtar sig efter covidpande-

min. Antalet inskrivna i Arbetsmarknadsenhetens 
(AME) arbetsmarknadscenter inklusive Europeiska 

socialfonden (ESF)-projektet En plattform för alla 

har ökat i jämförelse med augusti år 2021 och ligger 
för närvarande i likhet med tidigare år. Däremot har 

antalet utskrivningar som skett under årets första 

sex månader inte återhämtat sig till samma nivåer 
som före pandemin. Deltagare befi nner sig längre tid 

inom verksamheterna idag och registrerade aktivi-

teter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. 

Vid delårsrapporten per april år 2022 framkom 

kvalitetsbrister i AME:s statistik. Sedan dess har 

en genomlysning av deltagardata och hantering av 
statistik gjorts, vilket stärker kvaliteten och utfallet 

för statistiken inom AME. I framtiden kommer detta 

utvecklingsarbete även komma till nytta för att göra 
analyser för att förstå kopplingar mellan ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. 

Ekonomiskt bistånd
Inom mål 1 följs indikatorer för antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd samt antalet biståndsmottagare. 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 

försämrad livskvalitet samt ökade kostnader för sam-

hället. Enligt Socialstyrelsen räknas 10 månader eller 
mer som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 

och Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt 

biståndsbehov. Likt delårsrapporten i april år 2022 
ses en minskning av antalet hushåll som är i behov 

av ekonomiskt bistånd. Diagrammet visar en posi-

tiv nedåtgående trend av antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd mellan åren 2020-2022. 
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Sammanfattning 
Det fi nns fl era oroväckande trender inom 
social hållbarhet: en hög andel barn som lever i 

ekonomiskt bistånd, grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, 
minskad upplevelse av infl ytande och en 

ökad andel elever som inte har godkända 

betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom 

minskad arbetslöshet och en viss återhämtning 

i relationer efter pandemin när människor 
återvänder till mötesplatser. Kommunen gör 

sammantaget mycket för att möta utmaningarna 

i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder 
för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 

samverkan som sker kring barn och unga 

som varit eller riskerar att bli placerade, där 
hela familjen får stöd. Konsultationsteam på 

socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser 

som syftar till att fånga upp och stötta i ett 
ännu tidigare skede. Samtidigt fi nns ett fortsatt 

behov av att jobba med frågorna. Insatser 

och arbetsprocesser behöver utvecklas för 
att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och 

få fl er i arbete. Falköpings kommun behöver 

fortsätta att stärka främjande insatser för att 
fånga upp barn och familjer samt fortsätta 

intensifi era arbetet med dialog och inkluderande 

mötesplatser i efterdyningarna av covid 19. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 

bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Detta 

kan, utöver den materiella standarden, även påverka 
barnets skolresultat, hälsa och trygghet. I början av 

år 2022 uppmärksammades det att andelen barn 

som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bi-
stånd var på en fortsatt hög nivå. För delåret augusti 

år 2022 visas en förbättring, här sjunker även trenden 

för antal biståndsmottagare (samtliga i hushållet 
inklusive barn under 18 år) samt antal barn som 

lever i ett hushåll med ekonomiskt bistånd. Det kan 

till viss del härledas till den stärkta arbetsmarknaden 
och sjunkande arbetslösheten i Falköping. Föränd-

rade regler kring bostadsbidrag för barnfamiljer och 

förstärkt a-kassa är faktorer som också påverkar utfal-
let av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd.



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  17

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Falköpings 
kommun ska 
vara en bra plats 
att bo, verka och 
leva på - en plats 
där medborgarna 
känner stolthet
Falköpings kommun 

ska upplevas som en 

drivande kommun 
som ligger i framkant 

avseende skolutveckling. 

Dessutom ska arbetssö-
kande uppleva att jobben 

de längtar till fi nns i Falköping.

Skolorna är idag på många ställen mycket trångbod-

da. Det arbetas vidare med att fi nna lösningar för att 
skapa så bra skolförutsättningar som möjligt i väntan 

på att Platåskolan ska kunna färdigställas. Försening-

en av Platåskolan påverkar byggprocesser och planen 
för ny skolorganisation. 

Under året har det genomförts åtgärder vid den 

tillfälliga högstadieskolan, Högstadium Centrum, för 

att anpassa lokalerna för att åstadkomma en ökad 
trygghet och studiero. Viss ombyggnation har gjorts 

och en ny modul har införskaffats. Detta ska minska 

trångboddheten och öka möjligheter till vuxnas 
synlighet. 

Under pandemin utökades det digitala utbudet för 

att på så sätt tillgängliggöra kultur, upplevelser och 

kunskap till invånarna och besökare som egentligen 
velat besöka verksamheterna. När verksamheterna 

nu återgår till mer normala förutsättningar bidrar 

digitala hjälpmedlen till att förmera besökarnas möj-
ligheter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsak-

tiviteter. 

En uppdatering av skyltar till kommunens fornläm-
ningar gör det möjligt att på vissa platser ta del av 

information både via fi lm, högläsning och på andra 
språk. De som är intresserade av Falköping och 

Falbygdens historia kan numera utforska och lära 

sig mer genom ljudberättelser i form av Storyspots, 
antingen genom att lyssna hemma eller ta sig till 

de platser där berättelserna utspelar sig. Det är ett 

framgångsrikt sätt att använda digitaliseringen på 
eftersom det ökar upplevelsen för besökaren utan att 

kräva mer tid av verksamheten.

Under sommaren har fl era evenemang, idrottsläger 
och turnerande aktiviteter genomförts runt om i kom-

munen för invånare och besökare. Flera besöksmål 

och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och 
Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bok-

ningsnivåer. Museets besökssiffror är de näst högsta 

jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 40 % utgörs av 
barn.

Inom ramen för Tagga lov har över 2 000 sommar-

lovsdeltagare samlats under en nioveckors period 

och genomfört aktiviteter som våffeldagar, cirkus-
workshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. Genom 

lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Fal-

köping på sommaren. De har skapat mening för barn 
och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang.

Evenemang och turnerande aktiviteter ses som en 

bra metod för medborgardialog och kunskapssprid-
ning, ett sätt att väcka samhällsengagemang och 

skapa möten mellan människor, vilket främjar ett 

inkluderande samhälle med aktiva invånare. Här kan 
det vara av vikt att få kommunövergripande förslag 

på inriktningar/fokusområden för att lättare kunna 

samordna insatser mellan förvaltningar och tydlig-
göra vilka kommande arbeten/evenemang som bör 

genomföras. Detta skulle också kunna underlätta 

arbetet med att följa upp effekter.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny bloms-
terplan för år 2022 har tagits fram och verkställts un-

der sommaren.  Riktade insatser har gjorts mot ytter-

tätorter med bland annat utsättning av blomsterträd. 
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Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva miljöer 
för invånare och en större attraktionskraft till det of-

fentliga rummet. Tidigare har blomsterplanteringarna 

runt omkring i kommunen fått en positiv respons 
via, bland annat, kommunens Facebook-sida och 

synpunktshanteringssystemet DF-respons. Blomster-

planen syftar till att ha ett gemensamt gestaltningsut-
tryck som kan varieras från år till år i såväl Falköpings 

centralort som i övriga tätorter i kommunen. 

Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fort-
sätter och målsättningen är att den ska vara fram-

tagen till slutet av år 2022. Grönstrukturplanen ska 

vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering 

av tätbebyggelse. En konsult har upphandlats, som 

under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 

uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen.

Genomförandet av första etappen i projektet  Utveck-

ling av stadskärnan har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november år 2022. Inom 

ramen för projektet har ungdomar fått vara med och 

påverka hur Köttorget ska gestaltas. Det är en bra 
metod för att bjuda in till andra perspektiv och verka 

för ungdomars infl ytande.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förut-

sättning för ett socialt hållbart samhälle men även 
för ett attraktivt Falköping. Det nya bostadsområdet 

på Fåraberget, etapp 2B, som påbörjades under år 

2021 har under våren färdigställts vad det gäller 
infrastrukturen. Det som återstår är asfaltläggning 

som kommer att ske underdet gällande året. Etappen 

innehåller cirka 40 småhustomter, fl erbostadshus 
och en förskola. Nu är majoriteten av tomterna redo 

för försäljning. 

Inom stadsdelen Fåraberget har kommunstyrelsen 

erbjudit markanvisning till en av aktörerna som läm-
nat en intresseanmälan för kvarteret Kulingen och 

Stormen. Det inkomna förslaget möjliggör byggna-

tion av hyresrätter. Fyra detaljplaner har antagits och 
fått laga kraft som bland annat innebär en förtätning 

centralt i både Falköping och Floby.

Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Falköpings kommun strävar efter att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och privatperso-
ner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

Ett sätt att underlätta för invånarna är genom att 
säkerställa och förbättra kollektivtrafi ken. I mitten 

av juni förlängdes busslinje tre för att utöka tillgäng-

ligheten, framförallt till Ålleberg center. Brist på 
tillgänglighet till kollektivtrafi k kan bland annat leda 

till att ungdomar avstår från att delta i fritidsaktivi-

teter. I resultatet av LUPP-enkäten år 2021 uppger 
ungdomar som bor på landsbygden hinder som har 

med avstånd eller kollektivtrafi k att göra. Till skillnad 

från ungdomar i staden känner ungdomar på lands-
bygden i  högre utsträckning igen sig i påståendet 

att ”det fi nns saker att göra men jag kan inte ta mig 

dit”. En dialog förs kontinuerligt med Västtrafi k, både 
genom Falköpings kommun som enskild aktör och 

genom Skaraborgs kommunalförbund. 

Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget 
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vart-

ofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta 

samhälle och är en del av projektet med reinveste-
ring i VA-nätet samt upprustning av samhället inför 

förändrat klimat. 

Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för 

hela den kommunala organisationen med målsätt-
ningen/ambitionen att Falköpings kommun både 

som organisation och geografi sk yta ska vara fossilfri 

år 2030. Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är en 
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri 

uppvärmning. Idag återstår endast nio fastigheter att 

konvertera. Lösningar för hur resterande fastigheter 
ska konverteras pågår. Närmast är Odensbergssko-

lan, som beräknas ha nått en lösning under våren år 

2023.
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Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 
långsiktiga processer och behov av samverkan. 

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-
nikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boen-

demiljöer. Arbete pågår också med att försköna 

stads- och landsbygdsmiljöer.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 
bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar 

ses i att den planerade skolorganisationen 

påverkas och försenas i väntan på att Platåsko-
lan ska kunna färdigställas. Skolorna är idag på 

många ställen mycket trångbodda.  Fler beslut i 

olika frågor behövs för att kunna vidta de åtgär-
der som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den 

kommande trafi kstrategin ses som ett steg i rätt 

riktning. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Framtagande av trafi kstrategin för kommunen är i 
sitt slutskede. Strategin har varit ute på remiss och 

ska upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige i 

september år 2022. Efter att strategin är antagen ska 
en plan tas fram för att initiera arbetet med att verk-

ställa strategin. I denna trafi kstrategi, som har bäring 

mot den kommande klimatstrategin för kommunen, 
kommer vissa förutsättningar för en konvertering 

av kommunens fordonspark till fossilfri drivning att 

anges. 

Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder 

som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare 

beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas 
löpande från och med nu, om alla konverteringar ska 

hinnas med innan år 2030.
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Falköping – en 
drivande aktör
Falköpings kommun ska 

vara och upplevas som 
en kreativ och drivande 

kommun som skapar 

goda förutsättningar för 
såväl nya etableringar 

som befi ntliga företag i 

både stad och på lands-
bygd.

Bibehålla 
och utveckla 
kommunens 

bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser 

för att tillgodose en långsiktig plan- och markre-
serv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av 

markbehov för extern handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 
och fi nnas till försäljning snarast möjligt. 

Stimulera företagande och matcha 
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges 
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala 

organisationen för att få fl er i egen försörjning. 

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-

ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud 
och en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsätt-

ningar för den enskilde. Det behövs även en god 

samverkan mellan kommunens verksamheter och 
med externa parter. Matchningsprocessen går från 

två håll och det är viktigt att engagera arbetsgivare 

inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att på 
bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som 

står längre ifrån arbetslivet. Ett upparbetat och på-

gående samarbete gällande näringslivet sker mellan 
kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunsty-

relsen. Som en fortsättning av den behovskartlägg-

ning som genomfördes under år 2021 inom ramen 
för nämnda näringslivssamverkan, har ett tiotal före-

tag i kommunen intervjuats för en fördjupad kompe-

tensinhämtning gällande behov. Processen fortsätter 
under resterande år 2022.

Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma 

sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamhe-
ter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan 

med kommunens övriga verksamheter som fram-
gång sker gällande såväl subventionerade anställ-

ningar som arbetsträning och praktikplaceringar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans 

med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämn-
den utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra 

till målet om fl er till arbete och färre personer i behov 

av ekonomiskt bistånd. En identifi erad möjlighet är 
att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget 

nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun. 
Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemen-

samt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär 

riktade subventionerade anställningar samtidigt som 
individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskon-

sulent. 

Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare 

att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för 
att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det 

utanförskap som det kan medföra. Kommunens verk-

samhet behöver erbjuda ett matchande utbildnings-
utbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der, men det krävs också att arbetsgivare är villiga att 

ta emot elever/praktikanter samt vågar nyanställa. 
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Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 
aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 

besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 
olika mycket och ett nytt nuläge kommer växa 

fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, 

arbetslöshet och samverkansbehov.

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 
behöver utvecklas för att målet i den reviderade 

arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med 

en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa 
bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 
effekt förväntas därför vara ett minskat behov 

av försörjningsstöd. Sett till matchning ur ett 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så fl aggas det 
att Falköpings kommuns bidrag till ett näringsliv 

som utvecklas är svagare idag än för ett par år 

sedan. Nationell styrning av bland annat remit-
teringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur 

målgruppen ser ut, och leder till  att kommunens 

direkta fokus bör läggas lite mer på individens 
utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 

för att stärka Falköpings kommuns riktning mot 

social hållbarhet och acceptera att en god match-
ning mellan personer med ekonomiskt bistånd 

och näringslivet är en långsiktig process. 

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcen-

trum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafi k som förväntas öka framöver i 

takt med fortsatta satsningar från både kommu-

nen och privata aktörer. 
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Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur, som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 
näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande. 

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har 
sedan tidigare beslut om att utvidgas med ny över-

lämningsbangård. Tillsammans med JULA har kom-

munstyrelsen planerat för nybyggnation och fört för-
handlingar kring ny markförsäljning och planeringen 

för ytterligare spåranslutningar fortgår.  Efterfrågan 

på godstransporter och logistiska lösningar är stor, 
vilket också ökar kraven på fortsatt utveckling av SLC. 
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Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna 
är till för 
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en 
väl fungerande servi-

ceorganisation, med 

myndighetsansvar, till 
Falköpings kommuns 

invånare. Uppdraget är 

att skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla 

och tillhandahålla 

service och tjänster med 
hög kvalitet och bra 

bemötande, som utgår 

från helheten och förenklar varda-gen för kommunin-
vånarna och dem som kommunen är till för.

För att följa upp hur invånarna uppfattar kom-

munens verksamheter genomförs brukarenkäter, 

kundundersökningar och brukardialoger. Kommu-
nens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat 

verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som 

kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av 
undersökningar och synpunkter kommenteras och 

analyseras i samband med årsredovisningen.

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyr-

ning balansera behovet av kontroll med förtroende 

för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap 

och förståelse bland organisationens chefer och 

medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning. 
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram 

verktyg som stöd för chefer att göra omställningen. I 

fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och 
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. 

Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisa-

tionen pågår även arbetet med tillitsbaserad styrning 
för förtroendevalda. 

Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer 

och medarbetare gemensamt medverka till att skapa 

en god arbetsmiljö och en effektiv verksam-het med 
god kvalitet. 

En utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

sker från och med september år 2022, då IT-stödet 
Opus införs. Opus är ett system som cheferna ska 

arbeta i, med stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöut-

bildning för chefer och skyddsombud har genomförts 
med fysiska utbildningstillfällen. 

Arbetsmiljöenkäten som kommunens chefer svarade 

på i mars år 2022 är nu analyserad och har gett en 

bra överblick över vilket stöd och insatser cheferna 
behöver. Resultatet tydliggör att vi ska fort-sätta 

arbetet med att stärka friskfaktorerna för chefernas 

hållbarhet i yrkesrollen bland annat genom ökat 
chefsstöd och en levande dialog kring tillitsbaserat 

ledarskap i vardagen.

Internt klimatansvar
Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 
ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar. 

Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exem-
pel på aktiviteter inom fastställda fokusområden 

i klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpå-

verkan en viktig faktor vid upphandling av varor av 
olika slag. Andra exempel är att ett förslag till en 

övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy 

tagits fram. Under våren skickades den på remiss till 
kommunens nämnder och politiskt beslut väntas i 

september år 2022. 

På kommunövergripande nivå har även en utredning 

(inklusive nulägesbeskrivning, attitydmätning och 
analys av medarbetarnas resvanor) gjorts för att kun-

na ta fram ett förslag till en förändrad transportpool. 

Resultatet har blivit att transportpoolen utvidgats 
med el-cyklar och vanliga cyklar. En bidragsansökan 

ska lämnas till Länsstyrelsens investeringsstöd Kli-

matklivet gällande bidrag till att bygga ett cykelgarage 
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i anslutning till stadshuset. Nästa steg handlar om 
utfasning av fossila bränslen inom fordonsfl ottan. 

Som en del av klimatanpassningsarbetet är det 

viktigt att förstå vilka effekter skyfall och översväm-
ningar kan få på olika platser och funktioner inom 

kommunen. Därför har en projektplan tagits fram 

och konsultstöd kommer att upphandlas under hös-
ten 2022. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifi erar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar, som 

lagställda krav och verksamheternas uppdrag. 

Flera förvaltningar går mot att arbeta processbase-

rat, inte minst i processer som är gemensamma för 
verksamheter eller förvaltningar. Jämfört med några 

år tillbaka märks det tydligt att olika förvaltning-ar/

nämnder samarbetar mer för att arbeta med gemen-
samma uppdrag eller problem. Det kan även gälla 

processer där arbete sker i samverkan med andra 

organisationer. Det konstateras att det ibland fi nns 
en risk för att alla inväntar varandra inom områden 

där fl era är ansvariga. Behov fi nns då att utse en part 

som är sammankallande och som har ansvar för att 
hålla ihop arbetet, för att det systematiska förbätt-

ringsarbetet inte ska stanna upp.

Planering och uppföljning av verksamheterna sker i 
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbets-

sätt håller på att formas och den dialogbaserade 

uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i 
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltning-
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Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning 

fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö 

sker löpande och under våren har en enkät kring 

chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
genomförts. Efter analys har resultatet tydlig-

gjort att det är viktigt att fortsätta stärka friskfak-

torerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 

Internt klimatansvar tas genom att nämnderna 

genomför många olika typer av aktiviteter inom 

fastställda fokusområden för klimatarbetet.  

Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad plane-

ring och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 

mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är 
en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 

samtidigt som den kan bidra till ökad service för 

den enskilde.
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arna. Dialog ger medverkande parter insyn i varand-
ras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar 

för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys 

och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp 
effekten av olika satsningar. Dialogmöten har genom-

förts i såväl fysisk form som digitalt.

Digitala lösningar är ett verktyg för att effektivisera 
och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsarbete 

och omvärldsanalys identifi eras var och hur digitali-

sering av processer och tjänster kan bli värdeskap-
ande. För att detta ska kunna ske framgångsrikt 

krävs en ökad digital kompetens i verksamheterna. 

Målet är att med befi ntliga resurser kunna åstad-
komma mer, genom ökad kvalitet och/eller volym i 

de insatser och den service som ges inom kommu-

nen. Kommunen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och sam-arbete.

Exempel på en kommungemensam process som di-

gitaliserats i allt större utsträckning är fakturahan-te-

ringen, vilket medfört klar kvalitetssäkring då antalet 
påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade 

nya ekonomisystemet kommer även abonnemangs-

fakturor ske på ett mer effektivt sätt. Ytterligare ett 
exempel är implementering av e-tjänster inom stöd- 

och försörjningsenheten. Förar-bete inför detta har 

skett under våren. 

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digi-
taliseringsstrategin kommer att omprioriteras under 

året då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. 

Även den interna samverkansstrukturen prioriteras 
under 2022. 
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2022-2024 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -
nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 

till 67,7 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 
skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 104 

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 54,3 
mnkr. 

(TKR)
PROGNOS 

2022

Resultat 104 000

Skatteintäkter och statsbidrag  2 356 731     

Resultat i % av skatter och statsbidrag 4,4%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-års-
period är därmed uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI-

DRAG

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
I delårsbokslutet per augusti uppgår den externa lå-

neskulden till 1 118 mnkr. Låneskulden prognostise-

ras inte öka under året vilket innebär att med hänsyn 
tagen till löpande amortering så kommer låneskulden 

vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för 

investeringsbidrag, anslutningsavgifter och fi nansiell 
leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrym-

me om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt 

för det enskilda året 2022.  

(TKR)
PROGNOS 

2022

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 113

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 587

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 
miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 

år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kom-
mer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets 

slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter 

och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte 
fi nnas något negativt resultat att återställa nästkom-

mande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

Prognos 
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 104 000

- Samtliga realisationsvinster -8 300

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 12 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107 700

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 107 700
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett 
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och ef-

fektivisera samtliga processer inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett 
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjning
Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompe-

tensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper 

med bred ansats i hela kompetensförsörjningspro-
cessen utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-

Utveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår 

i olika former för att coacha och stödja medarbetare 
och chefer i olika typer av omställningssituationer, 

bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram 

och handledning. 

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar 

och besök på yrkeslivsmässor och introduktionsda-

gar genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat 
har medarbetarskapsutbildning genomförts inom 

fl era olika verksamheter. Utbildningen syftar till att 

skapa en gemensam bild kring rollen som medarbe-
tare, och det fi nns möjlighet att anpassa utbildningen 

utifrån specifi ka behov på de olika arbetsplatserna. 

Möjligheterna till kompetensutveckling för både 

chefer och medarbetare synliggörs i kommunens 
utbildningskalender. Under perioden har fl ertalet 

utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, första 

hjälpen vid psykisk ohälsa, systematiskt brand-
skyddsarbete, projektledning och informationsstress 

anordnats. Deltagarna har kommit från kommunens 

olika förvaltningar samt från det lokala näringslivet. 
Utbildarna har kommit från kommunens organisa-

tion och även från externa utbildningsföretag. Detta 

ger möjlighet att träffas över förvaltningsgränserna 
och även att utbyta erfarenheter med medarbetare i 

privata företag.

Hittills under året har ca 35 utbildningar genomförts 

via utbildningskalendern. Deltagarna har kommit 
från kommunens olika förvaltningar samt från det 

lokala näringslivet. Utbildarna har kommit från kom-

munens organisation och även från externa utbild-

ningsföretag. Detta ger möjlighet att träffas över 
förvaltningsgränserna och även att utbyta erfarenhe-

ter med medarbetare i privata företag. 

Arbetsmiljö och hälsa
Behovet av samtalsstöd och liknande insatser både 
via interna resurser och företagshälsovården är fort-

farande stort. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår 

både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. En ut-
veckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker 

fr.o.m. september 2022, då IT-stödet Opus införs. 

Opus är ett system som cheferna ska arbeta i, med 
stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöutbildning för 

chefer och skyddsombud har genomförts med fysiska 

utbildningstillfällen. 

Under våren började arbetsgivaren att erbjuda cykel 
som personalförmån via bruttolöneavdrag. Ambi-

tionen är att bidra till en hållbar utveckling, göra en 

hälsofrämjande insats och samtidigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Via kommunens intranät har alla medarbetare och 

chefer erbjudits att delta i fysisk träning utomhus 
med Coachanna. Tanken är att erbjuda olika sorters 

aktiviteter med olika aktivitetsnivå. Därför har det 

också funnits möjlighet att träna yinyoga, en lugn 
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar krop-

pens lugn och ro-system. Som komplement erbjöds 

också skogsbad, en lugn aktivitet där deltagarna fi ck 
gå en skogspromenad och sedan träna på medveten 

närvaro under vila i varsin hängmatta, fäst mellan 

träden i skogen. I hälsoportalen på intranätet fi nns 
det en aktivitetskalender där ett videoklipp med 

pausgympa eller liknande presenterades dagligen i 

fyra vårveckor. Aktiviteterna har varit uppskattade av 
deltagarna. Men önskan är att når ut till fl er.

Arbetsmiljöenkäten som cheferna svarat på i syfte att 
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undersöka arbetsmiljön, analyseras av HR-avdelning-
en för att få en överblick över vilket stöd och insatser 

cheferna behöver för att ha en hållbarhet i sin yrkes-

roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter arbetet 
med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.

Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts 

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg 
(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad 

och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % 

ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021) 
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 

2021 (22 % 2021).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-
ställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2021-08 2022-08

Sjukfrånvaro, tot 6,5% 7,7%

Kvinnor 7,4% 8,7%

Män 3,7% 4,8%

Varav över 60 dagar 33,6% 33,8%

- 29 år 6,5% 7,6%

30-49 år 6,2% 7,3%

50 år - 6,7% 8,2%

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklu-

sive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig 
ordinarie arbetstid).
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 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att 
genomföra då trångboddheten inom grundskolan 

påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbets-

miljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsin-
stanser. 

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervisar 

fi nns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och för-

utsättningarna att få tag på behörig personal är 
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid 

deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i 

mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom 
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den 

från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från 

endast 25,5% 21,5%.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 

av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat infl öde och behov av individuella samtal och 
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock 

är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett 

större utfl öde av bidrag tidigare på året än vad som 
är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras 

gällande kompetensförsörjningsplaner då mer mäss-

sor bokas in. Inom ledarskapet, implementering av 
tillitsbaserad styrning- och ledning planeras utbild-

ningar under hösten.

Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kom-
munstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär 

att stort fokus på planering och genomförande av det 

allmänna val som genomfördes den 11 september. 

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 

kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdel-
ningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, fl era 

av Falköpings lokala företag känner av en ökad infl a-

tion, varu- och komponent brist, en ökande oro för 
ränteläget. Detta skulle kunna bidra till en minskad 

investeringsviljan på sikt. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-

ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 

fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 

förväntad utveckling på längre sikt bland annat på 

grund av bland annat konjunkturläget och politiska 
beslut.  

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kom-

pensera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kul-

tur- och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 
världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livs-

medel. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 
sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare. 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa 

sig efter de nya förutsättningarna som råder. Bland 
annat genom den pågående utredningen om framti-

dens stöd och bidrag till civilsamhället för att kultur- 

och fritidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att 
engagera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utred-

ning om lokalisering av kulturverksamheter i centrum 

är en annan viktig del för att skapa en attraktiv kultur-
mötesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 
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möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan 
genom kultur. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten.

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren.

Socialnämnden
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det råder 

en generell brist på arbetskraft och redan tidigt be-

dömdes läget avseende vikarieanskaffning inför som-
marsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. Detta 

gällde i synnerhet inom äldreomsorg och personlig 

assistans. Vid uppföljning av semesterperioden har 
det kunnat konstateras att bemanningen precis som 

förväntat inneburit en stor utmaning och att denna 

utmaning kvarstår även framåt. 

Tekniska nämnden
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring 

tekniska system i fastigheter ökar vilket innebär att 
personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 

klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 

fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket 

behov verksamheten har kommande år och vilka 

fastigheter som kan möta dessa behov.

Senare under 2022 förväntas nya gator på Fåraberget 
att tas i bruk och går över till park/gatas drift och 

underhåll.

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till effektiviseringar av metoder 
och moment. Aktuella personalförändringar tidigare-

lägger detta och beräknas kunna påbörjas under hös-

ten. Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 
kommer att ske inom de närmaste åren. Kommunal 

verksamhet via avtalssamverkan

Kostavdelningen har behövt utöka personaltiden på 
ett antal förskolor där antalet måltider stigit till en 

nivå som inte längre är hanterbar med den tidigare 

planerade personaltiden. Det fi nns svårigheter att 
bemanna på ett bra sätt då alla våra kök behöver 

stöttning under lunchtid och möjligheten att anställa 

på deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”.

Byggnadsnämnden
Arbetet med fysisk planering förväntas fortsätta med 

hög intensitet.

Antal inkomna lovärenden kan minska i förhållande 

till förra året.

Valnämnden
Efter valet i september kommer valnämnden att ge-
nomföra en utvärdering av valets genomförande och 

bland annat skicka en enkät till ordförande och vice 

ordförande i distrikten. Uppgifter och statistik ska 
också rapporteras in till Valmyndigheten.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har påbörjat en granskning av 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

rutiner och hantering av riktade stadsbidrag. Reviso-

rerna har även beslutat om att genomföra en gransk-
ning av effekter av fl ytt och organisationsförändring 

av stöd- och försörjningsverksamhet. Kommunrevi-

sionen planerar genomföra ytterligare granskningar 
under 2022. Inom ramen för ansvarsprövningen 

kommer revisionen att genomföra dialogmötena med 

samtliga nämndens presidium och förvaltningschefer 
under hösten 2022.
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 Resultaträkning

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna är högre än föregående år, 7,8 %. Taxor, 

avgifter och försäljningsintäkter ökar när verksamhe-
ter drar igång igen efter pandemin. Intäkter till följd 

av avyttring av exploateringstillgångar ökar med 2,7 

mnkr jmf med samma period föregående år.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd 
av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med 

13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om 

december kom så sent att det inte kunde tas med i 
bokslutet).

Kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med föregå-

ende år varav bidrag, vård och ersättningar ökar med 
13,0 %. 

Årets löneöversyn har inneburit en genomsnittlig 

löneökning på 3,14%.

Pensionskostnaderna är lägre till följd av engångsför-

ändringar i livslängdsantagandet föregående år. År 

2023 kommer pensionskostnaderna öka avsevärt till 
följd av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, och hög infl a-

tion.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre 

än budgeterat. För mer information om verksamhe-

tens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med 
tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett 

mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per 

april vilket leder till högre avskrivningar.

Dessutom bokförs fi nansiell leasing fastighet enligt 
rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de 

leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra 

ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka 
med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip. 

Motsvarande summa har krediterats verksamhetens 

kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett min-
dre överskott vilket netto innebär en prognostiserad 

avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s augusti-prog-

nos. Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till 
+ 60,2 mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 

2021 och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR 

anger att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att 
man räknar med större ökningar av främst lönein-

komster men även pensioner.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08 

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08 

BUDGET
 2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  354 980     -528 949  382 716      476 657      559 362      82 705     

Verksamhetens kostnader 3 -1 626 491     -2 521 005 -1 672 181     -2 556 957     -2 629 093     -72 136     

Avskrivningar 4 -89 284     -147 134 -103 499     -148 700     -158 000     -9 300     

Verksamhetens nettokostnader -1 360 796     -2 139 191 -1 392 964     -2 229 000     -2 227 731      1 269     

Skatteintäkter 5  1 008 532     1 521 371  1 063 200      1 528 600      1 588 820      60 220     

Generella statsbidrag och utjämning 6  482 338     742 190  514 968      757 100      767 911      10 811     

Verksamhetens resultat  130 074     124 370  185 204      56 700      129 000      72 300     

Finansiella intäkter 7  14 171     19 026  9 904      9 000      10 000      1 000     

Finansiella kostnader 8 -9 737     -15 531 -30 397     -16 000     -35 000     -19 000     

Resultat efter finansiella poster  134 509     127 865  164 711      49 700      104 000      54 300     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

Periodens resultat  134 509     127 865  164 711      49 700      104 000      54 300     

Förändring semesterlöneskuld -43 335     - -51 821      -      -     

Periodens resultat exkl. semes-
terlöneskuld

 91 174     127 865  112 890      49 700      104 000      54 300     
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Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar fi nans-
nettot med totalt 17,4 mnkr under perioden. 

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för 

våra lån.

Både när det gäller fi nansiella intäkter och kostnader 

prognostiseras underskott, totalt 18 mnkr på helår. 

Resultat
Periodens resultat landar på 112,9 mnkr, efter 

justering för semesterlöneskulden, vilket är positiv 
budgetavvikelse på 79,8 mnkr för årets åtta första 

månader. Även kommunens prognostiserade resultat 

104,0 mnkr för år 2022 är en förbättring med 28,3 
mnkr jämfört med maj månads prognostiserade 

resultat. Det höga resultatet kan främst kopplas till 

ökade skatteintäkter för år 2022 jämfört med den 
skatteprognos som ligger till grund för fl erårsplan för 

år 2022-2024. Även personalkostnaderna är lägre än 

budgeterat dels beroende på fortsatt stöd för sjuklö-
nekostnader, kopplat till covid-19, i början av år 2022 

men även kopplat till sänkt personalomkostnadspå-

lägg för år 2022 jämfört med år 2021. 

Att helårsprognosen för år 2022 är något lägre än 
delårsresultatet per augusti beror främst osäkerheten 

för nämndernas kostnader kopplat till hög energipri-

ser, infl ation samt höjda räntor under de fyra kvarva-
rande månaderna.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2021-12

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 428 1 561 682 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 682 361 2 793 935 2 825 689 2 889 900

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 593 863 2 689 039 2 737 403 2 786 900

   Maskiner och inventarier 88 497 104 896 88 286 103 000

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 46 816 46 954 50 278 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 730 604 2 842 450 2 876 648 2 939 900

Bidrag till infrastruktur 13 35 107 32 612 27 623 29 100

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 2 809 3 197 4 147 0

Fordringar 15 148 946 195 088 234 116 140 000

Kortfristiga placeringar 98 974 153 761 141 183 98 000

Kassa och bank 16 132 906 123 757 119 072 100 000

Summa Omsättningstillgångar 383 635 475 804 498 518 338 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 149 346 3 350 865 3 402 789 3 307 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat 134 509 127 865 164 711 49 800

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 087 187 1 074 148 1 202 013 1 132 200

Summa Eget kapital 1 321 696 1 302 013 1 466 724 1 282 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 178 974 179 116 189 179 165 000

Andra avsättningar 17 107 839 87 464 78 030 105 000

Summa Avsättningar 286 813 266 580 267 209 270 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 185 240 1 301 534 1 290 249 1 350 000

Kortfristiga skulder 19 355 597 480 738 378 607 405 000

Summa Skulder 1 540 837 1 782 272 1 668 856 1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 149 346 3 350 865 3 402 789 3 307 000

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 636 911 625 197 615 250

Pensionsförpl, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 7 656 7 984 8 652
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Det största projektet som har aktiverats under perio-

den är markanläggning moduler Odensbergsskolan 
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom 

har några mindre projekt aktiverats under det första 

delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid 
årsskiftet till 137,4 mnkr per den sista augusti.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens andelar i Kommuninvest har genom 
inbetalning av obligatorisk medlemsinsats ökat med 

3,3 mnkr under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden samt användas som likviditetsre-

serv, klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstill-
gång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under 

perioden till följd av en negativ utveckling på börsen 

men överstiger totalt sett fortfarande anskaffnings-
värdet med 0,4 mnkr per den 31 augusti. I diagram-

met nedan redovisas den del som avser pensions-

skulden. Marknadsvärdet i delåret för denna del 
överstiger anskaffningsvärdet med 1,8 mnkr.

UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav 

i aktier och andelar, av bokförda värden på försälj-

ningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-mate-
rial.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har 

ökat med 10,1 (19,6) mnkr under första delåret. Att 
ökningen är betydligt lägre än föregående år beror på 

att det förändrade livslängdsantagandet påverkade 

föregående års uppbokning. Pensionsavsättningarna 
avser pensioner både för anställda och förtroende-

valda.

Avsättning E20 har indexerats under perioden då ny 
beräkning antydde en något högre nivå på den fram-

tida utbetalningen, 0,4 mnkr. (Nästa utbetalning sker 

i december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och progno-

sen är att inga nya lån kommer behöva tas under 

resterande del av perioden. Genomsnittlig låneränta 
för den senaste tolvmånadersperioden är 0,59 %.

Ett nytt fi nansiellt leasingavtal har aktiverats under 

perioden: Odensbergsskolan. Hyresavtalet innebär 
att både tillgång och skuld ökar med 13,2 mnkr.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under 
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket 
låg nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av 

den intjänade semestern under sommaren. Succes-

sivt under hösten kommer nyintjänandet av semester 
innebära att skulden ökar i värde.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för före-

gående år i mars månad vilket innebär en sänkning 
sedan bokslutet.
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kom-

munsektorns redovisning. Falköpings kommun följer 

lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 

förvaltningens område. 

Tabellen nedan visar genomsnittlig avskrivningstid 
för olika tillgångsslag:

År 2021-08 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 3 3

Materiella anläggningstillgångar - Byggnader 
och tekniska anläggningar

33 33

Materiella anläggningstillgångar - Maskiner och 
inventarier

17 16

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6 
mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 

kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår 

i en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i 
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 

fi nansverksamheten, att skifta över tiden och därav 

klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-
ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90 

mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeök-
ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 

och syftet med denna är att möta svängningar i 
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 
per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-
nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
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sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestäm-

da ålderspensionen samt tillhörande särskild löne-

skatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmåns-
bestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 

andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr. 
Nästa utbetalning kommer ske i slutet av 2022. 

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 

infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 
summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkning-
en som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 

redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-
bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 

Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-
visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-

ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s augustihar använts vid redovisningen av skat-

teintäkterna.

Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal 

fastighet. Avtal som har klassifi cerats som fi nansiell 
leasing fi nns i balansräkningen på både tillgångs- och 

skuldsidan. Kriterier som använts vid klassifi ceringen 

är bl.a. längd på avtalet. 

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  29 936      46 630      34 102     

Taxor och avgifter  77 009      116 153      81 490     

Hyror och arrenden  32 264      47 918      33 612     

Bidrag  153 342      224 849      166 346     

Vinster vid avyttring av tillgångar  8 522      9 930      11 218     

Försäkringsersättningar  -      -      -     

Övriga intäkter  53 906      83 470      55 949     

Summa Verksamhetens intäkter  354 980      528 950     382 716     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -5 199     -8 140     -5 471     

Lön personal -781 423     -1 235 989     -817 804     

Sociala avgifter -250 178     -376 145     -244 956     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -105 127     -145 497     -89 864     

Material och tjänster -251 529     -399 938     -260 283     

Bidrag, vård och ersättningar -233 408     -354 976     -263 655     

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 499     -3 499      -     

Förändring av avsättning  3 873      3 177      9 853     

Summa Verksamhetens kostnader -1 626 491     -2 521 006     -1 672 181     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -762     -1 157     -879     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -69 598     -105 280     -74 776     

Avskrivningar maskiner och inventarier -18 924     -28 472     -19 126     

Avskrivningar fi nansiell leasing - -12 226     -8 717     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -      -      -     

Summa Avskrivningar -89 284     -147 135     -103 499     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  985 306      1 477 824      1 028 260     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år  6 470      5 496      11 954     

Preliminär slutavräkning, innevarande år  16 756      38 050      22 985     

Summa Skatteintäkter  1 008 532      1 521 370      1 063 200     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  286 028      429 042      307 558     

Regleringsbidrag/-avgift  65 983      71 643      61 127     

Kostnadsutjämning  69 154      20 281      78 966     

LSS-utjämning  13 520      103 732      15 040     

Kommunal fastighetsavgift  47 653      98 974      49 249     

Generella bidrag från staten  -      18 520      3 028     

Summa utjämning och generella statsbidrag  482 338      742 192      514 968     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar  369      369      1 208     

Ränteintäkter  398      415      781     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar  8      8      4 717     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar  11 942      16 120      1 898     

Borgensavgift  1 335      1 994      1 300     

Indexering E20  120      120      -     

Övriga finansiella intäkter  14 171      19 026      9 904     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -3 176     -4 902     -5 005     

Ränta på pensionsavsättningar -1 669     -2 086     -3 153     

Räntekostnader på leasingskuld  -     -3 546     -2 191     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -      -     -19 306     

Övriga fi nansiella kostnader -4 892     -4 998     -742     

Summa Finansiella kostnader -9 737     -15 532     -30 397     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning -  -     -

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld 7 321  7 321     -

Summa jämförelsestörande poster -  7 321     -

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 956     

Inköp  -      528      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 956      3 956     

Ingående ack.avskrivningar -1 238     -1 238     -2 395     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 157     -879     

Utgående ack. avskrivningar -2 000     -2 395     -3 274     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 1 428  1 561      682     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 190      2 190      1 561     

Årets investeringar  -      528      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 157     -879     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  1 428      1 561      682     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 506 093      3 706 848      3 935 219     

Inköp  66 899      244 457      51 242     

Nya fi nansiella leasingavtal - -  14 038     

Försäljningar -1 698     -10 689     -146     

Utrangeringar -5 397     -5 397      -     

Utrangeringar leasingavtal - - -3 476     

Överföringar -  -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 565 897      3 935 219      3 996 878     

Ingående ack. avskrivningar -1 111 346     -1 197 516     -1 311 700     

Försäljningar  559      1 418      -     

Utrangeringar  1 904      1 904      -     

Utrangeringar leasingavtal -  3 476     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -69 598    -117 506     -74 776     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar - -8 717     

Utgående ack. avskrivningar -1 178 482     -1 311 700     -1 391 718     

Ingående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  211 606     70 679      137 402     

Utgående redovisat värde 2 593 862  2 689 038      2 737 401     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  449 225      449 225      481 025     

Inköp  6 086      32 032      2 516     

Försäljningar -232     -232      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  455 079      481 025      483 541     

Ingående ack. avskrivningar -347 794     -347 793     -376 128     

Försäljningar  137      137      -     

Utrangeringar  -      -     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -18 924     -28 472     -19 126     

Utgående ack. avskrivningar -366 582     -376 128     -395 254     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 88 497  104 897      88 287     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 643 186      2 757 772      2 793 935     

Årets aktiverade investeringar  72 984      276 489      53 758     

Nya fi nansiella leasingavtal  -      14 038     

Utrangeringar och avyttringar -4 727     -12 859     -146     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -88 523     -133 752     -93 903     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -12 226     -8 717     

Övriga förändringar  -      -      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  59 438     -81 489      66 723     

Redovisat värde vid årets slut  2 682 359      2 793 935      2 825 689     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445      10 583      10 445     

Andelar  32 068      32 068      35 530     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -      -      -     

Obligationer, förlagsbevis  -      -      -     

Långfristig utlåning  4 294      4 294      4 294     

Bostadsrätter  9      9      9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  46 816      46 954      50 278     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  23 333      21 000      16 333     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -46 667     -49 000     -53 667     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  11 773      11 612      11 290     

   Bidrag  12 950      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -1 177     -1 338     -1 660     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  35 107      32 612      27 623     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  1 515      1 644      2 616     

Exploateringsmark  1 294      1 553      1 531     

Summa förråd och exploateringsmark  2 809      3 197      4 147     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  32 662      35 384      34 085     

Övriga kortfristiga fordringar  116 284      159 704      200 030     

Summa kortfristiga fordringar  148 946      195 088      234 115     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  41      29      53     

Bank  34 208      120 065      118 937     

Plusgiro  98 657      3 664      82     

Summa kassa och bank  132 908      123 758      119 072     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  127 502      129 318      136 140     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  66      2 089      1 784     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  16 620      12 869      14 399     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  34 786      34 840      36 857     

Avsättning för återställande av depoinier  34 144      33 540      25 302     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  73 695      52 624      51 977     

Avsättning för saneringsutgifter  -      1 300      750     

Summa Avsättningar  286 813      266 580      267 209     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 1 122 113 1 114 513  1 098 513     

Långfristig leasingskuld 0 115 258  120 316     

Anslutningsavgift VA 21 192 23 641  24 770     

Investeringsbidrag 41 936 48 124  46 650     

Summa långfristig låneskuld  1 185 240      1 301 536      1 290 249     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 39 306  98 280     53 855

Upplupna räntor 576  448     1 150

Upplupen pensionskostnad 39 420  65 232     51 763

Semesterlöneskuld 66 956  115 925     64 104

Kortfristig del av låneskuld 12 400  16 000     19 200

Förutbetalda skatteintäkter 461  -     0

Övriga kortfristiga skulder 196 477  184 853     188 536

Summa Kortfristiga skulder 355 597  480 738     378 607
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 Driftredovisning

(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAJ/AUG

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -523 822 -552 881 -825 670 -825 619 51 -1 949

Byggnadsnämnden -455 -536 -1 000 -900 100 100

Kommunstyrelsen -67 317 -71 037 -108 734 -108 734 0 1 000

Kompetens- och arbetsnämnden -66 117 -85 116 -112 131 -127 817 -15 686 -7 186

Kultur- och fritidsnämnden -49 620 -46 090 -72 979 -73 179 -200 -200

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -21 833 -23 522 -33 220 -33 842 -622 -199

Socialnämnden -548 157 -557 244 -847 727 -852 727 -5 000 2 428

Gemensamt Vård och omsorg -429 301 -449 103 -703 481 -685 081 18 400 6 651

Individ- och familjeomsorg -118 856 -108 141 -144 246 -167 646 -23 400 -4 223

Tekniska nämnden -122 240 -121 060 -187 520 -198 123 -10 603 -2 718

Kommunrevisionen -324 -495 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -9 675 -800 -800 0 0

Överförmyndare -3 742 -3 475 -4 000 -4 000 0 0

Summa nämnder -1 403 636 -1 460 780 -2 195 081 -2 227 041 -31 960 -8 724

Centralt

Personalomkostnpålägg inkl arbgivavg o 
pens

-2 761 19 487 -9 000 9 941 18 941 11 897

Pensionsutbet på ansvförb, inkl särsk 
löneskatt

-23 504 -28 941 -36 000 -38 000 -2 000 0

Löneutrymme 8 326 0 1 332 -9 300 -10 632 -9 232

Förändring av semesterlöneskuld 43 335 51 821 0 2 000 2 000 2 000

Moms omsorgsboende 2 700 2 773 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -230 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela 0 0 0 0 0 0

     Tillfällig bugdetpott, oförutsett 0 0 -2 662 0 2 662 2 662

     Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -710 0 710 710

     Utredning lokalbehov/motverka ensam 0 0 -8 950 0 8 950 0

     Utredning drift MEX/fastighet 0 0 61 0 -61 -61

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -938 -365 0 0 0 0

SIR 0 -361 0 -506 -506 -406

Vinst vid avyttring av tillgångar 7 930 10 996 5 000 12 000 7 000 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar -3 726 0 0 0 0 3 000

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -4 989 -4 989 -7 000 -7 500 -500 0

Övrigt fi nansverksamheten inkl. fi n leasing -3 443 10 357 0 14 500 14 500 0

Summa centralt 22 698 60 778 -52 929 -12 865 40 064 15 570

SUMMA SKATTEFIN VSH -1 380 938 -1 400 002 -2 248 010 -2 239 906 8 104 6 846

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 2 424 -456 0 -1 618 -1 618 -1 618

Biogas -3 039 -3 185 -2 700 -3 207 -507 -207

Summa taxefinansierad verksamhet -614 -3 641 -2 700 -4 825 -2 125 -1 825

Totalt -1 381 552 -1 403 643 -2 250 710 -2 244 731 5 979 5 021
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(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -89 284 -103 499 -148 700 -158 000 -9 300 0

Återföring av kapitalkostnader 110 017 116 533 170 410 175 000 4 590 0

Skatteintäkter 1 008 532 1 063 200 1 528 600 1 588 820 60 220 21 237

Generella statsbidrag 482 338 514 968 757 100 767 911 10 811 0

Återföring av statsbidr till nämnd 0 -2 360 0 0 0 0

Finansiella intäkter 14 171 9 884 9 000 10 000 1 000 2 000

Finansiella kostnader -9 713 -30 372 -16 000 -35 000 -19 000 0

Summa övriga poster 1 516 060 1 568 354 2 300 410 2 348 731 48 321 23 237

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld

134 509 164 711 49 700 104 000 54 300 28 258

Förändring semesterlöneskuld -43 335 -51 821 0 0 0 0

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 

91 174 112 890 49 700 104 000 54 300 28 258

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Förskola -90,4 -85,5 -135,8 -130,1 5,7

Grundskola -178,0 -216,7 -323,5 -323,0 0,4

Gymnasium -64,7 -68,3 -101,3 -101,3 0,1

Övrigt -190,7 -182,5 -265,1 -271,2 -6,2

Summa nämnden -523,8 -552,9 -825,7 -825,6 0,1

Utfall

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på 
intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022.

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-
bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader.

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet.

Prognos
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar 

ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på helår. 
Det är mindre vikarieanvändning inom förskolan 

än normalt, pga högre frånvaro bland barnen. Det i 

kombination med att man anpassar verksamheten till 
det lägre födelsetalen vid sett i Falköping de senaste 

åren gör att man har ett prognostiserat överskott.

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 
få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår.

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 
har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljarden” 

tillkommit, men också att man har lägre personal-

kostnader än man hade under vårterminen och även 
jämfört med föregående år. Sammantaget gör detta 

att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022.

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ av-
vikelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på 

två faktorer, dels har de interkommunala nettokost-

naderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 
och dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört 

både med budget och med föregående år. Den ne-

gativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 
mnkr.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Kommunledningsför-
valtningen

-55,4 -57,9 -91,9 -91,7 0,2

Samverkan och 
samordning

-6,9 -7,9 -9,9 -9,9 0,0

Politik -5,0 -5,2 -6,9 -7,1 -0,2

Summa nämnden -67,3 -71,0 -108,7 -108,7 0,0

Utfall
Inom kommunledningsförvaltningen fi nns överskott 

och underskott inom verksamheterna. Överskottet i 
personalkostnaderna består av vakanser där rekry-
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teringarna tillsätts under vår och höst istället för vid 
årets början i enlighet med lagd budget. Underskot-

ten är kopplat till campingen och skidbacken samt 

konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott.

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 2022. 

Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet 
från resultatet i samband med bokslut. Så även för 

år 2021 där beloppet dock inte kommer att vara lika 

stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och ut-
betalningar kommer göras enligt plan. Sammantaget 

hålls budget inom området samverkan och samord-

ning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. 
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige 

den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrel-

sen fi ck i uppdrag att ta fram ett förslag på en orga-
nisation där inriktningen är att tekniska nämndens 

ansvarsområden fl yttas till kommunstyrelsen. Syftet 

är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och 

kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse 

från budget avser konsultkostnader. Ett kommun-
fullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund 

av detta prognostiseras det ett mindre överskott. 

Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för 
området politik.

Prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar enligt lagd budget-
ram.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 
De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Utbildning av vuxna -24,2 -23,8 -31,3 -34,7 -3,3

Arbetsmarknad -30,7 -48,6 -60,4 -72,6 -12,3

Gemensamt -11,2 -12,8 -20,5 -20,5 -0,1

Summa nämnden -66,1 -85,1 -112,1 -127,8 -15,7

Utfall
Resultatet per 31 augusti uppgår till -85 126 tkr vilket 

är 10 588 tkr lägre än budgeterat resultat. 

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-

derna överstiger budget med 9 496 tkr.

På kostnadssidan konstateras att den största av-

vikelsen fi nns under verksamhetskostnader och det 
är, som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 

som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikelsen 

mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. Efter 
justeringar för återbetalningar är nettoavvikelsen 

för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 tkr. 

Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor del av 
avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr för YH 

Tekniker spårbundna fordon samt lägre intäkter än 

förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar.

Prognos
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 

helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. 
Det fi nns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till 

prognosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en 

avvikelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala 
avvikelsen. Resterande del förklaras bland annat av 

att ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 

samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats.

Åtgärder för att nå balans
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 

kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifi era lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd 

på sikt och då framförallt det långvariga biståndet. 

Arbetet bedöms inte ge några effekter på kort sikt.

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 

med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-

samheten och dess kostnader kan anpassas för att 
på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 

samtliga externt fi nansierade projekt genomföras.
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Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning -7,9 -8,1 -13,4 -13,1 0,3

Kultur -10,8 -10,5 -16,2 -16,2 0,0

Fritid -31,0 -27,5 -43,4 -43,9 -0,5

Summa nämnden -49,6 -46,1 -73,0 -73,2 -0,2

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -46 mnkr och 
utgör 63% av årets budget. Covid-19 pandemins res-

triktioner upphörde i början av februari vilket innebär 

att per augusti år 2022 har verksamheterna till stor 
del inte präglats av begränsningar och restriktioner 

likt tidigare år. Öppettiderna och restriktionerna på 

badet, idrottshallar och Ekehagens forntidsby m.m. 
har försvunnit och är därmed inte längre begränsade. 

Verksamheterna närmar sig ett normaltillstånd i 

besöksantal och även i intäkterna.

Däremot är fl era av nämndens verksamheter sä-
songsanknutna vilket gör att förbrukningen inte är 

helt linjär under året, detta återspeglas vid delåren. 

För badet fi nns högsäsongen under sommaren, för 
kulturverksamheten återfi nns den bland annat under 

våren med skolverksamheten och för fritid ligger en 

högre aktivitet under vintern. Effekten av de säsongs-
bundna aktiviteterna syns under delåret augusti. 

En arbetsmiljörelaterad personalförstärkning på 

badet har under vissa perioder inneburit att personal-

budgeten överskrids för att bibehålla en bra arbets-
miljö. 

Hos fl era av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19 och 
statens ersättning för höga sjukkostnader ersatte 

cirka 65% av kostnaderna från december till mars. 

Det uppstod en vakans under en period för förvalt-
ningschefs tjänsten, vilket bland annat kompenserar 

för de ökade personalkostnaderna hos badet tillsam-

mans med sjukkostnadsersättningen. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr.

Prognosavvikelsen är i huvudsak knutna till en ökad 
personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibe-
hålla en säker och bra badverksamhet, både ur ett 

gästperspektiv och medarbetarperspektiv. I fritids-

verksamheten tillkommer en ny verksamhet som är 
i uppstart, slalombacken mösseberg, vilket för med 

sig anställningar för nya tjänster som inte är budge-

terade för under år 2022. Till viss del motverkas bud-
getavvikelsen avseende personalkostnaderna av en 

vakans innan en ny förvaltningschef tillträdde samt 

av statlig ersättning för sjukkostnader men prognos-
tiserat för år 2022 är ett underskott om 0,2 mnkr. 

Åtgärder för att nå balans

Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 
läge då det främst är bundet till den nystartade 

verksamheten under fritid som inte är budgeterad för 

under 2022.  

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Gemensam vsh -21,6 -23,1 -32,8 -33,5 -0,7

Vsh Falköping -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,1

Summa nämnden -21,8 -23,5 -33,2 -33,8 -0,6

Utfall
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-
gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %.

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos fl era av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 
kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-
ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas speci-

fi kt av höjda el och drivmedelspriser.
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Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket 
inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 

med april. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 
mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse.

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av 
effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav 

inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakan-

ser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. 
Organisationen för Skydd % säkerhet har stärkts 

med ökad bemanning för beredskapsplanering och 

trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag 
och driftsbidrag från berörda kommuner.

Åtgärder för att nå balans

Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksamhe-

ten. Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän 

återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för 
all icke absolut nödvändig utrustning. 

Några tjänster inom förvaltningsledning/administra-

tion är för tillfället vakanta och en möjlighet fi nns att 

avbryta rekrytering på dessa.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata -44,7 -45,1 -68,6 -72,0 -3,4

Kost -59,8 -62,7 -96,9 -96,9 0,0

Fastighet -12,8 -8,7 -11,1 -20,1 -9,0

Städ -0,9 -0,3 -2,0 -2,0 0,0

Övrigt -4,1 -4,2 -8,8 -7,1 1,8

Summa nämnden -122,2 -121,1 -187,5 -198,1 -10,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

Summa nämnden 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Summa nämnden -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Utfall
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 

vilket är 64,6 % av budgeten.

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-

ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 

augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 

hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning.

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456.  

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande 

världsläget. Under våren har exempelvis priset på 
kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade med 

30%. Kostnader för el överskrider budget vid delårs-

bokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar också 
till osäkerheten. VA-avdelningens kapitalkostnaderna 

är högre än föregående år och är högre än budgete-

rat. Detta på grund av att stora investeringsprojekt 
har aktiverats vilket påverkar kapitalkostnaderna. 

Under året kommer ytterligare projekt att slutföras 

och aktiveras.

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var god under första halvåret dock med låga behand-

lingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i drift 
under ett år och medfört minskad egen förbrukning 

av gas till uppvärmning. Tillgången till baslast av 
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rötbart matavfall för resten av året är säkrad genom 
avtal.

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
-10,6 miljoner kronor för nämnden.

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigs-

läget i Ukraina och omställningar för klimatanpass-

ningar har stor påverkan på nämndens kostnader. 
Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt 

högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempel-

vis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan 
konstateras. 

Elpriset har stor påverkan på hela nämnden. Dia-

grammet nedan visar att spotpriserna mellan åren 
2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på elen 

aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett värde 

under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 öre/
KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en nivå som 

är betydligt högre än tidigare år.

EL - SPOTPRISER  MÅNADSSNITT (ÖRE/KWH)

Fastighetsavdelningen prognostiserar avvikelse för 

mediakostnader till – 10,0 miljoner kronor. Park/gata 
prognostiserar att gatubelysningen får ett underskott 

om -1, 5 miljoner kronor i och med de kraftigt ökade 

elpriserna. 

VA-avdelningen prognosticerar en underskott på -1 
618 tkr. Även VA-avdelningen prognostiserar med be-

tydligt högre verksamhetskostnader för bland annat 

el och kemikalier.

Biogasens prognosen för 2022 visar på ett underskott 

med -500 tkr jämfört med budget.

Åtgärder för att nå balans
Med anledning av de stora kostnadsnivåökningar på 

bland annat el och drivmedel med mera ser förvalt-
ningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning 

som nu råder. De åtgärder som förvaltningen realis-

tiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-
samheter inom förvaltningen för att minska kostna-

derna. Med anledning av det befarade underskottet 

lämnar förvaltningen ett antal förslag på åtgärder i 
verksamhetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet 

av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag. 

Socialnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

-429,3 -449,1 -703,5 -685,1 18,4

Individ- och famil-
jeomsorg

-118,9 -108,1 -144,2 -167,6 -23,4

Summa nämnden -548,2 -557,2 -847,7 -852,7 -4,9

Utfall
Periodens budget är inte periodiserad utifrån varia-

tioner under året utan är jämnt fördelad med 12-de-

lar. Det gör att jämförelser med budget vid delårs-
bokslut inte ger en helt sann bild av avvikelser. 

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 visar 

att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 
fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 
mer än 2021-08.

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  
hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 
Samma förklaring återspeglas för interna kostnader.

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, 

totalt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 

9.300 tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 
tkr och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier.

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader.
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Prognos
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet äld-

reboendeplatser blir färre när Frökindsgården öppnar 

efter renoveringen. 

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. 

Bidragen är i princip uteslutande specifi kt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och 
ställer krav på redovisning och återbetalning om de 

inte utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag 

kan användas till budgeterade verksamhetskostnader 
ger det ett plus till redovisat resultat. Per augusti 

bedöms den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldre-

omsorgen. Det råder osäkerhet kring storleken varför 
effekten tas in i prognosen i oktober.

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen har 

inte tagits någon höjd för det. Däremot är de ökade 
bränslepriserna för fordon inräknade.

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Barn- och ungdoms-

enheten förväntas lämna ett stort underskott för året. 
Detta beror på ett ökat antal kostsamma placeringar. 

I januari 2019 var det totalt 44 barn och unga som 

var placerade. I augusti 2022 är motsvarande siffra 
79 stycken. Förutom att antalet placeringar gått upp 

kraftigt under de senaste åren har även kostnaderna 

för placeringarna ökat markant.

Åtgärder för att nå balans
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIKELSE 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 254 -2 733 -4 200 -6 200 -2 000

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -14 609 -21 844 -94 400 -55 200 39 200

Kompetens- och arbetslivsnämnden -46 0 -700 -650 50

Kultur- och fritidsnämnden -963 -423 -1 600 -1 600 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 132 -848 -6 600 -6 600 0

Socialnämnden -783 -421 -4 200 -800 3 400

Tekniska nämnden -80 211 -80 783 -180 600 -154 487 26 113

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -106 998 -107 053 -292 300 -225 537 66 763

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -20 557 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

Biogas -3 264 0 0 0 0

Summa taxefinansierad verksamhet -23 822 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

TOTAL -130 819 -119 019 -336 600 -261 741 74 859

Gustaf Dalénskolan
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras få en nega-

tiv avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta 
beror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte fi nns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-
erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den 

hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall

Utfall för Kommunstyrelsens investeringar per au-
gusti är 768 tkr. Ett överskott om 5 232 mot budget 

samma period. Utbyggnad av kommun nätet och 

Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter 
får planeras om pga. försenade hårdvaruleveranser – 

ett globalt problem som främst beror på följdeffekter 

från pandemin. Inget utfall gällande ekonomisystem. 
Investeringen av nytt ekonomisystem kommer att ske 

i Skövdes kommun. Konsekvens till nästa år är att det 

istället blir driftskostnader för Falköpings Kommun 
avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen 

kommer att under 2022 genomföra en upphandling 

av nya digitala infartsskyltar. Oförutsedda inves-
teringars prognos handlar om investeringsbehov 

slalombacken.

Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 
augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 

857 tkr mot budget samma period. 

Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 

en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har ge-

nomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. 
Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 

7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000 kva-

dratmeter industrimark på Brogärdets industriom-
råde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 
under mars-april.

Prognos

Nämndens prognos för investeringar för helåret är 55 
200 tkr , ett överskott mot budget 39 200 tkr. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden januari-augusti har inga investe-

ringar gjorts

Prognos
Planerade investeringar kommer att göras under det 

tredje tertialet och förväntas överensstämma med 

budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr. 

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 
samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg och innan sommaren skedde inköp av konst. 

Prognos
Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 
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-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt -6,6 mnkr.

En ny släckbil är under byggnation med planerad 

leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning 
som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 

lastväxlarfl ak.

Prognos

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-

mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår 
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skattefi nansie-

rade investeringar är 180,6 miljoner kronor, under 
perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period 

förbrukat 12,0 mnkr av de 44,3 mnkr som är budge-
terade.

Av budgeten för skattefi nansierade re- och löpande 

investeringar är 62 miljoner kronor är 12,0 miljoner 

kronor förbrukade. Asfaltsarbeten har upphandlats 
under våren 2022 men avbrutits då det efter utvärde-

ring av anbuden inte kunde fastställas vilket som var 

mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Nytt 
avtal är undertecknat med leverantör för asfaltsar-

beten där priserna endast påverkats i mindre om-

fattningen,  asfaltsarbeten riskerar dock att inte blir 
utförda inom planerad tid. 

Trafi ksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 

genomförts som planerat under första delen av 2022 

vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen. 

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskinin-
vesteringsplanen bland annat har utbyte av redskaps-

bärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda 

lastbilarna väntas det ännu på. 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 

åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 

Allt från fasadarbeten till teknisk installation.

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-

ning av utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-

valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 

underhåll.

Av VA-avdelningens reinvesteringsbudget har 7,6 mil-

joner kronor förbrukats av de 28,5 miljoner kronorna.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan 

Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt 

byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 

kunna mäta tryck och fl öde genom inkommande led-

ning. 

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin 
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i 

Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering av bio-

logiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att 
energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden .

Som en del i arbete med upprustning och förbere-

delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvat-

tentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt 
Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget i 

Falköping pågår som en del av projektet med att göra 

i ordning torgytan. All kommunal VA byts ut/relinas 
vilket minskar risker för läckage på kommunala led-

ningar och grävningar i den nya torgyta i framtiden.

Prognos
Prognosen för re- och löpande investeringar är att 

54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas av 62 mil-

joner som är reinvesteringsbudgeten under 2022.  

VA-avdelningens reinvesteringbudget på 28,5 
miljoner kronor prognostiseras att den kommer att 

förbrukas enligt plan.
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 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -16 427 -446 100 -76 706 -519 400 -73 300

Platåskolan - Fastighet -208 -388 700 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -1 450 -4 700 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -1 440 -37 700 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -12 782 -15 000 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) -547 0 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -33 781 -140 700 -120 298 -143 700 -3 000

Frökindsgården, ombyggnad -17 423 -25 700 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -16 094 -34 000 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -264 -81 000 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrigt -6 272 -43 150 -8 847 -58 250 -15 100

Stadshus konferensrum -587 -6 000 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent 0 -500 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 390 -5 800 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -200 -29 600 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -95 -1 250 -203 -1 250 0

ParkGata -1 819 -67 650 -18 996 -71 457 -3 807

Platåskolan - Gata 0 -26 450 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -442 -11 700 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -1 377 -25 000 -3 676 -25 000 0

Övrigt -71 -3 200 -76 -3 200 0

Markanläggning återvinningscentral -71 -3 200 -76 -3 200 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -58 370 -700 800 -224 923 -796 007 -95 207

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Dispensansökan om fl ytt av salamander har 

överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 

kvartal 1 2022.

Odensbergsskolan
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 

kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet. 

• moduler/skola

Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 

drift under första kvartalet 2022.

• förskola och kök

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebygg-
nad och kök har utförts och entreprenör (totalen-

treprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas under 2023.

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om 

att tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 

1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 

skolmiljön.
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Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 

pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projek-
tet beräknas färdigställas hösten 2022.

Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 

och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-

ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 

parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats. 

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

När beslut har tagits om budget kan projektering och 

byggnation påbörjas. 

• konferensrum

Efter mer ingående projektering har det identifi erats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar våning-

en ovanför på grund av ventilationsåtgärder. Detta 

innebär att även kontoren måste renoveras. Beslut 
inväntas om fortsatt arbete.

• ombyggnad kontor

Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-

ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och 

beräknas färdigställas december 2022.

Ishallen

Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-

ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas.

Ekehagens forntidsby

Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-

maren 2023.

Park/gata
Platåskolan - Gata

Ombyggnation av gator och trafi kmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering 

har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljpla-

nen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas 

under 2023 och beräknas färdigställas under 2025. 
Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr 

(prisjusterat till 2022 års nivå).

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 

ut i parken samt att en del möblering har köpts in. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-
gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet 

förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits 
fram för första etappen som ska omfatta entréplat-

sen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats under 

augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1. I projektet fi nns en 

budget avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har 

beskrivits mer utförligt i projektdirektivet.
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Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -4 055 -32 500 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -94 -17 000 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -208 -4 000 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -42 -4 000 -47 -4 000 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -4 399 -57 500 -37 176 -56 500 1 000

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 

är anslutna till kommunalt VA.

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022. 

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 

Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 

Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten från 
Kättilstorp via Vartofta till Falköpings reningsverk. 

Återstår mindre arbete under hösten.

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-

ter 2022/2023. 

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för 

återvinningscentralen pågår. I somras gjordes 
trafi kmätning på Mossvägen samt undersökning av 

befi ntliga gasledningar. I höst kommer andra förut-

sättningar att utredas, såsom markförhållanden och 
utformning av den nya ÅVC ytan. 

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 

och byggförberedelse är planerade under 2023. 

Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 och 
2025. 
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Marjarp logistikområde -7 467 -71 800 -9 056 -89 700 -17 900

MARJARP ETAPP 1-3 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

Gata 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

SPÅRINVESTERING MARJARP -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

Övrigt -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

ÖVERLÄMNINGSBANGÅRD -5 701 -28 500 19 221 -48 500 -20 000 

Gata -5 701 -28 500 -9 654 -48 500 -20 000 

Statliga bidrag 0 28 875 0 0 

Fåraberget  -9 683 -99 100 -54 671 -97 000 2 100

FÅRABERGET ETAPP 2B BOSTADSOMRÅDE -1 937 -19 400 -12 137 -18 200 1 200 

Gata -1 552 -12 300 -6 826 -12 300 0 

VA -385 -7 100 -5 311 -5 900 1 200 

FÅRABERGET ETAPP 2A RADHUS -18 -23 100 -20 449 -23 100 0 

Gata -18 -11 200 -9 849 -11 200 0 

Övrigt (Höstbruksgatan) 0 -11 900 -10 600 -11 900 0 

VÄSTERÄNGSGATAN, FÅRABERGET 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Gata 0 -1 000 -366 -1 000 0 

KROKSTORPS HANDELSOMRÅDE (MEGALITEN ET 1) -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

Gata -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

STE BREDÄNGSGATAN -2 173 -1 700 -2 173 -1 800 -100 

Gata -1 277 -700 -1 277 -800 -100 

VA -896 -1 000 -896 -1 000 0 

SIKAGÅRDSGATAN INKL RONDELL OCH GATOR -461 -11 400 -461 -11 400 0 

Gata -461 -11 100 -461 -11 100 0 

VA 0 -300 0 -300 0 

FÖRLÄNGNING SIKAGÅRDSGATAN -5 085 -27 400 -6 685 -27 400 0 

Gata -2 512 -18 400 -2 512 -18 400 0 

VA -2 555 -7 100 -2 555 -7 100 0 

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) -18 -1 900 -1 618 -1 900 0 

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -17 150 -170 900 -63 727 -186 700 -15 800

ÖVRIGT -3 926 -7 800 -528 1 200 9 000

OFÖRUTSETT MEX 0 -2 000 0 2 000 4 000 

ANNEBORG 1:6 HILDASRO -528 -1 800 -528 -1 400 400 

Gata -16 -800 -16 -800 0 

VA -512 -1 000 -512 -600 400 

VÄSTORPSGATAN/HERREGÅRDSGATAN, FLOBY 0 -4 000 0 4 000 8 000 

Gata 0 -2 000 0 2 000 4 000 

VA 0 -2 000 0 2 000 4 000 

KÖP AV FASTIGHETER OCH MARK -3 398 0 0 -3 400 -3 400 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -21 076 -178 700 -64 255 -185 500 -6 800
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Mark- och exploateringsinvesteringar
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 

augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 
857 tkr mot budget samma period. Prognos för helår 

lämnas på 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 

överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget. 

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt 
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 
2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 

kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 
en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har 

genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter upp-

föras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och 
Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 

000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets indu-

striområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stens-
torp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 

under mars-april.
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 Falköpings Hyresbostäder - Koncern

 Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 110 364 112 908

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753

Rörelsens intäkter 113 155 114 661

Drift- och underhållskostnader -43 203

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -45 265

Övriga externa kostnader -5 973 -2 179

Personalkostnader -17 218 -6 211

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -17 138

Rörelsens kostnader -93 955

Rörelseresultat 19 200 -24 906

Resultat från fi nansiella poster -7 862

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -103 561

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 11 100

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043

Resultat efter fi nansiella poster 15 199 41 944

Bokslutsdispositioner 104

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering -3 428

Periodens resultat 15 199 49 720

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 274 996

Övriga rörelseintäkter 187 7

Rörelsens intäkter 461 1 003

Drift- och underhållskostnader -139 -244

Fastighetsskatt/-avgift -38 -37

Övriga externa kostnader -79 -97

Personalkostnader - -

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -230 -230

Rörelsens kostnader -486 -608

Rörelseresultat -25 395

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -

Resultat efter fi nansiella poster -26 395

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering - -

Periodens resultat -26 395
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 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-
ningar, vilket innebär att en uppföljning av kom-

munens resultat mot budget görs var fjärde månad, 

den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 
Uppföljningarna för augusti och december är lagstad-

gade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-
ningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2022 

visar ett positivt resultat på 112,9 mnkr, exklusive 
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 92,8 mnkr. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 104,0 mnkr, 
föregående år var prognosen 88,6 mnkr. Det är alltså 

betydligt högre och högre resultat än föregående år 

både vad gäller utfall och prognos. Flerårsplanen 
och budgeten för 2022 byggdes på SKR´s prognos, 

från augusti 2021 av förväntade skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 
2022 har vi lagt in SKR´s senaste prognos från aug 

2022. Sammantaget skatter och generella statsbi-

drag beräknas nu till 71,0 mnkr högre än vad vi har 
budget. Det ekonomiska läget för Sveriges kommu-

ner vad gäller skatteintäkter har inte påverkats så 

negativt som SKR`s prognoser visade för drygt ett år 
sedan. Staten har också skjutit ut pengar till Sveriges 

kommuner i form av olika bidrag. 

Nämndernas prognoser visar underskott på sam-

manlagt - 31,9 miljoner (föregående år underskott 
med - 13,7 mnkr) jämfört med budget. Flera nämn-

der prognosticerar underskott, Kompetens- och 

arbetsliv - 15,7 mnkr, Kultur och Fritid - 0,2 mnkr, 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,6 mnkr, Soci-

alnämnden -5,0 mnkr samt Tekniska nämnden – 10,6 

mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 
delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala 

delårsrapport.

Vatten och avlopp som är taxefi nansierat visar ett 

underskott på 1,6 mnkr. 

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 
-3,2 mnkr för 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på + 40,0 

mnkr (varav fi nansiell leasing 14.5 mnkr) jämfört 
med budget vilket till största delen är hänförligt till 

effekter av personalomkostnadspålägget.

Under fi nansiella och övriga poster har vi en avvi-
kelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader 

på - 4,7 mnkr vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdig ställande av investeringar, samt 
fi nansiell leasing. Prognosen för fi nansiella intäkter 

överstiger budget med + 1,0 mnkr vilket till största 

del beror på försäljning av aktieandelar i kommunens 
pensionsplaceringar. Vad gäller underskott avseende 

fi nansiella kostnader har beror det på det höjda rän-

teläget samt värdenedgång av kommunens pensions-
placeringar.  Skatteintäkter och generella statsbidrag 

beräknas nu till 71,0 mnkr högre nu än budgeterat. 

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och 

har senast beslutats i samband med Kommunfull-

mäktiges beslut om budget för 2022 och Flerårsplan 
2022-2024. Det innebär att det fi nansiella resultatet 

ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårspe-
riod. För perioden  2022-2022 skall dock resultatet 

årligen uppgå till minst 45 mnkr.

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får 
kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskul-

den skall inte öka.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 
kommun skall ha ett resultat för 2022 på 45,0 mnkr, 

beslutad budget 49,7 mnkr. I den nu framlagda del-

årsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 
mnkr dvs en positiv avvikelse med 54,3 mnkr från 

budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Progno-
sen är att låneskulden kommer att uppgå till ca 1 100 

mnkr vid utgången av 2022. De fi nansiella målen för 

god ekonomisk hushållning för 2022 ser därför ut att 
uppfyllas för 2022. 

Vid analysen av kommunens ekonomi och det förvän-

tade höga resultatet 2022 är det viktigt att analysen 
görs över tid. Kommunens skatteintäkter höjdes med 

ca 16 mnkr, skattehöjning med 35 öre, inför 2020. 

En stor del av grunden till den beslutade höjningen 
avser en förstärkning av ekonomi för att klara den 

ökade investeringstakten. Effekten av de ökade inves-
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teringarna kommer successivt varför man bör se det 
beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen 

tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 

investeringar. Den reviderade kostnadsutjämningen 
inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. 

Vidare ser Sveriges kommuner ut att vara något 

”överkompenserade” ekonomiskt av staten p.g.a. 
Corona-pandemin. Dessa faktorer gör det rimligt att 

Falköpings kommun gör ett betydligt större överskott 

än budgeterat för 2022. Vidare ser vi nu stora för-
ändringar i ekonomi pga den allt högre infl ationen, 

exempelvis energi, material, livsmedel och räntor. 

För 2023 kommer vi också få kraftigt ökade kostna-
der för pensioner. Den kommande lönerörelsen blir 

också viktig för ekonomin. Den sammanfattande 

analysen blir därför att det är mycket positivt med de 
senaste årens höga resultat för kommunen vilket gör 

att vi rimligt kan klara kommande kostnadsökningar 

vad gäller drift och investeringar. 

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt föl-

jande: 

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.

Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning.
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 Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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Kommunal verksamhet i 
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund 

utgör plattformen för gemensamma delregionala 

utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar 
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)
Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar 

för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 

2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområ-
det bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS 
är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 

prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkom-

mun), Falköpings kommun (samverkanskommun) 
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende 

gemensam organisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 
transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 

dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon. 

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invå-

narna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 
för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 
kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 

under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg. 

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 

samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-
hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommun-

styrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och 

återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösamverkan östra 
Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata 
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 

av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker 
i deras lokaler, men med deras personal och med 

deras material. Avtalet omförhandlas med jämna 

mellanrum.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 
skolskjutsturer som utförs av fl era olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet trädde ikraft i och med höst-
terminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-
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system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 
inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun 
med Systrarna Odhs Hemtjänst AB och Tanaad Koo-

perative Multi Tjänster Ekonomisk förening

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena:

Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-

den, avtal fi nns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 

Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-

berg AB samt några mindre fi rmor. 

Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med 

Marcbro AB. 

Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning.

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden
Inom Vuxnas lärande:

• Jensen Education school AB

• NTI-skolan

• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en 
kommun i brandförebyggande syfte 

ansvara för att rengöring (sotning) sker 

av fasta förbränningsanordningar, som 
inte är inrättade för eldning uteslutande 

med gas, och därtill hörande rökkanaler. 

Detsamma skall gälla imkanaler i restau-
ranger, storkök och därmed jämförbara 

utrymmen samt i brandförebyggande syfte 

även ansvara för att det som skall ren-
göras enligt första stycket samt skorste-

nar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras 

från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 
Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar 

inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill 
hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 
med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner.
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 

som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs 
och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 

tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 

verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-
lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 

spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-
ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 

lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver.  

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fort-
satta utbrott av Covid-19  runt om i Asien påverkar 

omvärlden och så även Falköpings kommun.  Även 

kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa 
dels genom stora fl yktingströmmar men även högre 

priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre 

energipriser spiller över på andra varor, exempelvis 
livsmedel eller annan energikrävande produkter, 

vilket gjort att infl ationen har tagit fart under år 2022. 

Infl ationstakten runt om i Europa och USA ligger på 
6 till 8 procent på årsbasis vilket överstiger Riksban-

kens infl ationsmål om 2 procent per år.  För att hejda 

infl ationen runt om i västvärlden har ländernas olika 
riksbanker beslutar att höja styrande räntorna, vilket 

påverkar möjligheten och kostnaderna att låna till 

konsumtion. Sveriges riksbank höjde styrräntan nu 
20 september med 1 % till 1,75 %. 

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer. Den 31 juli 2022 uppgår 
summan till 33 339 personer vilket innebär en ök-

ning med 69 personer sedan årsskiftet. Vid samma 

tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 296 
personer.   

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 

335 487 personer eller 6,6 procent av arbetskraf-
ten. Jämfört med samma period förra året är det en 

minskning med 1,1 %. 

I Falköpings kommun är 1 040 personer arbetslösa 

vilket motsvarar 6,7 procent. Detta är en minskining 
med 1,2 procentenheter gentemot arbetslöshetssiff-

ran för årsbokslutet för år 2021.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Regeringen har under de gångna åren utrett ett fl ertal 
områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, 

gymnasieutredningen samt betygsutredningen. 

Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på ut-
bildningsområdet. Från och med HT22 har grundsko-

lan en ny reviderad läroplan (LGR22). Från och med 

220701 gäller nya kurs-planer samt betygskriterier 
för grund- och grund-särskola. För gymnasiet gäller 

ändringar i läroplan samt ämnesplaner. Tidigare han-

delsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och 
serviceprogrammet. 

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbjudas 

extra studietid för att få hjälp med läxor och annat 
skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två tim-

mar per vecka och det ska vara frivilligt för eleverna 

att delta. Studietiden ska vara förlagd på elevens 
skola och anordnas under eller i direkt an-slutning till 

elevernas skoldag.

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 
per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med fi nansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-
bära ökade kostnader för skolskjuts.

Kriget i Ukraina kan innebära ett kraftigt ökat elev-

antal på kort tid för nämndens alla verksamheter. 

I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migra-
tionsverkets mottagningskommuner, men trots det 

har några familjer valt att fl ytta till Falköping. I enlig-

het med massfl yktsdirektivet, så ska dessa barn och 
elever erbjudas förskola och skola.

Kommunstyrelsen
Biträdande förvaltningschef Dina Ebbeson tillsatte 
sin tjänst den 30 maj. 

Kommunen ingår i ett projekt med fl era skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-

misystem. Upphandling är klar och en leverantör är 
utsedd och det blev Unit4. Förslag till kostnadsför-

delning mellan kommunerna är framtagen och på 

väg att beslutas. Planering pågår för införande av det 
nya ekonomisystemet som förväntas implementeras 

maj 2023.

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande 

för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom 

den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i 
fl era övergripande processer. 

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB sam-

arbetar för att stärka och förebygga det främjande 
trygghetsarbetet. Arbetet startade i april med att en 

områdesprofi l, som beskriver områdets styrkor och 

utmaningar, görs tillsammans med civilsamhället 
och boende i området. I platssamverkan Ranten har 

arbete inlets runt tågstationen av kommunla aktörer 

och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet och 
säkerhet.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 

iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller 

konferenser med mera.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-

taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl .). Det 
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige.

Genomförandet av första etappen av ”Utveckling 

av stadskärnan” har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november 2022. Den första 

etappen består av entréplats Östertull. Kommunsty-

relsen och kyrkorådet har båda beslutat att godkänna 
en avsiktsförklaring som är upprättad mellan par-

terna. Avsiktsförklaringen innebär bl.a. att parterna 

är överens om att samarbeta kring genomförandet 
av de delar projektet ”Utveckling av stadskärnan” 

som ligger i anslutning till varandras markområden. 

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den 
offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora 

torget efter ombyggnationen, har genomförts. Skiss-

uppdraget pågår till och med december 2022. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-

ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-

tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 

Målgruppen som sedan tidigare befi nner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 

göra stegförfl yttningar mot arbete. 
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Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot 

tidigare år. Däremot ökar andelen långvarigt ekono-

miskt bistånd. Förvaltningen har påbörjat ett struk-
turerat och långsiktigt arbete med att analysera och 

åtgärda orsaker vilket även är en del i SKR:s projekt 

en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-

ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 

reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 

kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 

följs noga. 

Kultur- och fritidsnämnden
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst 

som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvalt-

ningen. Perioden har präglats av en del personalför-
ändringar inom förvaltningen där olika verksamheter 

har fått gå samman och täcka upp för varandra. 

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påver-
kar nämnden med ökade kostnader på bland annat 

drivmedel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera 

har ökat och fl era volontärer hjälper till vid samord-
ningen av kommunens fl yktingmottagande.

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre 

medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genom-
föras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.  

Nämndens ansvarsområde har utökats med över-

tagandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 
förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den. 

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 
mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av tillsyns-
objekt och ökade kompetenskrav inom räddningsled-

ningssystem. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-
dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 
tertialet kunde dock fl era begränsningar tas bort och 

verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas i 

och med att sjukdomen inte längre betraktades som 
samhällsfarlig.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens
Det fi nns en matchningsproblematik i form av att 

de personer som söker vikariat i stor utsträckning 

saknar såväl formell som reell kompetens och ofta 
även intresse för yrkesområdet. Många gånger har 

verksamheterna inga andra alternativ än att prova att 

anställa personer som snart visar sig inte fungera, 
vilket leder till höga introduktionskostnader utan 

resultat.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klima-

tanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedels-
priser och bränslepriser stigit kraftigt, men även 

priset på byggmaterial , kemikalier och halkbe-

kämpningsfl is. Förutom ökade inköpspriser har 
även leveranstider påverkats negativt.
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Park/gata har upphandlat ett fl ertal ramavtal som 
är centrala för verksamheten, detta är på områden 

såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 

lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 

utveckling men framförallt entreprenader för vinter-

väghållning har stigit väsentligt.

Upprustning av det civila samhället för att bättre 

klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Avdel-

ningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäkter 
samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 

stöd i kris. Kommunen har sökt och fått bidrag från 

länsstyrelsen för genomförande av planen. Planen 
ska vara färdigt i oktober 2023. 

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 

första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 

de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Under hösten kommer implementering av nytt sys-
tem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 

ett tydligt sätt 

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett minskat fl öde av nyinkomna 

ärenden jämfört med 2020 och 2021.

Av fattade bygglovsbeslut är det tio som är av större 

betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och stadsut-
veckling. Dessa är tillbyggnad av tågservice-anlägg-

ning på Anneborg 2:4, nybyggnad av fl erbostadshus 

med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1, nybyggnad 
av korttidsboende på Friggeråker 25:8 med fl era, ny-

byggnad av industri och lager på Spillkråkan 2 i Sten-

storp, tillbyggnad av livsmedelsbutiker både på Lyran 
2 och Stalaktiten 1, nybyggnad av industri/lager på 

både Kameran 1 och 2, ombyggnation av Boktrycka-

ren 17 (tom före detta butikslokal till restaurang vid 
Stora Torget) samt ombyggnad på del av Läkaren 4 

från kontor till vårdcentral.

Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 vars syfte är att 

pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 
centrumnära läge blev antagen.

Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ci-

selören 2 och Tillskäraren 1 och 3.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna 
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt 

och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna 
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och 

villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Det fi nns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndighe-

ten på nationell nivå som ansvarar för att planera och 

samordna genomförandet av val och folkomröstning-
ar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och 

kommunernas valnämnder som är lokal valmyndig-

het. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter 
på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och 

skapa förtroende för valsystemet. Valnämndens ad-

ministration sköts av kommunledningsförvaltningen.

Perioden har ägnats åt planering och förberedelser 
inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 

i september. Valnämnden har under perioden januari 

till och med augusti 2022 haft fyra sammanträden. 
Valnämndens ordförande, vice ordförande, valsam-

ordnare och kommunjurist har deltagit på utbildning-

ar och informationsträffar med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Valmyndigheten och länssty-

relsen. Kommunikatör, säkerhetssamordnare och 

valsamordnare har deltagit i länsstyrelsens workshop 
om valsäkerhet. Rekrytering och utbildning av nästan 

200 röstmottagare har genomförts. Valnämnden har 

också beslut om lokaler och öppettider för förtids-
röstning och röstningen på valdagen samt fattat en 

rad beslut om lokala instruktioner och rutiner.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har under år 2022 bytt sakkun-

nigt biträde. From 2022 är det Deloitte AB som är 

sakkunnigt biträde åt kommunrevisionen i Falkö-
pings kommun. 
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 

invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befi nnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun. 

Det fi nns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 

infl ytande och hälsa. När enskilda individer och 
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och 

utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla 

av medskapande som bidrar till meningsfullhet. 
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda 

livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping 

tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar 
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generatio-

ner.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommu-

nen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 

och villkoren med planetens absoluta gränser, eko-

system och naturens resurser. Ekonomin är ett medel 
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsätt-

ningen med det dynamiska och rättvisa samhället där 

de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den 

lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kom-

mun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 
Kommunen som organisation är till för Falköpings-

borna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist 

och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat 

uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.
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Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn och 
unga
För att jobba med ett so-

cialt hållbart Falköping 
behöver det hälsofräm-

jande och förebyggande 

arbetet fokuseras. 

Orosanmälningarna till socialtjänsten och barnplace-
ringarna har ökat under fl era år och trenden fortsät-

ter även under år 2022. Parallellt går det att se en 

oroande situation i skolan där fyra av tio åttondeklas-
sare i nuläget inte har behörighet till gymnasiet. Det 

fi nns fortfarande en situation av trångboddhet inom 

skolor och förskolor i centralorten vilket utmanar 
möjligheten till att möta alla elevers behov. I den 

senaste enkäten Lokal uppföljning av ungdomspo-

litiken (LUPP) från hösten år 2021 synliggörs det 
att unga tjejer och killar skattar sitt mående sämre 

jämfört med tidigare år, där stress och nedstämdhet 

är vanligt förekommande. 

Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp 
sitt barnrättsarbete. En kommunövergripande hand-

lingsplan för implementering av barnkonventionen 

är framtagen och börjar gälla i september år 2022. 
Det fi nns beslut om att alla tjänsteutlåtanden där 

barn berörs ska innehålla barnkonsekvensanalyser. 

Stödmaterial är under framtagande. 

Arbetet som syftar till att stärka samverkan mellan 
skola och socialtjänst har fortsatt. Syftet är att fl er 

förebyggande insatser ska kunna identifi eras och 

genomföras i ett tidigt skede, så att barn får bättre 
förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 

och därmed kan klara av sin skolgång. Förhopp-

ningen är även att antalet barn som placeras utanför 
det egna hemmet ska minska. Grunden i samverkan 

handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskatego-

rier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess 
familj rätt stöd. Ett projekt mellan förvaltningarna 

som går under namnet KRAFT påbörjas under hösten 

år 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen 
runtomkring barnet stöd i form av funktionell famil-

jeterapi, det är en evidensbaserad metod vars syfte är 

att förbättra relationer och kommunikation i familjen. 
Samtidigt ges barnets/ungdomens skolgång i en 

särskild undervisningsgrupp i Ranlidens lokaler.

Den andra delen av samverkan handlar om konsulta-

tionsteam på socialförvaltningen. Varje förskola och 

skola har kontaktpersoner på socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet för att kunna fråga om oro kring 

ett barn. I denna del pågår ett arbete för att se över 

vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insat-
ser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede. Utöver 

samverkan över förvaltningsgränser pågår även ett 

arbete för att stärka samverkan internt på socialför-
valtningen, samt för att förkorta utredningstiden för 

barnavårdsärenden – allt för att ge ett bättre och mer 

samlat stöd till individen.
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Språkutvecklingsprojektet Läsglädje är ett samarbete 
mellan skola och bibliotek, där 75 barn i åldrarna 7-9 

år under sommaren har haft möjlighet till att utveckla 

sin läskompetens på ett lustfyllt och roligt sätt. 
Barnen har fått läsa själva, ha högläsning, samtala 

om böckerna och vara med i ett spännande läsmyste-

rium. Genom projektet har barnen lärt känna biblio-
teket och lärt sig hur man lånar böcker. Projektet har 

genomförts på Falköpings bibliotek, Centralskolan, 

Kinnarps bibliotek samt Gustaf Dalénskolan. 

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har 

pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i 

befi ntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun, 
så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Älla-

gatan har gemensamt med etniska föreningar och 
Connect genomfört fl era gruppträffar i Föräldraskap 

i Sverige (FÖS), ett samhällsorienterande program 

som består av fem träffar för utrikesfödda föräldrar 
med barn 0-18 år. Personal har utbildats och hål-

lit gruppträffar i föräldraskapsstödsprogrammet 

ABC vars syfte är att främja barns utveckling genom 
att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Ett 

föräldraskapsstödsprogram för tonåringar, Älskade 

förbannade tonåring, har nyligen startats upp. Det 
fi nns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå 

ännu fl er föräldrar med föräldrastödjande insatser 

och anpassa stödet så att det fyller det behov föräld-
rar har.

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha in-
fl ytande bidrar det till ett mer hållbart samhälle. Det 

är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olikhe-

ter för att bygga och skapa ett tolerant samt inklude-
rande samhälle. Kommunens arbete med inkludering 

och delaktighet är i behov av fortsatt utveckling. I 

enkäten från LUPP framkommer det att  ungas upple-
velse att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen 

har minskat på fl era fronter. Färre svarar att de är in-

tresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 
år 2018, samtidigt som en tydligt lägre andel svarar 

att de vill vara med och påverka i kommunen. 

Färre unga är föreningsaktiva än före pandemin. 
Däremot syns en återhämtning i antalet mötesplatser 

som kommunen kunnat erbjuda och besökssiffrorna 

på fritidsverksamheter fortsätter att stiga. Det märks 
bland annat på bibliotek, i simhall och på kultureve-

nemang som erbjuds. Familjelördag, ett kultur- och 

fritidsarrangemang som är gratis och öppet för alla, 
lockade 650 deltagare vid senaste tillfället och är 

tillbaka på liknande deltagarantal som innan covid-

pandemin. Under de Familjelördagar som varit under 
året har deltagarna kunnat ta del av dans, musik, 

teater, idrottsaktiviteter och mycket annat. Kultur 

på bygdegårdar har varit ett uppskattat inslag med 
föreställningar och workshops på fl era landsorter. 

Även arbetet med att föra dialoger har underlättats av 

möjligheten att ses fysiskt, exempelvis kan kostav-
delningen kontinuerligt involvera unga i skolornas 

kostråd.  

Under året har antalet frivilliga som söker sig till 

volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Dels 
har många velat engagera sig utifrån situationen i 

Ukraina. Dels fi nns det föräldrar som vill engagera 

sig och hjälpa till med skolavslutningar. I Språkvän, 
som är en del av Agera Mera, har det uppstått en kö 

av fl ertalet nyanlända som söker någon att prata och 

lära sig svenska med. 

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa 

trygghet genom relationsskapande och möten mellan 
människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är 

framtagen som fokuserar på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning till familjen, till skola och till sitt 
närområde. Genom arbete inom dessa områden kan 

riskfaktorer som brott, psykisk hälsa eller våld und-

vikas. Inom effektiv samordning för trygghet (EST), 
som handlar om att hantera otrygga situationer, har 

kommunen under året inrättat en styrgrupp med 

representanter från kommunledningsgruppen. EST 
är tänkt att initiera orsaksanalyser och insatser när 

en otrygg situation uppstår, men också fungera som 

styrgrupp för förebyggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala 

verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och 

civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa 
trygghet genom bland annat mötesplatser och 

aktiviteter. Under år 2022 har det områdesbase-
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rade arbetet förstärkts i Falköpings centralort och i 
tätorterna i kommunen. Exempelvis har ett projekt 

om stärkt social sammanhållning i Dotorpsområdet 

påbörjats, som är ett samarbete mellan Falköpings 
kommun och Falköpings Hyresbostäder AB. Fritids-

ledare inom öppen ungdomsverksamhet har under 

året fått ett områdesutvecklande uppdrag och jobbat 
på orter som Floby och Stenstorp. I samarbete med 

föreningar på Dotorpsområdet är värdar/aktivitetsle-

dare anställda för att närvara vid matcher och hålla i 
aktiviteter ihop med barn och unga.

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Fullföljda studier

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gym-
nasieskola, kommunala vuxenutbildningen, 

uppdrags¬utbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar kommer vara betydande för framtida 
kompetensförsörjning. En hållbar etablering på 

arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier 

och förvaltningarnas ambition är att öka behörighet 
till gymnasieskola och minska andel avbrott samt 

icke-godkända betyg med målet att få alla elever att 

slutföra sin utbildning. 

Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 
program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022). 

Det senaste året har 85 % av eleverna nått en gym-

nasieexamen. Bland de elever som läser högskole-

förberedande program är siffrorna något högre (90 
%). Betygspoängen för samtliga nationella program 

har legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning år 2022. Där betygspoängen i 
de högskoleförberedande programmen ökat något 

samtidig som de yrkesförberedande har minskat. 

Detta kan till viss del tillskrivas distansstudierna, i 
samband med pandemin, som gynnade de teoretiska 

kurserna mer än de praktiska. 

Måluppfyllelsen för grundskolan åk 9 hämtade sig 

under våren. Vid julbetyget år 2021 återgick resultat 
i åk 9 till tidigare låga nivåer. I dialog med rektorer 

utifrån varje enskild skolenhets resultat synliggjordes 

det att ett fl ertal elever endast hade några få delar 

kvar för att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyl-
lelsen för åk 9 nådde därför till slut upp till 82 % efter 

avslutad grundskola samt lovskola år 2022. Lovsko-

lan innebär en möjlighet att läsa upp enskilda ämnen 
under sommarlovet och skapar förutsättningar för 

ytterligare elever att nå gymnasiebehörighet. 

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM 

Jämförelse över tid mellan åren 2005-2022. * år 2021 och 2022 efter 
lovskolan på sommaren.

Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger fortsatt lägre än 

tidigare år, även vid terminsbetyget i juni. Den or-
saksanalys som genomfördes med rektorerna under 

våren lyfte fram några viktiga faktorer för att bryta 

trenden. En faktor är rekrytering, att kunna rekrytera 
kompetent utbildad personal, men även att bibehålla 

de som redan arbetar i verksamheten. En annan 

faktor är att fortsätta stärka undervisningen genom 
att arbeta i kollegiala nätverk. Detta för att bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan kommu-

nens enheter. Sist men inte minst lyfter rektorerna 
behovet av en stark fungerande elevhälsa, då man ser 

att behoven hos eleverna är många och varierande. 

Under kommande läsår genomförs en utbildning för 
personalen från förskolan till gymnasiet kring hur det 

förebyggande och främjande barn- och elevhälsoar-

betet ska stärkas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans 
med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fort-

skridande samverkan med fokus på fullföljda studier. 

En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdo-
mar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de 

som faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 

En gemensam aktivitetsplan är framtagen och fl era 
processer pågår, uppföljning sker löpande.
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Fullföljda studier är av stor vikt för individens möjlig-

het att stegförfl ytta sig mot arbete och/eller fortsatta 
studier. Falköpings kommun ansvarar för arbets-

marknadsenheten (AME), vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar 
vilket är betydande för individens möjlighet för att 

stärka sin plats på arbetsmarknaden.

Under det första halvåret 2022 har 1 083 elever varit 
inskrivna inom kompetens- och arbetsmarknadsför-

valtningens vuxenutbildning i egen regi, vilket är en 

minskning i jämförelse med åren 2019-2021. Över tid 
kan det ses som ett trendskifte med färre deltagare 

men det är för tidigt att se det som defi nitivt. Det är 

även för tidigt att prognostisera vad färre deltagare 
innebär och vilka dess konsekvenser är för verksam-

heten. 

I samband ett lägre antal inskrivna kursdeltagare 

synliggörs det även för detta delår att antalet avbrott 
som sker fortfarande är relativt högt. Under det 

första halvåret år 2022 har avbrotten ökat inom de 

tre pedagogiska verksamheterna: Allmänna ämnen, 
Svenska för invandrare (SFI) och Gymnasiala yrkes-

utbildningarna (YRK). Avbrotten kan vara ett uttryck 

för att målgruppen i sig inte klarar eller vill slutföra 
sina studier på samma sätt som tidigare år. Eller att 

yttre omständigheter, som pandemin och trycket på 

arbetsmarknaden, gör att eleven väljer att göra ett 
avbrott av sina studier. Avbrott till förmån för arbete 

har ökat sedan ett år tillbaka, där den idag starka 

arbetsmarknaden bidrar till ökningen. Många elever 
studerar även samtidigt som de arbetar och i takt 

med bland annat infl ation samt ökade råvarupriser 

kan det vara ekonomiskt utmanande för elever att 
fortsätta sina studier. Däremot är det svårt att på-

verka dessa avbrott då det inte går att säga defi nitivt 

varför eleven inte fullföljer sina studier.

Fullföljda studier mäts bland annat med betyg och 
genomströmning genom det antal betyg som är 

satta i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. 

I jämförelse mellan åren 2021 och 2022 första sex 
månader har andelen satta betyg ökat, från 43 % 

till 52 %. Samtidigt har andelen med icke-godkända 

betyg minskat.

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart 

samhälle och ett gott liv för kommunens individer. 
Med utbildning och möjlighet till egen försörjning 

kommer även en mer jämlik hälsa vilket har en stor 

betydelse för såväl samhällsutveckling som för att 
kunna bryta sociala strukturer med risk för utanför-

skap. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Falköpings 
kommun, tillsammans med att arbetsmarknaden 

blir starkare och återhämtar sig efter covidpande-

min. Antalet inskrivna i Arbetsmarknadsenhetens 
(AME) arbetsmarknadscenter inklusive Europeiska 

socialfonden (ESF)-projektet En plattform för alla 

har ökat i jämförelse med augusti år 2021 och ligger 
för närvarande i likhet med tidigare år. Däremot har 

antalet utskrivningar som skett under årets första 

sex månader inte återhämtat sig till samma nivåer 
som före pandemin. Deltagare befi nner sig längre tid 

inom verksamheterna idag och registrerade aktivi-

teter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. 

Vid delårsrapporten per april år 2022 framkom 

kvalitetsbrister i AME:s statistik. Sedan dess har 

en genomlysning av deltagardata och hantering av 
statistik gjorts, vilket stärker kvaliteten och utfallet 

för statistiken inom AME. I framtiden kommer detta 

utvecklingsarbete även komma till nytta för att göra 
analyser för att förstå kopplingar mellan ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. 

Ekonomiskt bistånd
Inom mål 1 följs indikatorer för antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd samt antalet biståndsmottagare. 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 

försämrad livskvalitet samt ökade kostnader för sam-

hället. Enligt Socialstyrelsen räknas 10 månader eller 
mer som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 

och Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt 

biståndsbehov. Likt delårsrapporten i april år 2022 
ses en minskning av antalet hushåll som är i behov 

av ekonomiskt bistånd. Diagrammet visar en posi-

tiv nedåtgående trend av antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd mellan åren 2020-2022. 
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Sammanfattning 
Det fi nns fl era oroväckande trender inom 
social hållbarhet: en hög andel barn som lever i 

ekonomiskt bistånd, grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, 
minskad upplevelse av infl ytande och en 

ökad andel elever som inte har godkända 

betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom 

minskad arbetslöshet och en viss återhämtning 

i relationer efter pandemin när människor 
återvänder till mötesplatser. Kommunen gör 

sammantaget mycket för att möta utmaningarna 

i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder 
för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 

samverkan som sker kring barn och unga 

som varit eller riskerar att bli placerade, där 
hela familjen får stöd. Konsultationsteam på 

socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser 

som syftar till att fånga upp och stötta i ett 
ännu tidigare skede. Samtidigt fi nns ett fortsatt 

behov av att jobba med frågorna. Insatser 

och arbetsprocesser behöver utvecklas för 
att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och 

få fl er i arbete. Falköpings kommun behöver 

fortsätta att stärka främjande insatser för att 
fånga upp barn och familjer samt fortsätta 

intensifi era arbetet med dialog och inkluderande 

mötesplatser i efterdyningarna av covid 19. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 

bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Detta 

kan, utöver den materiella standarden, även påverka 
barnets skolresultat, hälsa och trygghet. I början av 

år 2022 uppmärksammades det att andelen barn 

som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bi-
stånd var på en fortsatt hög nivå. För delåret augusti 

år 2022 visas en förbättring, här sjunker även trenden 

för antal biståndsmottagare (samtliga i hushållet 
inklusive barn under 18 år) samt antal barn som 

lever i ett hushåll med ekonomiskt bistånd. Det kan 

till viss del härledas till den stärkta arbetsmarknaden 
och sjunkande arbetslösheten i Falköping. Föränd-

rade regler kring bostadsbidrag för barnfamiljer och 

förstärkt a-kassa är faktorer som också påverkar utfal-
let av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd.
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Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Falköpings 
kommun ska 
vara en bra plats 
att bo, verka och 
leva på - en plats 
där medborgarna 
känner stolthet
Falköpings kommun 

ska upplevas som en 

drivande kommun 
som ligger i framkant 

avseende skolutveckling. 

Dessutom ska arbetssö-
kande uppleva att jobben 

de längtar till fi nns i Falköping.

Skolorna är idag på många ställen mycket trångbod-

da. Det arbetas vidare med att fi nna lösningar för att 
skapa så bra skolförutsättningar som möjligt i väntan 

på att Platåskolan ska kunna färdigställas. Försening-

en av Platåskolan påverkar byggprocesser och planen 
för ny skolorganisation. 

Under året har det genomförts åtgärder vid den 

tillfälliga högstadieskolan, Högstadium Centrum, för 

att anpassa lokalerna för att åstadkomma en ökad 
trygghet och studiero. Viss ombyggnation har gjorts 

och en ny modul har införskaffats. Detta ska minska 

trångboddheten och öka möjligheter till vuxnas 
synlighet. 

Under pandemin utökades det digitala utbudet för 

att på så sätt tillgängliggöra kultur, upplevelser och 

kunskap till invånarna och besökare som egentligen 
velat besöka verksamheterna. När verksamheterna 

nu återgår till mer normala förutsättningar bidrar 

digitala hjälpmedlen till att förmera besökarnas möj-
ligheter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsak-

tiviteter. 

En uppdatering av skyltar till kommunens fornläm-
ningar gör det möjligt att på vissa platser ta del av 

information både via fi lm, högläsning och på andra 
språk. De som är intresserade av Falköping och 

Falbygdens historia kan numera utforska och lära 

sig mer genom ljudberättelser i form av Storyspots, 
antingen genom att lyssna hemma eller ta sig till 

de platser där berättelserna utspelar sig. Det är ett 

framgångsrikt sätt att använda digitaliseringen på 
eftersom det ökar upplevelsen för besökaren utan att 

kräva mer tid av verksamheten.

Under sommaren har fl era evenemang, idrottsläger 
och turnerande aktiviteter genomförts runt om i kom-

munen för invånare och besökare. Flera besöksmål 

och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och 
Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bok-

ningsnivåer. Museets besökssiffror är de näst högsta 

jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 40 % utgörs av 
barn.

Inom ramen för Tagga lov har över 2 000 sommar-

lovsdeltagare samlats under en nioveckors period 

och genomfört aktiviteter som våffeldagar, cirkus-
workshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. Genom 

lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Fal-

köping på sommaren. De har skapat mening för barn 
och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang.

Evenemang och turnerande aktiviteter ses som en 

bra metod för medborgardialog och kunskapssprid-
ning, ett sätt att väcka samhällsengagemang och 

skapa möten mellan människor, vilket främjar ett 

inkluderande samhälle med aktiva invånare. Här kan 
det vara av vikt att få kommunövergripande förslag 

på inriktningar/fokusområden för att lättare kunna 

samordna insatser mellan förvaltningar och tydlig-
göra vilka kommande arbeten/evenemang som bör 

genomföras. Detta skulle också kunna underlätta 

arbetet med att följa upp effekter.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny bloms-
terplan för år 2022 har tagits fram och verkställts un-

der sommaren.  Riktade insatser har gjorts mot ytter-

tätorter med bland annat utsättning av blomsterträd. 
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Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva miljöer 
för invånare och en större attraktionskraft till det of-

fentliga rummet. Tidigare har blomsterplanteringarna 

runt omkring i kommunen fått en positiv respons 
via, bland annat, kommunens Facebook-sida och 

synpunktshanteringssystemet DF-respons. Blomster-

planen syftar till att ha ett gemensamt gestaltningsut-
tryck som kan varieras från år till år i såväl Falköpings 

centralort som i övriga tätorter i kommunen. 

Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fort-
sätter och målsättningen är att den ska vara fram-

tagen till slutet av år 2022. Grönstrukturplanen ska 

vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering 

av tätbebyggelse. En konsult har upphandlats, som 

under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 

uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen.

Genomförandet av första etappen i projektet  Utveck-

ling av stadskärnan har påbörjats under augusti och 
beräknas vara klar under november år 2022. Inom 

ramen för projektet har ungdomar fått vara med och 

påverka hur Köttorget ska gestaltas. Det är en bra 
metod för att bjuda in till andra perspektiv och verka 

för ungdomars infl ytande.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förut-

sättning för ett socialt hållbart samhälle men även 
för ett attraktivt Falköping. Det nya bostadsområdet 

på Fåraberget, etapp 2B, som påbörjades under år 

2021 har under våren färdigställts vad det gäller 
infrastrukturen. Det som återstår är asfaltläggning 

som kommer att ske underdet gällande året. Etappen 

innehåller cirka 40 småhustomter, fl erbostadshus 
och en förskola. Nu är majoriteten av tomterna redo 

för försäljning. 

Inom stadsdelen Fåraberget har kommunstyrelsen 

erbjudit markanvisning till en av aktörerna som läm-
nat en intresseanmälan för kvarteret Kulingen och 

Stormen. Det inkomna förslaget möjliggör byggna-

tion av hyresrätter. Fyra detaljplaner har antagits och 
fått laga kraft som bland annat innebär en förtätning 

centralt i både Falköping och Floby.

Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Falköpings kommun strävar efter att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och privatperso-
ner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

Ett sätt att underlätta för invånarna är genom att 
säkerställa och förbättra kollektivtrafi ken. I mitten 

av juni förlängdes busslinje tre för att utöka tillgäng-

ligheten, framförallt till Ålleberg center. Brist på 
tillgänglighet till kollektivtrafi k kan bland annat leda 

till att ungdomar avstår från att delta i fritidsaktivi-

teter. I resultatet av LUPP-enkäten år 2021 uppger 
ungdomar som bor på landsbygden hinder som har 

med avstånd eller kollektivtrafi k att göra. Till skillnad 

från ungdomar i staden känner ungdomar på lands-
bygden i  högre utsträckning igen sig i påståendet 

att ”det fi nns saker att göra men jag kan inte ta mig 

dit”. En dialog förs kontinuerligt med Västtrafi k, både 
genom Falköpings kommun som enskild aktör och 

genom Skaraborgs kommunalförbund. 

Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget 
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vart-

ofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta 

samhälle och är en del av projektet med reinveste-
ring i VA-nätet samt upprustning av samhället inför 

förändrat klimat. 

Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för 

hela den kommunala organisationen med målsätt-
ningen/ambitionen att Falköpings kommun både 

som organisation och geografi sk yta ska vara fossilfri 

år 2030. Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är en 
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri 

uppvärmning. Idag återstår endast nio fastigheter att 

konvertera. Lösningar för hur resterande fastigheter 
ska konverteras pågår. Närmast är Odensbergssko-

lan, som beräknas ha nått en lösning under våren år 

2023.
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Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 
långsiktiga processer och behov av samverkan. 

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-
nikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boen-

demiljöer. Arbete pågår också med att försköna 

stads- och landsbygdsmiljöer.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 
bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar 

ses i att den planerade skolorganisationen 

påverkas och försenas i väntan på att Platåsko-
lan ska kunna färdigställas. Skolorna är idag på 

många ställen mycket trångbodda.  Fler beslut i 

olika frågor behövs för att kunna vidta de åtgär-
der som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den 

kommande trafi kstrategin ses som ett steg i rätt 

riktning. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Framtagande av trafi kstrategin för kommunen är i 
sitt slutskede. Strategin har varit ute på remiss och 

ska upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige i 

september år 2022. Efter att strategin är antagen ska 
en plan tas fram för att initiera arbetet med att verk-

ställa strategin. I denna trafi kstrategi, som har bäring 

mot den kommande klimatstrategin för kommunen, 
kommer vissa förutsättningar för en konvertering 

av kommunens fordonspark till fossilfri drivning att 

anges. 

Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder 

som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare 

beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas 
löpande från och med nu, om alla konverteringar ska 

hinnas med innan år 2030.
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Falköping – en 
drivande aktör
Falköpings kommun ska 

vara och upplevas som 
en kreativ och drivande 

kommun som skapar 

goda förutsättningar för 
såväl nya etableringar 

som befi ntliga företag i 

både stad och på lands-
bygd.

Bibehålla 
och utveckla 
kommunens 

bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser 

för att tillgodose en långsiktig plan- och markre-
serv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av 

markbehov för extern handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 
och fi nnas till försäljning snarast möjligt. 

Stimulera företagande och matcha 
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges 
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala 

organisationen för att få fl er i egen försörjning. 

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-

ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud 
och en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsätt-

ningar för den enskilde. Det behövs även en god 

samverkan mellan kommunens verksamheter och 
med externa parter. Matchningsprocessen går från 

två håll och det är viktigt att engagera arbetsgivare 

inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att på 
bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som 

står längre ifrån arbetslivet. Ett upparbetat och på-

gående samarbete gällande näringslivet sker mellan 
kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunsty-

relsen. Som en fortsättning av den behovskartlägg-

ning som genomfördes under år 2021 inom ramen 
för nämnda näringslivssamverkan, har ett tiotal före-

tag i kommunen intervjuats för en fördjupad kompe-

tensinhämtning gällande behov. Processen fortsätter 
under resterande år 2022.

Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma 

sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamhe-
ter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan 

med kommunens övriga verksamheter som fram-
gång sker gällande såväl subventionerade anställ-

ningar som arbetsträning och praktikplaceringar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans 

med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämn-
den utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra 

till målet om fl er till arbete och färre personer i behov 

av ekonomiskt bistånd. En identifi erad möjlighet är 
att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget 

nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun. 
Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemen-

samt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär 

riktade subventionerade anställningar samtidigt som 
individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskon-

sulent. 

Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare 

att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för 
att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det 

utanförskap som det kan medföra. Kommunens verk-

samhet behöver erbjuda ett matchande utbildnings-
utbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der, men det krävs också att arbetsgivare är villiga att 

ta emot elever/praktikanter samt vågar nyanställa. 



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  21

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 
aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 

besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 
olika mycket och ett nytt nuläge kommer växa 

fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, 

arbetslöshet och samverkansbehov.

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 
behöver utvecklas för att målet i den reviderade 

arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med 

en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa 
bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 
effekt förväntas därför vara ett minskat behov 

av försörjningsstöd. Sett till matchning ur ett 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så fl aggas det 
att Falköpings kommuns bidrag till ett näringsliv 

som utvecklas är svagare idag än för ett par år 

sedan. Nationell styrning av bland annat remit-
teringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur 

målgruppen ser ut, och leder till  att kommunens 

direkta fokus bör läggas lite mer på individens 
utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 

för att stärka Falköpings kommuns riktning mot 

social hållbarhet och acceptera att en god match-
ning mellan personer med ekonomiskt bistånd 

och näringslivet är en långsiktig process. 

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcen-

trum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafi k som förväntas öka framöver i 

takt med fortsatta satsningar från både kommu-

nen och privata aktörer. 
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Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur, som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 
näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande. 

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har 
sedan tidigare beslut om att utvidgas med ny över-

lämningsbangård. Tillsammans med JULA har kom-

munstyrelsen planerat för nybyggnation och fört för-
handlingar kring ny markförsäljning och planeringen 

för ytterligare spåranslutningar fortgår.  Efterfrågan 

på godstransporter och logistiska lösningar är stor, 
vilket också ökar kraven på fortsatt utveckling av SLC. 
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Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna 
är till för 
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en 
väl fungerande servi-

ceorganisation, med 

myndighetsansvar, till 
Falköpings kommuns 

invånare. Uppdraget är 

att skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla 

och tillhandahålla 

service och tjänster med 
hög kvalitet och bra 

bemötande, som utgår 

från helheten och förenklar varda-gen för kommunin-
vånarna och dem som kommunen är till för.

För att följa upp hur invånarna uppfattar kom-

munens verksamheter genomförs brukarenkäter, 

kundundersökningar och brukardialoger. Kommu-
nens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat 

verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som 

kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av 
undersökningar och synpunkter kommenteras och 

analyseras i samband med årsredovisningen.

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyr-

ning balansera behovet av kontroll med förtroende 

för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap 

och förståelse bland organisationens chefer och 

medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning. 
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram 

verktyg som stöd för chefer att göra omställningen. I 

fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och 
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. 

Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisa-

tionen pågår även arbetet med tillitsbaserad styrning 
för förtroendevalda. 

Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer 

och medarbetare gemensamt medverka till att skapa 

en god arbetsmiljö och en effektiv verksam-het med 
god kvalitet. 

En utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

sker från och med september år 2022, då IT-stödet 
Opus införs. Opus är ett system som cheferna ska 

arbeta i, med stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöut-

bildning för chefer och skyddsombud har genomförts 
med fysiska utbildningstillfällen. 

Arbetsmiljöenkäten som kommunens chefer svarade 

på i mars år 2022 är nu analyserad och har gett en 

bra överblick över vilket stöd och insatser cheferna 
behöver. Resultatet tydliggör att vi ska fort-sätta 

arbetet med att stärka friskfaktorerna för chefernas 

hållbarhet i yrkesrollen bland annat genom ökat 
chefsstöd och en levande dialog kring tillitsbaserat 

ledarskap i vardagen.

Internt klimatansvar
Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 
ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar. 

Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exem-
pel på aktiviteter inom fastställda fokusområden 

i klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpå-

verkan en viktig faktor vid upphandling av varor av 
olika slag. Andra exempel är att ett förslag till en 

övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy 

tagits fram. Under våren skickades den på remiss till 
kommunens nämnder och politiskt beslut väntas i 

september år 2022. 

På kommunövergripande nivå har även en utredning 

(inklusive nulägesbeskrivning, attitydmätning och 
analys av medarbetarnas resvanor) gjorts för att kun-

na ta fram ett förslag till en förändrad transportpool. 

Resultatet har blivit att transportpoolen utvidgats 
med el-cyklar och vanliga cyklar. En bidragsansökan 

ska lämnas till Länsstyrelsens investeringsstöd Kli-

matklivet gällande bidrag till att bygga ett cykelgarage 
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i anslutning till stadshuset. Nästa steg handlar om 
utfasning av fossila bränslen inom fordonsfl ottan. 

Som en del av klimatanpassningsarbetet är det 

viktigt att förstå vilka effekter skyfall och översväm-
ningar kan få på olika platser och funktioner inom 

kommunen. Därför har en projektplan tagits fram 

och konsultstöd kommer att upphandlas under hös-
ten 2022. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifi erar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar, som 

lagställda krav och verksamheternas uppdrag. 

Flera förvaltningar går mot att arbeta processbase-

rat, inte minst i processer som är gemensamma för 
verksamheter eller förvaltningar. Jämfört med några 

år tillbaka märks det tydligt att olika förvaltning-ar/

nämnder samarbetar mer för att arbeta med gemen-
samma uppdrag eller problem. Det kan även gälla 

processer där arbete sker i samverkan med andra 

organisationer. Det konstateras att det ibland fi nns 
en risk för att alla inväntar varandra inom områden 

där fl era är ansvariga. Behov fi nns då att utse en part 

som är sammankallande och som har ansvar för att 
hålla ihop arbetet, för att det systematiska förbätt-

ringsarbetet inte ska stanna upp.

Planering och uppföljning av verksamheterna sker i 
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbets-

sätt håller på att formas och den dialogbaserade 

uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i 
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltning-
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Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning 

fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö 

sker löpande och under våren har en enkät kring 

chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
genomförts. Efter analys har resultatet tydlig-

gjort att det är viktigt att fortsätta stärka friskfak-

torerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 

Internt klimatansvar tas genom att nämnderna 

genomför många olika typer av aktiviteter inom 

fastställda fokusområden för klimatarbetet.  

Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad plane-

ring och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 

mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är 
en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 

samtidigt som den kan bidra till ökad service för 

den enskilde.
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arna. Dialog ger medverkande parter insyn i varand-
ras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar 

för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys 

och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp 
effekten av olika satsningar. Dialogmöten har genom-

förts i såväl fysisk form som digitalt.

Digitala lösningar är ett verktyg för att effektivisera 
och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsarbete 

och omvärldsanalys identifi eras var och hur digitali-

sering av processer och tjänster kan bli värdeskap-
ande. För att detta ska kunna ske framgångsrikt 

krävs en ökad digital kompetens i verksamheterna. 

Målet är att med befi ntliga resurser kunna åstad-
komma mer, genom ökad kvalitet och/eller volym i 

de insatser och den service som ges inom kommu-

nen. Kommunen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och sam-arbete.

Exempel på en kommungemensam process som di-

gitaliserats i allt större utsträckning är fakturahan-te-

ringen, vilket medfört klar kvalitetssäkring då antalet 
påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade 

nya ekonomisystemet kommer även abonnemangs-

fakturor ske på ett mer effektivt sätt. Ytterligare ett 
exempel är implementering av e-tjänster inom stöd- 

och försörjningsenheten. Förar-bete inför detta har 

skett under våren. 

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digi-
taliseringsstrategin kommer att omprioriteras under 

året då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. 

Även den interna samverkansstrukturen prioriteras 
under 2022. 
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2022-2024 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -
nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 

till 67,7 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 
skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 104 

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 54,3 
mnkr. 

(TKR)
PROGNOS 

2022

Resultat 104 000

Skatteintäkter och statsbidrag  2 356 731     

Resultat i % av skatter och statsbidrag 4,4%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-års-
period är därmed uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI-

DRAG

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
I delårsbokslutet per augusti uppgår den externa lå-

neskulden till 1 118 mnkr. Låneskulden prognostise-

ras inte öka under året vilket innebär att med hänsyn 
tagen till löpande amortering så kommer låneskulden 

vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för 

investeringsbidrag, anslutningsavgifter och fi nansiell 
leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrym-

me om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt 

för det enskilda året 2022.  

(TKR)
PROGNOS 

2022

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 113

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 587

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 
miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 

år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kom-
mer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets 

slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter 

och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte 
fi nnas något negativt resultat att återställa nästkom-

mande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

Prognos 
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 104 000

- Samtliga realisationsvinster -8 300

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 12 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107 700

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat 107 700
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett 
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och ef-

fektivisera samtliga processer inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett 
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjning
Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompe-

tensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper 

med bred ansats i hela kompetensförsörjningspro-
cessen utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-

Utveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår 

i olika former för att coacha och stödja medarbetare 
och chefer i olika typer av omställningssituationer, 

bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram 

och handledning. 

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar 

och besök på yrkeslivsmässor och introduktionsda-

gar genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat 
har medarbetarskapsutbildning genomförts inom 

fl era olika verksamheter. Utbildningen syftar till att 

skapa en gemensam bild kring rollen som medarbe-
tare, och det fi nns möjlighet att anpassa utbildningen 

utifrån specifi ka behov på de olika arbetsplatserna. 

Möjligheterna till kompetensutveckling för både 

chefer och medarbetare synliggörs i kommunens 
utbildningskalender. Under perioden har fl ertalet 

utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, första 

hjälpen vid psykisk ohälsa, systematiskt brand-
skyddsarbete, projektledning och informationsstress 

anordnats. Deltagarna har kommit från kommunens 

olika förvaltningar samt från det lokala näringslivet. 
Utbildarna har kommit från kommunens organisa-

tion och även från externa utbildningsföretag. Detta 

ger möjlighet att träffas över förvaltningsgränserna 
och även att utbyta erfarenheter med medarbetare i 

privata företag.

Hittills under året har ca 35 utbildningar genomförts 

via utbildningskalendern. Deltagarna har kommit 
från kommunens olika förvaltningar samt från det 

lokala näringslivet. Utbildarna har kommit från kom-

munens organisation och även från externa utbild-

ningsföretag. Detta ger möjlighet att träffas över 
förvaltningsgränserna och även att utbyta erfarenhe-

ter med medarbetare i privata företag. 

Arbetsmiljö och hälsa
Behovet av samtalsstöd och liknande insatser både 
via interna resurser och företagshälsovården är fort-

farande stort. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår 

både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. En ut-
veckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker 

fr.o.m. september 2022, då IT-stödet Opus införs. 

Opus är ett system som cheferna ska arbeta i, med 
stöd av HR-avdelningen. Arbetsmiljöutbildning för 

chefer och skyddsombud har genomförts med fysiska 

utbildningstillfällen. 

Under våren började arbetsgivaren att erbjuda cykel 
som personalförmån via bruttolöneavdrag. Ambi-

tionen är att bidra till en hållbar utveckling, göra en 

hälsofrämjande insats och samtidigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Via kommunens intranät har alla medarbetare och 

chefer erbjudits att delta i fysisk träning utomhus 
med Coachanna. Tanken är att erbjuda olika sorters 

aktiviteter med olika aktivitetsnivå. Därför har det 

också funnits möjlighet att träna yinyoga, en lugn 
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar krop-

pens lugn och ro-system. Som komplement erbjöds 

också skogsbad, en lugn aktivitet där deltagarna fi ck 
gå en skogspromenad och sedan träna på medveten 

närvaro under vila i varsin hängmatta, fäst mellan 

träden i skogen. I hälsoportalen på intranätet fi nns 
det en aktivitetskalender där ett videoklipp med 

pausgympa eller liknande presenterades dagligen i 

fyra vårveckor. Aktiviteterna har varit uppskattade av 
deltagarna. Men önskan är att når ut till fl er.

Arbetsmiljöenkäten som cheferna svarat på i syfte att 
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undersöka arbetsmiljön, analyseras av HR-avdelning-
en för att få en överblick över vilket stöd och insatser 

cheferna behöver för att ha en hållbarhet i sin yrkes-

roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter arbetet 
med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.

Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts 

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg 
(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad 

och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % 

ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021) 
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 

2021 (22 % 2021).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-
ställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2021-08 2022-08

Sjukfrånvaro, tot 6,5% 7,7%

Kvinnor 7,4% 8,7%

Män 3,7% 4,8%

Varav över 60 dagar 33,6% 33,8%

- 29 år 6,5% 7,6%

30-49 år 6,2% 7,3%

50 år - 6,7% 8,2%

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklu-

sive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig 
ordinarie arbetstid).



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  29

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att 
genomföra då trångboddheten inom grundskolan 

påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbets-

miljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsin-
stanser. 

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervisar 

fi nns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och för-

utsättningarna att få tag på behörig personal är 
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid 

deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i 

mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom 
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den 

från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från 

endast 25,5% 21,5%.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 

av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat infl öde och behov av individuella samtal och 
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock 

är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett 

större utfl öde av bidrag tidigare på året än vad som 
är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras 

gällande kompetensförsörjningsplaner då mer mäss-

sor bokas in. Inom ledarskapet, implementering av 
tillitsbaserad styrning- och ledning planeras utbild-

ningar under hösten.

Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kom-
munstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär 

att stort fokus på planering och genomförande av det 

allmänna val som genomfördes den 11 september. 

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 

kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdel-
ningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, fl era 

av Falköpings lokala företag känner av en ökad infl a-

tion, varu- och komponent brist, en ökande oro för 
ränteläget. Detta skulle kunna bidra till en minskad 

investeringsviljan på sikt. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-

ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 

fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 

förväntad utveckling på längre sikt bland annat på 

grund av bland annat konjunkturläget och politiska 
beslut.  

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kom-

pensera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kul-

tur- och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 
världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livs-

medel. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 
sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare. 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa 

sig efter de nya förutsättningarna som råder. Bland 
annat genom den pågående utredningen om framti-

dens stöd och bidrag till civilsamhället för att kultur- 

och fritidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att 
engagera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utred-

ning om lokalisering av kulturverksamheter i centrum 

är en annan viktig del för att skapa en attraktiv kultur-
mötesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 
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möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan 
genom kultur. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten.

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren.

Socialnämnden
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det råder 

en generell brist på arbetskraft och redan tidigt be-

dömdes läget avseende vikarieanskaffning inför som-
marsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. Detta 

gällde i synnerhet inom äldreomsorg och personlig 

assistans. Vid uppföljning av semesterperioden har 
det kunnat konstateras att bemanningen precis som 

förväntat inneburit en stor utmaning och att denna 

utmaning kvarstår även framåt. 

Tekniska nämnden
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring 

tekniska system i fastigheter ökar vilket innebär att 
personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 

klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 

fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket 

behov verksamheten har kommande år och vilka 

fastigheter som kan möta dessa behov.

Senare under 2022 förväntas nya gator på Fåraberget 
att tas i bruk och går över till park/gatas drift och 

underhåll.

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till effektiviseringar av metoder 
och moment. Aktuella personalförändringar tidigare-

lägger detta och beräknas kunna påbörjas under hös-

ten. Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 
kommer att ske inom de närmaste åren. Kommunal 

verksamhet via avtalssamverkan

Kostavdelningen har behövt utöka personaltiden på 
ett antal förskolor där antalet måltider stigit till en 

nivå som inte längre är hanterbar med den tidigare 

planerade personaltiden. Det fi nns svårigheter att 
bemanna på ett bra sätt då alla våra kök behöver 

stöttning under lunchtid och möjligheten att anställa 

på deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”.

Byggnadsnämnden
Arbetet med fysisk planering förväntas fortsätta med 

hög intensitet.

Antal inkomna lovärenden kan minska i förhållande 

till förra året.

Valnämnden
Efter valet i september kommer valnämnden att ge-
nomföra en utvärdering av valets genomförande och 

bland annat skicka en enkät till ordförande och vice 

ordförande i distrikten. Uppgifter och statistik ska 
också rapporteras in till Valmyndigheten.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har påbörjat en granskning av 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

rutiner och hantering av riktade stadsbidrag. Reviso-

rerna har även beslutat om att genomföra en gransk-
ning av effekter av fl ytt och organisationsförändring 

av stöd- och försörjningsverksamhet. Kommunrevi-

sionen planerar genomföra ytterligare granskningar 
under 2022. Inom ramen för ansvarsprövningen 

kommer revisionen att genomföra dialogmötena med 

samtliga nämndens presidium och förvaltningschefer 
under hösten 2022.
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 Resultaträkning

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna är högre än föregående år, 7,8 %. Taxor, 

avgifter och försäljningsintäkter ökar när verksamhe-
ter drar igång igen efter pandemin. Intäkter till följd 

av avyttring av exploateringstillgångar ökar med 2,7 

mnkr jmf med samma period föregående år.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd 
av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med 

13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om 

december kom så sent att det inte kunde tas med i 
bokslutet).

Kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med föregå-

ende år varav bidrag, vård och ersättningar ökar med 
13,0 %. 

Årets löneöversyn har inneburit en genomsnittlig 

löneökning på 3,14%.

Pensionskostnaderna är lägre till följd av engångsför-

ändringar i livslängdsantagandet föregående år. År 

2023 kommer pensionskostnaderna öka avsevärt till 
följd av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, och hög infl a-

tion.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre 

än budgeterat. För mer information om verksamhe-

tens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med 
tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett 

mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per 

april vilket leder till högre avskrivningar.

Dessutom bokförs fi nansiell leasing fastighet enligt 
rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de 

leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra 

ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka 
med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip. 

Motsvarande summa har krediterats verksamhetens 

kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett min-
dre överskott vilket netto innebär en prognostiserad 

avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s augusti-prog-

nos. Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till 
+ 60,2 mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 

2021 och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR 

anger att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att 
man räknar med större ökningar av främst lönein-

komster men även pensioner.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08 

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08 

BUDGET
 2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  354 980     666 044  382 716      476 657      559 362      82 705     

Verksamhetens kostnader 3 -1 626 491     -2 598 060 -1 672 181     -2 556 957     -2 629 093     -72 136     

Avskrivningar 4 -89 284     -186 641 -103 499     -148 700     -158 000     -9 300     

Verksamhetens nettokostnader -1 360 796     -2 118 657 -1 392 964     -2 229 000     -2 227 731      1 269     

Skatteintäkter 5  1 008 532     1 521 371  1 063 200      1 528 600      1 588 820      60 220     

Generella statsbidrag och utjämning 6  482 338     742 190  514 968      757 100      767 911      10 811     

Verksamhetens resultat  130 074     144 904  185 204      56 700      129 000      72 300     

Finansiella intäkter 7  14 171     17 033  9 904      9 000      10 000      1 000     

Finansiella kostnader 8 -9 737     -19 268 -30 397     -16 000     -35 000     -19 000     

Resultat efter finansiella poster  134 509     142 668  164 711      49 700      104 000      54 300     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

Periodens resultat  134 509     142 668  164 711      49 700      104 000      54 300     

Förändring semesterlöneskuld -43 335     - -51 821      -      -     

Periodens resultat exkl. semes-
terlöneskuld

 91 174     142 668  112 890      49 700      104 000      54 300     
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Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar fi nans-
nettot med totalt 17,4 mnkr under perioden. 

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för 

våra lån.

Både när det gäller fi nansiella intäkter och kostnader 

prognostiseras underskott, totalt 18 mnkr på helår. 

Resultat
Periodens resultat landar på 112,9 mnkr, efter 

justering för semesterlöneskulden, vilket är positiv 
budgetavvikelse på 79,8 mnkr för årets åtta första 

månader. Även kommunens prognostiserade resultat 

104,0 mnkr för år 2022 är en förbättring med 28,3 
mnkr jämfört med maj månads prognostiserade 

resultat. Det höga resultatet kan främst kopplas till 

ökade skatteintäkter för år 2022 jämfört med den 
skatteprognos som ligger till grund för fl erårsplan för 

år 2022-2024. Även personalkostnaderna är lägre än 

budgeterat dels beroende på fortsatt stöd för sjuklö-
nekostnader, kopplat till covid-19, i början av år 2022 

men även kopplat till sänkt personalomkostnadspå-

lägg för år 2022 jämfört med år 2021. 

Att helårsprognosen för år 2022 är något lägre än 
delårsresultatet per augusti beror främst osäkerheten 

för nämndernas kostnader kopplat till hög energipri-

ser, infl ation samt höjda räntor under de fyra kvarva-
rande månaderna.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2021-12

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 428 1 561 682 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 682 361 2 793 935 2 825 689 2 889 900

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 593 863 2 689 039 2 737 403 2 786 900

   Maskiner och inventarier 88 497 104 896 88 286 103 000

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 46 816 46 954 50 278 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 730 604 2 842 450 2 876 648 2 939 900

Bidrag till infrastruktur 13 35 107 32 612 27 623 29 100

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 2 809 3 197 4 147 0

Fordringar 15 148 946 195 088 232 816 140 000

Kortfristiga placeringar 98 974 153 761 141 183 98 000

Kassa och bank 16 132 906 123 757 119 072 100 000

Summa Omsättningstillgångar 383 635 475 804 497 218 338 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 149 346 3 350 865 3 401 489 3 307 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat 134 509 127 865 163 411 49 800

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 087 187 1 074 148 1 202 013 1 132 200

Summa Eget kapital 1 321 696 1 302 013 1 465 424 1 282 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 178 974 179 116 189 179 165 000

Andra avsättningar 17 107 839 87 464 78 030 105 000

Summa Avsättningar 286 813 266 580 267 209 270 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 185 240 1 301 534 1 290 249 1 350 000

Kortfristiga skulder 19 355 597 480 738 378 607 405 000

Summa Skulder 1 540 837 1 782 272 1 668 856 1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 149 346 3 350 865 3 401 489 3 307 000

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 644 680 625 197 615 250

Pensionsförpl, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 6 734 7 984 8 652
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Det största projektet som har aktiverats under perio-

den är markanläggning moduler Odensbergsskolan 
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom 

har några mindre projekt aktiverats under det första 

delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid 
årsskiftet till 137,4 mnkr per den sista augusti.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens andelar i Kommuninvest har genom 
inbetalning av obligatorisk medlemsinsats ökat med 

3,3 mnkr under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden samt användas som likviditetsre-

serv, klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstill-
gång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under 

perioden till följd av en negativ utveckling på börsen 

men överstiger totalt sett fortfarande anskaffnings-
värdet med 0,4 mnkr per den 31 augusti. I diagram-

met nedan redovisas den del som avser pensions-

skulden. Marknadsvärdet i delåret för denna del 
överstiger anskaffningsvärdet med 1,8 mnkr.

UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav 

i aktier och andelar, av bokförda värden på försälj-

ningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-mate-
rial.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har 

ökat med 10,1 (19,6) mnkr under första delåret. Att 
ökningen är betydligt lägre än föregående år beror på 

att det förändrade livslängdsantagandet påverkade 

föregående års uppbokning. Pensionsavsättningarna 
avser pensioner både för anställda och förtroende-

valda.

Avsättning E20 har indexerats under perioden då ny 
beräkning antydde en något högre nivå på den fram-

tida utbetalningen, 0,4 mnkr. (Nästa utbetalning sker 

i december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och progno-

sen är att inga nya lån kommer behöva tas under 

resterande del av perioden. Genomsnittlig låneränta 
för den senaste tolvmånadersperioden är 0,59 %.

Ett nytt fi nansiellt leasingavtal har aktiverats under 

perioden: Odensbergsskolan. Hyresavtalet innebär 
att både tillgång och skuld ökar med 13,2 mnkr.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under 
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket 
låg nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av 

den intjänade semestern under sommaren. Succes-

sivt under hösten kommer nyintjänandet av semester 
innebära att skulden ökar i värde.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för före-

gående år i mars månad vilket innebär en sänkning 
sedan bokslutet.
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kom-

munsektorns redovisning. Falköpings kommun följer 

lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 

förvaltningens område. 

Tabellen nedan visar genomsnittlig avskrivningstid 
för olika tillgångsslag:

År 2021-08 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 3 3

Materiella anläggningstillgångar - Byggnader 
och tekniska anläggningar

33 33

Materiella anläggningstillgångar - Maskiner och 
inventarier

17 16

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6 
mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 

kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår 

i en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i 
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 

fi nansverksamheten, att skifta över tiden och därav 

klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-
ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90 

mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeök-
ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 

och syftet med denna är att möta svängningar i 
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 
per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-
nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
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sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestäm-

da ålderspensionen samt tillhörande särskild löne-

skatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmåns-
bestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 

andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr. 
Nästa utbetalning kommer ske i slutet av 2022. 

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 

infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 
summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkning-
en som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 

redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-
bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 

Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-
visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-

ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s augustihar använts vid redovisningen av skat-

teintäkterna.

Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal 

fastighet. Avtal som har klassifi cerats som fi nansiell 
leasing fi nns i balansräkningen på både tillgångs- och 

skuldsidan. Kriterier som använts vid klassifi ceringen 

är bl.a. längd på avtalet. 

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  29 936      46 630      34 102     

Taxor och avgifter  77 009      116 153      81 490     

Hyror och arrenden  32 264      47 918      33 612     

Bidrag  153 342      224 849      166 346     

Vinster vid avyttring av tillgångar  8 522      9 930      11 218     

Försäkringsersättningar  -      -      -     

Övriga intäkter  53 906      83 470      55 949     

Summa Verksamhetens intäkter  354 980      528 950     382 716     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -5 199     -8 140     -5 471     

Lön personal -781 423     -1 235 989     -817 804     

Sociala avgifter -250 178     -376 145     -244 956     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -105 127     -145 497     -89 864     

Material och tjänster -251 529     -399 938     -260 283     

Bidrag, vård och ersättningar -233 408     -354 976     -263 655     

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 499     -3 499      -     

Förändring av avsättning  3 873      3 177      9 853     

Summa Verksamhetens kostnader -1 626 491     -2 521 006     -1 672 181     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -762     -1 157     -879     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -69 598     -105 280     -74 776     

Avskrivningar maskiner och inventarier -18 924     -28 472     -19 126     

Avskrivningar fi nansiell leasing - -12 226     -8 717     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -      -      -     

Summa Avskrivningar -89 284     -147 135     -103 499     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  985 306      1 477 824      1 028 260     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år  6 470      5 496      11 954     

Preliminär slutavräkning, innevarande år  16 756      38 050      22 985     

Summa Skatteintäkter  1 008 532      1 521 370      1 063 200     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  286 028      429 042      307 558     

Regleringsbidrag/-avgift  65 983      71 643      61 127     

Kostnadsutjämning  69 154      20 281      78 966     

LSS-utjämning  13 520      103 732      15 040     

Kommunal fastighetsavgift  47 653      98 974      49 249     

Generella bidrag från staten  -      18 520      3 028     

Summa utjämning och generella statsbidrag  482 338      742 192      514 968     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar  369      369      1 208     

Ränteintäkter  398      415      781     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar  8      8      4 717     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar  11 942      16 120      1 898     

Borgensavgift  1 335      1 994      1 300     

Indexering E20  120      120      -     

Övriga finansiella intäkter  14 171      19 026      9 904     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -3 176     -4 902     -5 005     

Ränta på pensionsavsättningar -1 669     -2 086     -3 153     

Räntekostnader på leasingskuld  -     -3 546     -2 191     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -      -     -19 306     

Övriga fi nansiella kostnader -4 892     -4 998     -742     

Summa Finansiella kostnader -9 737     -15 532     -30 397     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning -  -     -

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld 7 321  7 321     -

Summa jämförelsestörande poster -  7 321     -

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 956     

Inköp  -      528      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 956      3 956     

Ingående ack.avskrivningar -1 238     -1 238     -2 395     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -879     

Utgående ack. avskrivningar -1 619     -2 395     -3 274     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  1 809      1 561      682     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 190      2 190      1 561     

Årets investeringar  -      528      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -879     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  1 809      1 561      682     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 506 093      3 706 848      3 935 219     

Inköp  66 899      244 457      51 242     

Nya fi nansiella leasingavtal - -  14 038     

Försäljningar -1 698     -10 689     -146     

Utrangeringar -5 397     -5 397      -     

Utrangeringar leasingavtal - - -3 476     

Överföringar -  -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 565 897      3 935 219      3 996 878     

Ingående ack. avskrivningar -1 111 346     -1 197 516     -1 311 700     

Försäljningar  559      1 418      -     

Utrangeringar  1 904      1 904      -     

Utrangeringar leasingavtal -  3 476     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -69 598    -117 506     -74 776     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar - -8 717     

Utgående ack. avskrivningar -1 311 700     -1 391 718     

Ingående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  211 606     70 679      137 402     

Utgående redovisat värde 2 593 862  2 689 038      2 737 401     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  449 225      449 225      481 025     

Inköp  6 086      32 032      2 516     

Försäljningar -232     -232      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  455 079      481 025      483 541     

Ingående ack. avskrivningar -347 794     -347 793     -376 128     

Försäljningar  137      137      -     

Utrangeringar  -      -     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -18 924     -28 472     -19 126     

Utgående ack. avskrivningar -366 582     -376 128     -395 254     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde 88 497  104 897      88 287     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 643 186      2 605 604      2 793 935     

Årets aktiverade investeringar  72 984      276 489      53 758     

Nya fi nansiella leasingavtal  14 038     

Utrangeringar och avyttringar -4 727     -12 859     -146     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -88 523     -145 978     -93 903     

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -8 717     

Övriga förändringar  -      -      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  59 438      70 679      66 723     

Redovisat värde vid årets slut  2 682 359      2 793 935      2 825 689     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445      10 583      10 445     

Andelar  32 068      32 068      35 530     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -      -      -     

Obligationer, förlagsbevis  -      -      -     

Långfristig utlåning  4 294      4 294      4 294     

Bostadsrätter  9      9      9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  46 816      46 954      50 278     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  23 333      21 000      16 333     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -46 667     -49 000     -53 667     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  11 773      11 612      11 290     

   Bidrag  12 950      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -1 177     -1 338     -1 660     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  35 107      32 612      27 623     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  1 515      1 644      2 616     

Exploateringsmark  1 294      1 553      1 531     

Summa förråd och exploateringsmark  2 809      3 197      4 147     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  32 662      35 384      34 085     

Övriga kortfristiga fordringar  116 284      159 704      200 030     

Summa kortfristiga fordringar  148 946      195 088      234 115     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  41      29      53     

Bank  34 208      120 065      82     

Plusgiro  98 581      3 664      118 937     

Summa kassa och bank  132 830      123 758      119 072     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  127 502      129 318      136 140     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  66      2 089      1 784     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  16 620      12 869      14 399     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  34 786      34 840      36 857     

Avsättning för återställande av depoinier  34 144      33 540      25 302     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  73 695      52 624      51 977     

Avsättning för saneringsutgifter  -      1 300      750     

Summa Avsättningar  286 813      266 580      267 209     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 1 122 113 1 114 513  1 098 513     

Långfristig leasingskuld 0 115 258  120 316     

Anslutningsavgift VA 21 192 23 641  24 770     

Investeringsbidrag 41 936 48 124  46 650     

Summa långfristig låneskuld  1 185 240      1 301 536      1 290 249     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-08

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-08

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 39 306  98 280     53 855

Upplupna räntor 576  448     1 150

Upplupen pensionskostnad 39 420  65 232     51 763

Semesterlöneskuld 66 956  115 925     64 104

Kortfristig del av låneskuld 12 400  16 000     19 200

Förutbetalda skatteintäkter 461  -     0

Övriga kortfristiga skulder 196 477  184 853     188 536

Summa Kortfristiga skulder 355 597  480 738     378 607
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 Driftredovisning

(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAJ/AUG

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -523 822 -552 881 -825 670 -825 619 51 -1 949

Byggnadsnämnden -455 -536 -1 000 -900 100 100

Kommunstyrelsen -67 317 -71 037 -108 734 -108 734 0 1 000

Kompetens- och arbetsnämnden -66 117 -85 116 -112 131 -127 817 -15 686 -7 186

Kultur- och fritidsnämnden -49 620 -46 090 -72 979 -73 179 -200 -200

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -21 833 -23 522 -33 220 -33 842 -622 -199

Socialnämnden -548 157 -557 244 -847 727 -852 727 -5 000 2 428

Gemensamt Vård och omsorg -429 301 -449 103 -703 481 -685 081 18 400 6 651

Individ- och familjeomsorg -118 856 -108 141 -144 246 -167 646 -23 400 -4 223

Tekniska nämnden -122 240 -121 060 -187 520 -198 123 -10 603 -2 718

Kommunrevisionen -324 -495 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -9 675 -800 -800 0 0

Överförmyndare -3 742 -3 475 -4 000 -4 000 0 0

Summa nämnder -1 403 636 -1 460 780 -2 195 081 -2 227 041 -31 960 -8 724

Centralt

Personalomkostnpålägg inkl arbgivavg o 
pens

-2 761 19 487 -9 000 9 941 18 941 11 897

Pensionsutbet på ansvförb, inkl särsk 
löneskatt

-23 504 -28 941 -36 000 -38 000 -2 000 0

Löneutrymme 8 326 0 1 332 -9 300 -10 632 -9 232

Förändring av semesterlöneskuld 43 335 51 821 0 2 000 2 000 2 000

Moms omsorgsboende 2 700 2 773 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -230 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela 0 0 0 0 0 0

     Tillfällig bugdetpott, oförutsett 0 0 -2 662 0 2 662 2 662

     Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -710 0 710 710

     Utredning lokalbehov/motverka ensam 0 0 -8 950 0 8 950 0

     Utredning drift MEX/fastighet 0 0 61 0 -61 -61

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -938 -365 0 0 0 0

SIR 0 -361 0 -506 -506 -406

Vinst vid avyttring av tillgångar 7 930 10 996 5 000 12 000 7 000 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar -3 726 0 0 0 0 3 000

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -4 989 -4 989 -7 000 -7 500 -500 0

Övrigt fi nansverksamheten inkl. fi n leasing -3 443 10 357 0 14 500 14 500 0

Summa centralt 22 698 60 778 -52 929 -12 865 40 064 15 570

SUMMA SKATTEFIN VSH -1 380 938 -1 400 002 -2 248 010 -2 239 906 8 104 6 846

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 2 424 -456 0 -1 618 -1 618 -1 618

Biogas -3 039 -3 185 -2 700 -3 207 -507 -207

Summa taxefinansierad verksamhet -614 -3 641 -2 700 -4 825 -2 125 -1 825

Totalt -1 381 552 -1 403 643 -2 250 710 -2 244 731 5 979 5 021
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(TKR)
UTFALL 
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -89 284 -103 499 -148 700 -158 000 -9 300 0

Återföring av kapitalkostnader 110 017 116 533 170 410 175 000 4 590 0

Skatteintäkter 1 008 532 1 063 200 1 528 600 1 588 820 60 220 21 237

Generella statsbidrag 482 338 514 968 757 100 767 911 10 811 0

Återföring av statsbidr till nämnd 0 -2 360 0 0 0 0

Finansiella intäkter 14 171 9 884 9 000 10 000 1 000 2 000

Finansiella kostnader -9 713 -30 372 -16 000 -35 000 -19 000 0

Summa övriga poster 1 516 060 1 568 354 2 300 410 2 348 731 48 321 23 237

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld

134 509 164 711 49 700 104 000 54 300 28 258

Förändring semesterlöneskuld -43 335 -51 821 0 0 0 0

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 

91 174 112 890 49 700 104 000 54 300 28 258

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Förskola -90,4 -85,5 -135,8 -130,1 5,7

Grundskola -178,0 -216,7 -323,5 -323,0 0,4

Gymnasium -64,7 -68,3 -101,3 -101,3 0,1

Övrigt -190,7 -182,5 -265,1 -271,2 -6,2

Summa nämnden -523,8 -552,9 -825,7 -825,6 0,1

Utfall

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på 
intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022.

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-
bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader.

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet.

Prognos
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar 

ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på helår. 
Det är mindre vikarieanvändning inom förskolan 

än normalt, pga högre frånvaro bland barnen. Det i 

kombination med att man anpassar verksamheten till 
det lägre födelsetalen vid sett i Falköping de senaste 

åren gör att man har ett prognostiserat överskott.

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 
få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår.

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 
har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljarden” 

tillkommit, men också att man har lägre personal-

kostnader än man hade under vårterminen och även 
jämfört med föregående år. Sammantaget gör detta 

att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022.

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ av-
vikelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på 

två faktorer, dels har de interkommunala nettokost-

naderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 
och dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört 

både med budget och med föregående år. Den ne-

gativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 
mnkr.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Kommunledningsför-
valtningen

-55,4 -57,9 -91,9 -91,7 0,2

Samverkan och 
samordning

-6,9 -7,9 -9,9 -9,9 0,0

Politik -5,0 -5,2 -6,9 -7,1 -0,2

Summa nämnden -67,3 -71,0 -108,7 -108,7 0,0

Utfall
Inom kommunledningsförvaltningen fi nns överskott 

och underskott inom verksamheterna. Överskottet i 
personalkostnaderna består av vakanser där rekry-
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teringarna tillsätts under vår och höst istället för vid 
årets början i enlighet med lagd budget. Underskot-

ten är kopplat till campingen och skidbacken samt 

konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott.

Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidrags-

givning är beslutade och utbetalades i februari 2022. 

Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet 
från resultatet i samband med bokslut. Så även för 

år 2021 där beloppet dock inte kommer att vara lika 

stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och ut-
betalningar kommer göras enligt plan. Sammantaget 

hålls budget inom området samverkan och samord-

ning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. 
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige 

den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrel-

sen fi ck i uppdrag att ta fram ett förslag på en orga-
nisation där inriktningen är att tekniska nämndens 

ansvarsområden fl yttas till kommunstyrelsen. Syftet 

är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott 
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och 

kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse 

från budget avser konsultkostnader. Ett kommun-
fullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund 

av detta prognostiseras det ett mindre överskott. 

Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för 
området politik.

Prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar enligt lagd budget-
ram.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 
De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Utbildning av vuxna -24,2 -23,8 -31,3 -34,7 -3,3

Arbetsmarknad -30,7 -48,6 -60,4 -72,6 -12,3

Gemensamt -11,2 -12,8 -20,5 -20,5 -0,1

Summa nämnden -66,1 -85,1 -112,1 -127,8 -15,7

Utfall
Resultatet per 31 augusti uppgår till -85 126 tkr vilket 

är 10 588 tkr lägre än budgeterat resultat. 

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-

derna överstiger budget med 9 496 tkr.

På kostnadssidan konstateras att den största av-

vikelsen fi nns under verksamhetskostnader och det 
är, som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 

som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikelsen 

mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. Efter 
justeringar för återbetalningar är nettoavvikelsen 

för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 tkr. 

Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor del av 
avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr för YH 

Tekniker spårbundna fordon samt lägre intäkter än 

förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar.

Prognos
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 

helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. 
Det fi nns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till 

prognosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en 

avvikelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala 
avvikelsen. Resterande del förklaras bland annat av 

att ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 

samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats.

Åtgärder för att nå balans
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 

kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifi era lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd 

på sikt och då framförallt det långvariga biståndet. 

Arbetet bedöms inte ge några effekter på kort sikt.

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 

med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-

samheten och dess kostnader kan anpassas för att 
på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 

samtliga externt fi nansierade projekt genomföras.
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Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning -7,9 -8,1 -13,4 -13,1 0,3

Kultur -10,8 -10,5 -16,2 -16,2 0,0

Fritid -31,0 -27,5 -43,4 -43,9 -0,5

Summa nämnden -49,6 -46,1 -73,0 -73,2 -0,2

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -46 mnkr och 
utgör 63% av årets budget. Covid-19 pandemins res-

triktioner upphörde i början av februari vilket innebär 

att per augusti år 2022 har verksamheterna till stor 
del inte präglats av begränsningar och restriktioner 

likt tidigare år. Öppettiderna och restriktionerna på 

badet, idrottshallar och Ekehagens forntidsby m.m. 
har försvunnit och är därmed inte längre begränsade. 

Verksamheterna närmar sig ett normaltillstånd i 

besöksantal och även i intäkterna.

Däremot är fl era av nämndens verksamheter sä-
songsanknutna vilket gör att förbrukningen inte är 

helt linjär under året, detta återspeglas vid delåren. 

För badet fi nns högsäsongen under sommaren, för 
kulturverksamheten återfi nns den bland annat under 

våren med skolverksamheten och för fritid ligger en 

högre aktivitet under vintern. Effekten av de säsongs-
bundna aktiviteterna syns under delåret augusti. 

En arbetsmiljörelaterad personalförstärkning på 

badet har under vissa perioder inneburit att personal-

budgeten överskrids för att bibehålla en bra arbets-
miljö. 

Hos fl era av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19 och 
statens ersättning för höga sjukkostnader ersatte 

cirka 65% av kostnaderna från december till mars. 

Det uppstod en vakans under en period för förvalt-
ningschefs tjänsten, vilket bland annat kompenserar 

för de ökade personalkostnaderna hos badet tillsam-

mans med sjukkostnadsersättningen. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr.

Prognosavvikelsen är i huvudsak knutna till en ökad 
personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibe-
hålla en säker och bra badverksamhet, både ur ett 

gästperspektiv och medarbetarperspektiv. I fritids-

verksamheten tillkommer en ny verksamhet som är 
i uppstart, slalombacken mösseberg, vilket för med 

sig anställningar för nya tjänster som inte är budge-

terade för under år 2022. Till viss del motverkas bud-
getavvikelsen avseende personalkostnaderna av en 

vakans innan en ny förvaltningschef tillträdde samt 

av statlig ersättning för sjukkostnader men prognos-
tiserat för år 2022 är ett underskott om 0,2 mnkr. 

Åtgärder för att nå balans

Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 
läge då det främst är bundet till den nystartade 

verksamheten under fritid som inte är budgeterad för 

under 2022.  

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Gemensam vsh -21,6 -23,1 -32,8 -33,5 -0,7

Vsh Falköping -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,1

Summa nämnden -21,8 -23,5 -33,2 -33,8 -0,6

Utfall
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-
gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %.

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos fl era av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 
kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-
ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas speci-

fi kt av höjda el och drivmedelspriser.
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Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket 
inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 

med april. 

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 
mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse.

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av 
effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav 

inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakan-

ser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. 
Organisationen för Skydd % säkerhet har stärkts 

med ökad bemanning för beredskapsplanering och 

trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag 
och driftsbidrag från berörda kommuner.

Åtgärder för att nå balans

Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 
svårt att genomföra besparingar inom verksamhe-

ten. Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän 

återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för 
all icke absolut nödvändig utrustning. 

Några tjänster inom förvaltningsledning/administra-

tion är för tillfället vakanta och en möjlighet fi nns att 

avbryta rekrytering på dessa.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata -44,7 -45,1 -68,6 -72,0 -3,4

Kost -59,8 -62,7 -96,9 -96,9 0,0

Fastighet -12,8 -8,7 -11,1 -20,1 -9,0

Städ -0,9 -0,3 -2,0 -2,0 0,0

Övrigt -4,1 -4,2 -8,8 -7,1 1,8

Summa nämnden -122,2 -121,1 -187,5 -198,1 -10,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

Summa nämnden 2,4 -0,5 0,0 -1,6 -1,6

UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Summa nämnden -3,0 -3,2 -2,7 -3,2 -0,5

Utfall
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 

vilket är 64,6 % av budgeten.

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-

ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 

augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 

hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning.

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456.  

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande 

världsläget. Under våren har exempelvis priset på 
kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade med 

30%. Kostnader för el överskrider budget vid delårs-

bokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar också 
till osäkerheten. VA-avdelningens kapitalkostnaderna 

är högre än föregående år och är högre än budgete-

rat. Detta på grund av att stora investeringsprojekt 
har aktiverats vilket påverkar kapitalkostnaderna. 

Under året kommer ytterligare projekt att slutföras 

och aktiveras.

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var god under första halvåret dock med låga behand-

lingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i drift 
under ett år och medfört minskad egen förbrukning 

av gas till uppvärmning. Tillgången till baslast av 
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rötbart matavfall för resten av året är säkrad genom 
avtal.

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
-10,6 miljoner kronor för nämnden.

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigs-

läget i Ukraina och omställningar för klimatanpass-

ningar har stor påverkan på nämndens kostnader. 
Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt 

högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempel-

vis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan 
konstateras. 

Elpriset har stor påverkan på hela nämnden. Dia-

grammet nedan visar att spotpriserna mellan åren 
2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på elen 

aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett värde 

under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 öre/
KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en nivå som 

är betydligt högre än tidigare år.

EL - SPOTPRISER  MÅNADSSNITT (ÖRE/KWH)

Fastighetsavdelningen prognostiserar avvikelse för 

mediakostnader till – 10,0 miljoner kronor. Park/gata 
prognostiserar att gatubelysningen får ett underskott 

om -1, 5 miljoner kronor i och med de kraftigt ökade 

elpriserna. 

VA-avdelningen prognosticerar en underskott på -1 
618 tkr. Även VA-avdelningen prognostiserar med be-

tydligt högre verksamhetskostnader för bland annat 

el och kemikalier.

Biogasens prognosen för 2022 visar på ett underskott 

med -500 tkr jämfört med budget.

Åtgärder för att nå balans
Med anledning av de stora kostnadsnivåökningar på 

bland annat el och drivmedel med mera ser förvalt-
ningen svårigheten att inhämta den kostnadsökning 

som nu råder. De åtgärder som förvaltningen realis-

tiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-
samheter inom förvaltningen för att minska kostna-

derna. Med anledning av det befarade underskottet 

lämnar förvaltningen ett antal förslag på åtgärder i 
verksamhetsrapporten. Vid eventuellt genomförandet 

av åtgärderna, kommer det innebära sänkt kvalitét på 

avdelningarnas uppdrag. 

Socialnämnden
UTFALL
2021-08

UTFALL 
2022-08

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

-429,3 -449,1 -703,5 -685,1 18,4

Individ- och famil-
jeomsorg

-118,9 -108,1 -144,2 -167,6 -23,4

Summa nämnden -548,2 -557,2 -847,7 -852,7 -4,9

Utfall
Periodens budget är inte periodiserad utifrån varia-

tioner under året utan är jämnt fördelad med 12-de-

lar. Det gör att jämförelser med budget vid delårs-
bokslut inte ger en helt sann bild av avvikelser. 

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 visar 

att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 
fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 
mer än 2021-08.

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  
hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 
Samma förklaring återspeglas för interna kostnader.

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, 

totalt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 

9.300 tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 
tkr och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier.

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader.
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Prognos
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet äld-

reboendeplatser blir färre när Frökindsgården öppnar 

efter renoveringen. 

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. 

Bidragen är i princip uteslutande specifi kt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och 
ställer krav på redovisning och återbetalning om de 

inte utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag 

kan användas till budgeterade verksamhetskostnader 
ger det ett plus till redovisat resultat. Per augusti 

bedöms den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldre-

omsorgen. Det råder osäkerhet kring storleken varför 
effekten tas in i prognosen i oktober.

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen har 

inte tagits någon höjd för det. Däremot är de ökade 
bränslepriserna för fordon inräknade.

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Barn- och ungdoms-

enheten förväntas lämna ett stort underskott för året. 
Detta beror på ett ökat antal kostsamma placeringar. 

I januari 2019 var det totalt 44 barn och unga som 

var placerade. I augusti 2022 är motsvarande siffra 
79 stycken. Förutom att antalet placeringar gått upp 

kraftigt under de senaste åren har även kostnaderna 

för placeringarna ökat markant.

Åtgärder för att nå balans
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

BUDGET
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIKELSE 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 254 -2 733 -4 200 -6 200 -2 000

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -14 609 -21 844 -94 400 -55 200 39 200

Kompetens- och arbetslivsnämnden -46 0 -700 -650 50

Kultur- och fritidsnämnden -963 -423 -1 600 -1 600 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 132 -848 -6 600 -6 600 0

Socialnämnden -783 -421 -4 200 -800 3 400

Tekniska nämnden -80 211 -80 783 -180 600 -154 487 26 113

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -106 998 -107 053 -292 300 -225 537 66 763

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -20 557 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

Biogas -3 264 0 0 0 0

Summa taxefinansierad verksamhet -23 822 -11 966 -44 300 -36 204 8 096

TOTAL -130 819 -119 019 -336 600 -261 741 74 859

Gustaf Dalénskolan
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras få en nega-

tiv avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta 
beror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte fi nns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-
erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den 

hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall

Utfall för Kommunstyrelsens investeringar per au-
gusti är 768 tkr. Ett överskott om 5 232 mot budget 

samma period. Utbyggnad av kommun nätet och 

Teams projekt pågår. Några av planerade aktiviteter 
får planeras om pga. försenade hårdvaruleveranser – 

ett globalt problem som främst beror på följdeffekter 

från pandemin. Inget utfall gällande ekonomisystem. 
Investeringen av nytt ekonomisystem kommer att ske 

i Skövdes kommun. Konsekvens till nästa år är att det 

istället blir driftskostnader för Falköpings Kommun 
avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen 

kommer att under 2022 genomföra en upphandling 

av nya digitala infartsskyltar. Oförutsedda inves-
teringars prognos handlar om investeringsbehov 

slalombacken.

Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 
augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 

857 tkr mot budget samma period. 

Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 

en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har ge-

nomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. 
Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 

7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000 kva-

dratmeter industrimark på Brogärdets industriom-
råde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 
under mars-april.

Prognos

Nämndens prognos för investeringar för helåret är 55 
200 tkr , ett överskott mot budget 39 200 tkr. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden januari-augusti har inga investe-

ringar gjorts

Prognos
Planerade investeringar kommer att göras under det 

tredje tertialet och förväntas överensstämma med 

budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr. 

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 
samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg och innan sommaren skedde inköp av konst. 

Prognos
Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 
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-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt -6,6 mnkr.

En ny släckbil är under byggnation med planerad 

leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning 
som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 

lastväxlarfl ak.

Prognos

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-

mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår 
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skattefi nansie-

rade investeringar är 180,6 miljoner kronor, under 
perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts. VA-avdelningen har under samma period 

förbrukat 12,0 mnkr av de 44,3 mnkr som är budge-
terade.

Av budgeten för skattefi nansierade re- och löpande 

investeringar är 62 miljoner kronor är 12,0 miljoner 

kronor förbrukade. Asfaltsarbeten har upphandlats 
under våren 2022 men avbrutits då det efter utvärde-

ring av anbuden inte kunde fastställas vilket som var 

mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Nytt 
avtal är undertecknat med leverantör för asfaltsar-

beten där priserna endast påverkats i mindre om-

fattningen,  asfaltsarbeten riskerar dock att inte blir 
utförda inom planerad tid. 

Trafi ksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 

genomförts som planerat under första delen av 2022 

vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen. 

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskinin-
vesteringsplanen bland annat har utbyte av redskaps-

bärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda 

lastbilarna väntas det ännu på. 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 

åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 

Allt från fasadarbeten till teknisk installation.

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-

ning av utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-

valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 

underhåll.

Av VA-avdelningens reinvesteringsbudget har 7,6 mil-

joner kronor förbrukats av de 28,5 miljoner kronorna.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan 

Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt 

byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 

kunna mäta tryck och fl öde genom inkommande led-

ning. 

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin 
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i 

Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering av bio-

logiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att 
energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden .

Som en del i arbete med upprustning och förbere-

delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvat-

tentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt 
Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget i 

Falköping pågår som en del av projektet med att göra 

i ordning torgytan. All kommunal VA byts ut/relinas 
vilket minskar risker för läckage på kommunala led-

ningar och grävningar i den nya torgyta i framtiden.

Prognos
Prognosen för re- och löpande investeringar är att 

54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas av 62 mil-

joner som är reinvesteringsbudgeten under 2022.  

VA-avdelningens reinvesteringbudget på 28,5 
miljoner kronor prognostiseras att den kommer att 

förbrukas enligt plan.
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 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -16 427 -446 100 -76 706 -519 400 -73 300

Platåskolan - Fastighet -208 -388 700 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -1 450 -4 700 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -1 440 -37 700 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -12 782 -15 000 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) -547 0 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -33 781 -140 700 -120 298 -143 700 -3 000

Frökindsgården, ombyggnad -17 423 -25 700 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -16 094 -34 000 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -264 -81 000 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrigt -6 272 -43 150 -8 847 -58 250 -15 100

Stadshus konferensrum -587 -6 000 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent 0 -500 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 390 -5 800 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -200 -29 600 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -95 -1 250 -203 -1 250 0

ParkGata -1 819 -67 650 -18 996 -71 457 -3 807

Platåskolan - Gata 0 -26 450 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -442 -11 700 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -1 377 -25 000 -3 676 -25 000 0

Övrigt -71 -3 200 -76 -3 200 0

Markanläggning återvinningscentral -71 -3 200 -76 -3 200 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -58 370 -700 800 -224 923 -796 007 -95 207

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Dispensansökan om fl ytt av salamander har 

överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 

kvartal 1 2022.

Odensbergsskolan
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 

kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet. 

• moduler/skola

Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 

drift under första kvartalet 2022.

• förskola och kök

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebygg-
nad och kök har utförts och entreprenör (totalen-

treprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas under 2023.

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om 

att tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 

1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 

skolmiljön.
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Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 

pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projek-
tet beräknas färdigställas hösten 2022.

Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 

och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-

ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 

parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats. 

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

När beslut har tagits om budget kan projektering och 

byggnation påbörjas. 

• konferensrum

Efter mer ingående projektering har det identifi erats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar våning-

en ovanför på grund av ventilationsåtgärder. Detta 

innebär att även kontoren måste renoveras. Beslut 
inväntas om fortsatt arbete.

• ombyggnad kontor

Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-

ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och 

beräknas färdigställas december 2022.

Ishallen

Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-

ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas.

Ekehagens forntidsby

Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-

maren 2023.

Park/gata
Platåskolan - Gata

Ombyggnation av gator och trafi kmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 

(partneringentreprenad) har utförts. Projektering 

har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljpla-

nen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas 

under 2023 och beräknas färdigställas under 2025. 
Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr 

(prisjusterat till 2022 års nivå).

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 

ut i parken samt att en del möblering har köpts in. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-
gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet 

förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits 
fram för första etappen som ska omfatta entréplat-

sen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats under 

augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1. I projektet fi nns en 

budget avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har 

beskrivits mer utförligt i projektdirektivet.
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Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -4 055 -32 500 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -94 -17 000 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -208 -4 000 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -42 -4 000 -47 -4 000 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -4 399 -57 500 -37 176 -56 500 1 000

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 

är anslutna till kommunalt VA.

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022. 

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 

Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 

Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten från 
Kättilstorp via Vartofta till Falköpings reningsverk. 

Återstår mindre arbete under hösten.

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-

ter 2022/2023. 

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för 

återvinningscentralen pågår. I somras gjordes 
trafi kmätning på Mossvägen samt undersökning av 

befi ntliga gasledningar. I höst kommer andra förut-

sättningar att utredas, såsom markförhållanden och 
utformning av den nya ÅVC ytan. 

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 

och byggförberedelse är planerade under 2023. 

Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 och 
2025. 
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Marjarp logistikområde -7 467 -71 800 -9 056 -89 700 -17 900

MARJARP ETAPP 1-3 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

Gata 0 -33 300 -26 200 -30 200 3 100 

SPÅRINVESTERING MARJARP -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

Övrigt -1 766 -10 000 -2 077 -11 000 -1 000 

ÖVERLÄMNINGSBANGÅRD -5 701 -28 500 19 221 -48 500 -20 000 

Gata -5 701 -28 500 -9 654 -48 500 -20 000 

Statliga bidrag 0 28 875 0 0 

Fåraberget  -9 683 -99 100 -54 671 -97 000 2 100

FÅRABERGET ETAPP 2B BOSTADSOMRÅDE -1 937 -19 400 -12 137 -18 200 1 200 

Gata -1 552 -12 300 -6 826 -12 300 0 

VA -385 -7 100 -5 311 -5 900 1 200 

FÅRABERGET ETAPP 2A RADHUS -18 -23 100 -20 449 -23 100 0 

Gata -18 -11 200 -9 849 -11 200 0 

Övrigt (Höstbruksgatan) 0 -11 900 -10 600 -11 900 0 

VÄSTERÄNGSGATAN, FÅRABERGET 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Gata 0 -1 000 -366 -1 000 0 

KROKSTORPS HANDELSOMRÅDE (MEGALITEN ET 1) -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

Gata -9 -15 100 -12 400 -14 100 1 000 

STE BREDÄNGSGATAN -2 173 -1 700 -2 173 -1 800 -100 

Gata -1 277 -700 -1 277 -800 -100 

VA -896 -1 000 -896 -1 000 0 

SIKAGÅRDSGATAN INKL RONDELL OCH GATOR -461 -11 400 -461 -11 400 0 

Gata -461 -11 100 -461 -11 100 0 

VA 0 -300 0 -300 0 

FÖRLÄNGNING SIKAGÅRDSGATAN -5 085 -27 400 -6 685 -27 400 0 

Gata -2 512 -18 400 -2 512 -18 400 0 

VA -2 555 -7 100 -2 555 -7 100 0 

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) -18 -1 900 -1 618 -1 900 0 

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -17 150 -170 900 -63 727 -186 700 -15 800

ÖVRIGT -3 926 -7 800 -528 1 200 9 000

OFÖRUTSETT MEX 0 -2 000 0 2 000 4 000 

ANNEBORG 1:6 HILDASRO -528 -1 800 -528 -1 400 400 

Gata -16 -800 -16 -800 0 

VA -512 -1 000 -512 -600 400 

VÄSTORPSGATAN/HERREGÅRDSGATAN, FLOBY 0 -4 000 0 4 000 8 000 

Gata 0 -2 000 0 2 000 4 000 

VA 0 -2 000 0 2 000 4 000 

KÖP AV FASTIGHETER OCH MARK -3 398 0 0 -3 400 -3 400 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -21 076 -178 700 -64 255 -185 500 -6 800
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Mark- och exploateringsinvesteringar
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per 

augusti är 21 076 tkr. Det visar ett överskott om 35 
857 tkr mot budget samma period. Prognos för helår 

lämnas på 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 

överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget. 

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård har 

en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskost-
nad förväntas bli betydligt högre än beräknat. I Kom-

munfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om 

tilläggsanslag med 20 000 tkr för att utöka kommun-
styrelsens investeringsbudget för mark- och exploate-

ring för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige 

beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten 
och senarelägger projektet Krokstorps handelsom-

råde gång- och cykelbro.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt 
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 
2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 

kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 

den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av 
en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har 

genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter upp-

föras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och 
Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 

000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets indu-

striområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stens-
torp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 

Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 

under mars-april.
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 Falköpings Hyresbostäder - Koncern

 Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 110 364 112 908

Övriga rörelseintäkter 2 791 1 753

Rörelsens intäkter 113 155 114 661

Drift- och underhållskostnader -43 203

Fastighetsskatt/-avgift -1 664 -45 265

Övriga externa kostnader -5 973 -2 179

Personalkostnader -17 218 -6 211

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 897 -17 138

Rörelsens kostnader -93 955

Rörelseresultat 19 200 -24 906

Resultat från fi nansiella poster -7 862

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -103 561

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 11 100

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 043

Resultat efter fi nansiella poster 15 199 41 944

Bokslutsdispositioner 104

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering -3 428

Periodens resultat 15 199 49 720

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2021-08

UTFALL
2022-08

Hyresintäkter 274 996

Övriga rörelseintäkter 187 7

Rörelsens intäkter 461 1 003

Drift- och underhållskostnader -139 -244

Fastighetsskatt/-avgift -38 -37

Övriga externa kostnader -79 -97

Personalkostnader - -

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -230 -230

Rörelsens kostnader -486 -608

Rörelseresultat -25 395

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -

Resultat efter fi nansiella poster -26 395

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering - -

Periodens resultat -26 395
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 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-
ningar, vilket innebär att en uppföljning av kom-

munens resultat mot budget görs var fjärde månad, 

den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 
Uppföljningarna för augusti och december är lagstad-

gade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-
ningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2022 

visar ett positivt resultat på 112,9 mnkr, exklusive 
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 92,8 mnkr. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 104,0 mnkr, 
föregående år var prognosen 88,6 mnkr. Det är alltså 

betydligt högre och högre resultat än föregående år 

både vad gäller utfall och prognos. Flerårsplanen 
och budgeten för 2022 byggdes på SKR´s prognos, 

från augusti 2021 av förväntade skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 
2022 har vi lagt in SKR´s senaste prognos från aug 

2022. Sammantaget skatter och generella statsbi-

drag beräknas nu till 71,0 mnkr högre än vad vi har 
budget. Det ekonomiska läget för Sveriges kommu-

ner vad gäller skatteintäkter har inte påverkats så 

negativt som SKR`s prognoser visade för drygt ett år 
sedan. Staten har också skjutit ut pengar till Sveriges 

kommuner i form av olika bidrag. 

Nämndernas prognoser visar underskott på sam-

manlagt - 31,9 miljoner (föregående år underskott 
med - 13,7 mnkr) jämfört med budget. Flera nämn-

der prognosticerar underskott, Kompetens- och 

arbetsliv - 15,7 mnkr, Kultur och Fritid - 0,2 mnkr, 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,6 mnkr, Soci-

alnämnden -5,0 mnkr samt Tekniska nämnden – 10,6 

mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 
delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala 

delårsrapport.

Vatten och avlopp som är taxefi nansierat visar ett 

underskott på 1,6 mnkr. 

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 
-3,2 mnkr för 2022.  

De centrala posterna visar ett överskott på + 40,0 

mnkr (varav fi nansiell leasing 14.5 mnkr) jämfört 
med budget vilket till största delen är hänförligt till 

effekter av personalomkostnadspålägget.

Under fi nansiella och övriga poster har vi en avvi-
kelse vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader 

på - 4,7 mnkr vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdig ställande av investeringar, samt 
fi nansiell leasing. Prognosen för fi nansiella intäkter 

överstiger budget med + 1,0 mnkr vilket till största 

del beror på försäljning av aktieandelar i kommunens 
pensionsplaceringar. Vad gäller underskott avseende 

fi nansiella kostnader har beror det på det höjda rän-

teläget samt värdenedgång av kommunens pensions-
placeringar.  Skatteintäkter och generella statsbidrag 

beräknas nu till 71,0 mnkr högre nu än budgeterat. 

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och 

har senast beslutats i samband med Kommunfull-

mäktiges beslut om budget för 2022 och Flerårsplan 
2022-2024. Det innebär att det fi nansiella resultatet 

ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårspe-
riod. För perioden  2022-2022 skall dock resultatet 

årligen uppgå till minst 45 mnkr.

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får 
kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskul-

den skall inte öka.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 
kommun skall ha ett resultat för 2022 på 45,0 mnkr, 

beslutad budget 49,7 mnkr. I den nu framlagda del-

årsrapporten visar prognosen ett resultat om 104,0 
mnkr dvs en positiv avvikelse med 54,3 mnkr från 

budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Progno-
sen är att låneskulden kommer att uppgå till ca 1 100 

mnkr vid utgången av 2022. De fi nansiella målen för 

god ekonomisk hushållning för 2022 ser därför ut att 
uppfyllas för 2022. 

Vid analysen av kommunens ekonomi och det förvän-

tade höga resultatet 2022 är det viktigt att analysen 
görs över tid. Kommunens skatteintäkter höjdes med 

ca 16 mnkr, skattehöjning med 35 öre, inför 2020. 

En stor del av grunden till den beslutade höjningen 
avser en förstärkning av ekonomi för att klara den 

ökade investeringstakten. Effekten av de ökade inves-



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  61

  EKONOMISK REDOVISNING

teringarna kommer successivt varför man bör se det 
beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen 

tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 

investeringar. Den reviderade kostnadsutjämningen 
inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. 

Vidare ser Sveriges kommuner ut att vara något 

”överkompenserade” ekonomiskt av staten p.g.a. 
Corona-pandemin. Dessa faktorer gör det rimligt att 

Falköpings kommun gör ett betydligt större överskott 

än budgeterat för 2022. Vidare ser vi nu stora för-
ändringar i ekonomi pga den allt högre infl ationen, 

exempelvis energi, material, livsmedel och räntor. 

För 2023 kommer vi också få kraftigt ökade kostna-
der för pensioner. Den kommande lönerörelsen blir 

också viktig för ekonomin. Den sammanfattande 

analysen blir därför att det är mycket positivt med de 
senaste årens höga resultat för kommunen vilket gör 

att vi rimligt kan klara kommande kostnadsökningar 

vad gäller drift och investeringar. 

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt föl-

jande: 

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.

Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning.
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner 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. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag 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 uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 
mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt uti-
från att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en 
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlig-
het till lärande är angeläget utifrån många olika per-
spektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära 
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att med-
borgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. 

Organisation 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringarnas påverkan på 
även verksamheten 
Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
ständiga förändringar och den demografiska utveckl-
ingen påverkar ett lands ekonomi och arbetsmark-
nad. Sverige såväl som många andra länder har en 
befolkning där gruppen yngre än arbetsför ålder och 
äldre än arbetsför ålder ökar snabbare än den grupp 
som är i arbetsför ålder. Detta kommer att utmana 
välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder ska för-
sörja fler och det kommer att krävas innovation och 
nya arbetssätt inom offentlig sektor. Kompetensbe-
hoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbygg-
nad ökar i takt med att befolkningen och särskilt an-
delen äldre växer.  

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling 
där en del yrken försvinner medan andra branscher 
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens 
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, del-
vis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompe-
tenser och yrkesroller och förändrar arbetslivet. För 
att bemöta omvandlingen måste bland annat utbild-
ningssektorn samverka med arbetsgivare för att ut-
bud ska matcha framtidens resursbehov. Utbildning 
är ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning 
som arbetsmarknaden behöver på både kort och lång 
sikt och den kommunala vuxenutbildningen bär en 
viktig roll för att täta kompetensglappet mellan ar-
betsgivare och individ.  

I nuläget har arbetsmarknaden fortsatt stora problem 
med kompetensförsörjning, samtidigt som den de-
mografiska utvecklingen utmanar kompetensförsörj-
ningen inom offentlig sektor, då både offentlig och 
privat sektor är i behov av arbetskraft. Matchnings-
problematiken blir allt tydligare, där målgruppen 
som sedan tidigare befinner sig utanför arbetsmark-
naden idag har längre väg för att etablera sig trots 
den höga efterfrågan. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Arbetsförmedlingen (AF) spelar en stor roll i arbetet 
med att öka sysselsättningsgraden och hur kommu-
ner ska arbeta med målgruppen som behöver stöd till 
egen försörjning. Reformeringen av AF pågår sedan 
flera år, vilket påverkar förvaltningens verksam-
heter. Myndigheten är en viktig samarbetspartner för 
förvaltningen och situationen som myndigheten be-
finner sig i drabbar alla de beröringspunkter som 
förvaltningen har med den. Formerna för kommu-
nens roll i reformeringen är ännu osäkra men något 
som blir alltmer tydligt är att målgruppen som remit-
teras från AF till AME inte står nära arbete eller 
praktik utan remitteringen är kopplad till Förstärkt 
arbetsträning, vilket i sig innebär att individen står 
längre från arbetsmarknaden. AF hänvisar personer 

som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande till 
externa aktörer. 

Falköping ligger sedan flera år på en relativt hög och 
jämn nivå i utfallet av ekonomiskt bistånd. Behovet 
av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och 
mänskliga kostnader. Inom målgruppen kan det fin-
nas variation av social problematik som missbruk el-
ler psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen 
lever barn, vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. 
Över tid erhåller en ökande andel av hushållen som 
beviljas ekonomiskt bistånd i Falköping bistånd 10 
månader eller längre, vilket klassas som långvarigt 
biståndsbehov enligt Socialstyrelsen.  

Den 1 januari började en förenklad betygsskala gälla 
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som 
särskild utbildning på grundläggande nivå och Ut-
bildning i svenska för invandrare (Sfi). Kunskaps-
kraven har reviderats på grund av den förenklade be-
tygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte 
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en 
högre genomströmning av elever samt förenkla be-
dömnings- och dokumentationsarbetet för undervi-
sande lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter 
inom såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer 
stöd och anpassning än tidigare för att göra progress-
ion vilket utmanar förvaltningens resursplanering 
och arbetssätt. Vuxenutbildningens elevantal visar 
en sakta minskande trend, framför allt inom SFI, 
grundläggande och gymnasiala kurser. Detta är med 
största sannolikhet en effekt av att arbetsmarknaden 
är god. Ansökningsintresse och inflöde av elever 
minskar inom vuxenutbildningar över hela Sverige, 
det framkommer som en nulägesbild i Sveriges kom-
muner och landstings nationella VUX-nätverk. 

I juni tog riksdagen beslut om en proposition för att 
dimensionera gymnasial utbildning i högre grad uti-
från de regionala behoven, vilket påverkar vuxenut-
bildningens gymnasiala yrkesutbildningar. Arbete 
pågår inom KomX för att utöka det frisök som redan 
är etablerat med att även innefatta vårdutbildning 
samt göra mer omfattande gemensamma kompetens-
analyser. Arbetet kommer konkret att få påverkan på 
verksamheten tidigast hösten 2023. 

Sverige har under de senaste åren minskat sitt motta-
gande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner 
har begränsat den internationella rörligheten även 
om behovet av asyl globalt har varit stort. Just nu le-
ver över en procent av världens befolkning på flykt 
undan klimatförändringar och konflikter. Det på-
gående kriget i Ukraina medför en allvarlig humani-
tär situation för Ukrainas befolkning och över 11 
miljoner människor är på flykt från sina hem, många 
är fortfarande fast i kriget. FNs flyktingorgan UN-
HCR uppskattade under våren att 12 miljoner män-
niskor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina 
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kommer att behöva skydd och hjälp kommande må-
nader, detta gör flyktingkrisen till den snabbast väx-
ande i Europa sedan Andra världskriget. Migrations-
verkets bedömningar har fått revideras löpande då 
den mängd flyktingar som först förväntades inte har 
sökt skydd i Sverige. Dock kvarstår faktum att det är 
en händelse som påverkar verksamheterna även om 
det inte är i den omfattning som först prognostise-
rades. Enligt massflyktsdirektivet omfattas vuxna 
emigranter från Ukraina inte av utbildning inom Sfi 
eller annan utbildning inom Vuxnas lärande. SKR 
skickade under sommaren 2022 en hemställan till re-
geringen om att utreda rätt till Sfi för de som omfat-
tas av massflyktsdirektivet. Frågan utreds av Utbild-
ningsdepartementet under hösten 2022. 

Förutom ett stort mänskligt lidande bidrar orolighet-
erna i Europa till störningar i samhällsekonomin. In-
flationen stiger och börsen är osäker vilket ger eko-
nomiska konsekvenser för många länder, Sverige in-
kluderat. Inflationen ligger idag på de högsta nivå-
erna på 30 år. Det finns farhågor om att ett utdraget 
krig kommer att höja priserna än mer vilket sänker 
samhällets köpkraft och därmed kan en minskad pro-
duktion förväntas och på sikt en lågkonjunktur. Pre-
cis som under pandemin ger globala händelser stor 
påverkan även lokalt och det är svårt att prognosti-
cera för framtida konsekvenser av detta. 

Digitaliseringens utveckling gör att medborgare får 
allt högre förväntningar på att kommunen som orga-
nisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. 
En ökad efterfrågan på distanskurser ses framför allt 
inom gymnasiala kurser på Komvux.  

Den första kontakten med offentlig sektor och myn-
digheter tas oftast digitalt och det behövs innovation 
och medvetenhet om att arbetssätt kan behöva för-
ändras för att möta dessa förväntningar och krav. Di-
gitaliseringens möjligheter är också nödvändiga att 
tillvarata för att förvaltningen ska kunna bredda ut-
bildningsutbud och effektivisera administrativa pro-
cesser. 

Avslutningsvis är det ett läge där det är svårt att göra 
en omvärldsanalys över längre tid. Det osäkra kon-
junkturläget gör prognoserna än mer osäkra.  

Händelser av väsentlig betydelse 
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-
ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-
tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 
Målgruppen som sedan tidigare befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 
göra stegförflyttningar mot arbete.  

Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot ti-
digare år. Dock är det en trend som synts under de 
senaste månaderna och det är ännu för kort sikt för 
att dra långsiktiga slutsatser. Förvaltningen har på-
börjat ett strukturerat och långsiktigt arbete med att 

analysera och åtgärda orsaker vilket även är en del i 
SKR:s projekt en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-
ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 
reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 
kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 
följs noga. Under sommaren började en ny förord-
ning att gälla, som reglerar AFs samverkan med 
kommuner och den lokala närvaron. Ännu är det 
oklart vad denna i praktiken kommer innebära.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Kommunens vision – Det goda livet 

Det goda livet är kommunens vision om det hållbara 
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även 
för kommande generationer. Det goda livet bygger 
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnan-
det och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-
flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-
per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-
vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-
ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar an-
svar för en gemensam framtid och en hållbar ut-
veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 
kommunens invånare och för kommande generat-
ioner.  

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-
marna och villkoren med planetens absoluta gränser, 
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett 
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva 
målsättningen med det dynamiska och rättvisa sam-
hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-
nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-
ningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska 
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu 
och i framtiden. Kommunen som organisation är till 
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för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-
handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 
samverkan. 

Agenda 2030 

Kommunens vision om det 
goda livet, med de tre håll-
barhetsdimensionerna, 
samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs 
Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 
globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till 
att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändring-

arna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Ge-
nom att koppla de globala målens ikoner till kom-
munens övergripande mål stärks styrkedjan. Agen-
dan ska tillsammans med kommunens övergripande 
mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt 
kommunens klimatstrategi vara styrande för att 
kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till 
invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 
arbete kommunen gör. 

Politisk prioritering 

I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 
styrande politiska majoriteten identifierat följande 
fokusområden: 

 Arbetsmarknad 
 Digitalisering 
 Klimat 
 Trygghet 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-
kusområdena. Arbetet med fokusområden ska ge-
nomsyra alla fyra målen. 

Nämndens mål 

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 
Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 
som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 
uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna inom förvaltningen.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda förutsättningar 
för att stärka individens position 
på arbetsmarknaden med målet att 
nå egen försörjning. 

Fullföljda studier – det livslånga 
lärandet 
Förvaltningens målsättning är att stärka individens 
position på arbetsmarknaden genom fullföljda stu-
dier och därigenom gynna stegförflyttningar mot ar-
bete och/eller fortsatta studier. Under årets första 
halvår har 1 083 elever varit inskrivna inom Vuxnas 
lärande i egen regi, vilket är en minskning från tidi-
gare år, se stapeldiagram. 

 

Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal 
kursdeltagare så syns ett lägre antal inskrivna kurs-
deltagare under årets första månader samt under 
juni månad i jämförelse med tidigare år. 

 

Sett över tid så skulle kan ett trendskifte anas med 
färre kursdeltagare, men det är ännu för tidigt att 
prognosticera vilka konsekvenser ett lägre flöde in-
nebär. Dessa siffror ligger tillsammans med statistik 
över antagningsdata till grund för resursplanering 
och effektivt utnyttjande av resurser som personal 
och lokaler. Statistiken gällande andel antagna i för-
hållande till antal ansökningar samt andel startande 
av antal antagna mäts som indikatorer under mål 1.  

Under årets första halvår har 927 ansökningar han-
terats för utbildning inom Allmänna ämnen och för-
valtningens gymnasiala yrkesprogram, alla i egen 
regi. Av dessa har 680, 73 % blivit erbjudna en ut-
bildningsplats varav 661, 97 % slutligen startat sin 
utbildning.  

 

Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna har 70 % 
av alla sökande erbjudits en utbildningsplats, varav 
75 % registrerats som startande två veckor efter ut-
bildningsstart. Siffrorna gäller alla utbildningar som 
startat i egen regi från januari till augusti. Vård och 
omsorgsutbildningarna har flest antal ansökningar 
men även yrkesförarutbildningen för godstrafik 
fångar stort intresse med många ansökningar. Av 43 
sökande till godstrafik har 32 erbjudits en plats 
varav 22 elever har påbörjat sin utbildning. Många 
av dem som söker till utbildningarna saknar behö-
righet, men faktorer som spelar in är även bran-
schens behov och hur många platser för Arbets-
platsförlagt lärande (APL) som kan frigöras hos ar-
betsgivarna. Inom vård och omsorg har 73 antag-
ningar hanterats, 53 elever antagits till 50 platser 
men endast 36 elever valde att starta sin utbildning, 
det ger en fyllnadsgrad på 72 % för just vård och 
omsorg. Totalt har förvaltningen erbjudit 186 ut-
bildningsplatser inom egna gymnasiala yrkesutbild-
ningar under januari-augusti varav 147 har fyllts av 
startande elever, det ger en fyllnadsgrad på 79 %.  
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Inom Allmänna ämnen erbjuds alla behöriga elever 
som ansökt en utbildningsplats. Det går fortfarande 
inte att säkra en sammanställning över hur många 
som antagits och startat efter kursstart. 647 ansök-
ningar har hanterats för Allmänna ämnen, varav 
484 erbjudits plats, det motsvarar 75 %. 514 har på-
börjat kurs. En orsak till den högre siffran för star-
tande är att antagningsperioden förlängts och data 
för de sena antagningarna inte har kunnat registre-
ras på ett kvalitetssäkrat sätt. Detta uppmärksamma-
des vid delår per april och ska ses över i en genom-
lysning av antagningsprocessen för att säkra data 
och hantering av densamma. 

 

Intresset för att ansöka till Allmänna ämnen mins-
kade under årets första fyra antagningar men blev 
högre än tidigare års mätningar för starten i augusti. 
Det kommer bli betydelsefullt att se hur höstens 
fortsatta antagningar fortlöper och hur tidigare reso-
nemang gällande antal elever och kursdeltagare ut-
vecklas framöver. Hur många som ansöker och blir 
antagna ska analyseras i relation till antal inskrivna 
elever per månad vilket blir viktiga parametrar inför 
kommande års mål- och ekonomistyrning.  

 

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen 
är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kun-
skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställ-
ning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En 
hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras ge-
nom fullföljda studier. Förvaltningens ambition är 
att minska andelen avbrott samt icke-godkända be-
tyg med målet att få alla elever att slutföra sin ut-
bildning. Förvaltningen arbetar efter antagandet att 
om färre gör avbrott så fullföljer fler sina studier. 
Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet 
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 
delår per augusti 2022 är 17 % avbrott totalt för de 
pedagogiska verksamheterna. Det är något försäm-
rat jämfört med tidigare års mätningar av samma 
period, 15 % för 2021 och 16 % för 2020. I antal 
avbrott motsvarar det 502 avbrott för 2022, 490 för 
2021 och 468 avbrott för 2020.  

 

Sett över längre tid följer avbrotten per månad 
samma mönster i början av året medan det är under 
hösten som åren skiljer sig. Avbrotten sköt i höjden 
under oktober månad 2020 när pandemins andra 
våg skapade restriktioner med bland annat fortsatt 
fjärr-och distansundervisning. Under första halvåret 
2022 har avbrotten ökat inom de tre pedagogiska 
verksamheterna, alla i egen regi. Till verksamhets-
redovisningen per helår kommer höstens utveckling 
att kunna analyseras. 

 

Ökningen av avbrott går parallellt med det utveckl-
ingsarbete som förvaltningen bedrivit gällande 
struktur och rutiner för avbrottshantering. Ökningen 
kan vara en effekt av utvecklingsarbetet då personal 
blivit mer medvetna om vikten av att följa rutiner 
samt att kvalitetssäkring skett av orsaker och hur de 
ska tolkas. Det kan också vara ett uttryck för att 
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målgruppen inte klarar eller vill slutföra studier på 
samma sätt som tidigare år, att yttre omständigheter 
som pandemi och trycket på arbetsmarknaden gör 
att elever avbryter sina studier. Störst procentuell 
ökning av avbrott har skett inom YRK och då med 
orsaken Inaktiv som ökat kraftigt mot fjolårets siff-
ror. 44 avbrott med den orsakskod Inaktiv 2022 i 
jämförelse med 12 avbrott samma period under 
2021.  

 

Avbrott till förmån för arbete har ökat sedan ett år 
tillbaka, den starka arbetsmarknaden bidrar till ök-
ningen. Många elever studerar samtidigt som de ar-
betar och takt med bland annat inflation och ökade 
råvarupriser kan det vara ekonomiskt utmanande 
för elever att fortsätta sina studier.  

Inaktiv är alltjämt den vanligaste orsaken totalt sett 
inom Vuxnas lärande och är en orsak som förvalt-
ningen önskar minska. Det är svårt att påverka 
dessa avbrott då det inte går att säga varför eleven 
inte fullföljer sina studier. Vid delår aprils analyser 
framkom att en grupp elever är återkommande i an-
sökningsprocesserna, de kan ha gjort avbrott tidi-
gare och slutför aldrig sina studier. Vid augusti må-
nads antagning för Allmänna ämnen hade majorite-
ten av de antagna eleverna redan tillgång till Fron-
ter, den lärplattform som förvaltningen använder för 
kommunikation vilket indikerar att eleverna redan 
studerar eller tidigare har studerat hos förvalt-
ningen. Arbete med valkompetens har fortgått un-
der en längre period inom Vuxnas lärande och ut-
vecklingsarbetet har lett till ett ökat fokus och för-
ståelse hos medarbetare för vikten av valkompetens 
och hur det behöver genomsyra dialog och möten 
med elever. Det framkommer i analys inför delår 
per augusti att en framgångsfaktor i arbetet med 
valkompetens är förmågan att koppla ihop studier 
med arbetsmarknad.  

I förvaltningens nöjdhetsenkät som mäts två gånger 
om året ställs frågor som kan fungera som tempera-
turmätare gällande valkompetensarbetet. De frågor 
som gäller elevens upplevelse av delaktighet, in-
formationshantering, om eleven upplever sig ha 
kommit närmare ett arbete/utbildning samt om ele-
ven fått kunskaper som den har nytta av i sitt fram-
tida yrkesliv/utbildning kan tillsammans ge indikat-
ioner om hur arbetet med valkompetens fortskrider. 

Index på frågorna som rör delaktighet och informat-
ion har ökat sedan mätningen hösten 2021, likaså 
på frågan om kunskapsnyttan inför framtiden.  

En slutsats som kan dras är att trots ökade avbrott 
samt misstankar om att flera elever är återkom-
mande i statistiken för såväl avbrott som antagning 
bör valkompetensarbetets mjuka värden vägas in. 
Det går att se i vårens nöjdhetsenkät att elever upp-
lever en hög delaktighet i sitt lärande samt att ha 
närmat sig arbetsmarknaden genom tillförskaffad 
värdefull kunskap. 

 

Nöjdhetsenkäten består av nio frågor som ställs 
inom de pedagogiska verksamheterna samt till del-
tagare på Arbetsmarknadscenter (AMC). Enkäten är 
kopplad till flera utvecklingsprocesser varav val-
kompetens redan nämnts. Målribban är alltid 75, 
vilket är gränsen för mycket bra enligt SCB. Totalt 
index på vårens mätning uppgår till 80,8 vilket 
också är en indikator för förvaltningen under mål 1. 
Det är högre än förra mätningen och ett tillfredsstäl-
lande resultat. Alla arbetslag har utvecklat åter-
kopplingen till respondenterna under det senaste 
året för att skapa högre delaktighet och fånga in för-
bättringsområden gällande förvaltningens verksam-
heter. Dialogen som sker är en del i förvaltningens 
arbete att främja det demokratiska samtalet med 
medborgaren och som i sig bidrar till arbetet med 
valkompetens. Med ett demokratiskt förhållnings-
sätt till sin omgivning ökar möjligheten till delta-
gande i samhälls- och arbetsliv och höjer eleven 
och deltagarens position på arbetsmarknaden. Som 
tidigare rapporter nämnt är arbetet med valkompe-
tens långsiktigt och det är svårt att fånga mätbara 
effekter på ett konkret sätt. Det viktigaste är att val-
kompetensarbetet fortsätter och är ett naturligt och 
kontinuerligt inslag i såväl dialog med deltagare 
som i undervisning för elever. De pedagogiska 
verksamheternas arbete med studieteknik är också 
betydande för elevernas förstärkta valkompetens 
precis som tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
Studietekniksarbetet är riktad mot både fysisk och 
digital undervisning och inom Sfi även på moders-
mål. 

Fullföljda studier kan mätas med betyg och genom-
strömning genom antal betyg som satts i förhål-
lande till antal inskrivna kursdeltagare. Totalt under 
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årets första sex månader har 2 939 kursdeltagare va-
rit inskrivna och 1 522 betyg har satts. Procentuellt 
ger det 52 % andel satta betyg (inklusive icke-god-
kända). Motsvarande siffror för delår per augusti 
2021 är 3 627 kursdeltagare, 1 564 betyg och 43 % 
andel satta betyg. Precis som vid delår april då be-
tygsstatistiken för helår 2021 analyserades har an-
delen satta betyg ökat totalt sett. Då var det skillna-
der mellan verksamheterna men nu per augusti har 
alla tre verksamheterna inom Vuxnas lärande ökat 
sin andel satta betyg vilket är glädjande.  

 

Delår april prognosticerade fler betyg med hänvis-
ning till den förenklade betygsskala som skapar 
möjlighet till en snabbare genomströmning inom 
Sfi samt Allmänna ämnen på grundläggande nivå. 
Den prognosen kan inte vidimeras utan sett till antal 
betyg har det minskat något totalt men mest inom 
Allmänna ämnen. Anledningen till att antalet kan 
minska men andelen öka förklaras med det mins-
kade antalet inskrivna elever och kursdeltagare. Det 
är för tidigt att se effekter av den förenklade betygs-
skalan med G och IG för de studerande, dock ska 
tilläggas att den redan nu har effektiviserat bedöm-
ning för pedagogerna samt förenklat såväl valide-
ring av kunskaper samt administration. 

 

Diagrammet visar att Allmänna ämnen har minskat 
gällande antal satta betyg, i delår per april nämndes 
att många elever får sina kurser förlängda då eleven 
inte når nivån för ett betyg inom planerad studietid. 
Förvaltningen saknar idag en god struktur för att 
följa de elever som antas inom ramen för Allmänna 
ämnen då nya elever ofta tas in i befintliga grupper. 
Ett utvecklingsarbete kring uppföljning av förläng-
ningar och huruvida en förlängning gynnar eleven 
och leder till betyg planeras. Som tidigare nämnts 

arbetar många elever samtidigt som de studerar vil-
ket kan göra att det tar längre tid för dem att slut-
föra sina kurser. 

Som indikator mäts andel icke-godkända betyg (F 
och IG) och utfallet per delår augusti är 4 % vilket 
är lägre än tidigare års mätning.  

 

Inom YRK har fler högre betyg satts under 2022 än 
tidigare år vilket härleds till de högre behörighets-
krav som införts inom vissa yrkesutbildningar.  

Med en högre andel satta betyg jämfört med tidi-
gare år och färre andel icke-godkända betyg be-
döms arbetet med fullföljda studier som fortsatt 
gott. Antalet avbrott har ökat men sett till nationella 
siffror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
(var femte elev inom kommunal vuxenutbildning 
avbryter sina studier enligt rapport från Skolin-
spektionen, november 2021) ligger Falköping på en 
relativt låg nivå. Avbrott behöver dock fortsätta föl-
jas nogsamt för att förstå mekanismerna bakom ele-
vernas val att avbryta sina studier. Som nämns i 
omvärldsanalysen befaras konjunkturen sjunka un-
der 2023 vilket gör fullföljda studier än viktigare 
som ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden.  

Under våren har förstelärargruppen utvecklat och 
genomfört insatser kopplade till språk och kun-
skapsutvecklande arbetssätt samt utvecklat indivi-
danpassad undervisning genom insatser i respektive 
pedagogiskt arbetslag. Genomförda kollegiala sam-
tal kring valkompetens och fullföljda studier med 
fokus på hållbar matchning för ökad anställnings-
barhet och digital trygghet i en utvecklande tillits-
baserad verksamhet kopplar ihop förvaltningens 
målarbete med det dagliga arbete som sker i mötet 
med elever.  

Samverkansarbetet med barn- och utbildningsför-
valtningen fortskrider med fokus på fullföljda stu-
dier och utvecklingsarbete kring gruppen ungdomar 
16-20 år som varken arbetar eller studerar, de som 
faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 
KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 
16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på 
så sätt socialt utanförskap och minskar risken för 
ökad ohälsa i målgruppen. Funktionen är en brygga 
mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter. 
Under årets första hälft har 166 ungdomar varit re-
gistrerade hos KAA varav 73 % deltagit i minst en 
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åtgärd. Vanliga åtgärder är samtal, studier på folk-
högskola samt studie- och yrkesvägledning.  

Etablering på arbetsmarknaden  
Under årets första sex månader har 204 deltagare 
varit inskrivna på AMC inklusive ESF-projektet En 
plattform för alla. Det är fler deltagare än vid jäm-
förbar period 2021 och i paritet med tidigare år som 
inte påverkats av pandemins restriktioner. Av de 
204 inskrivna deltagarna har 67 skrivits ut under 
första halvåret, det är dock siffror som inte kommit 
upp i samma nivåer som före pandemin.  

 

Analyser visar en målgrupp som i många aspekter 
behöver mer stöd än tidigare år för att närma sig ar-
betsmarknaden. Deltagare befinner sig längre tid 
inom verksamheterna idag och registrerade aktivite-
ter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. Nämnda ESF-projekt En plattform 
för alla har pågått i två år och avslutades under vå-
ren. Projektets syfte och mål har varit att fler ska 
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska 
förkortas. Processerna i projektet speglar AMCs or-
dinarie verksamhet och därför har ytterligare mål 
och förväntade effekter varit att utveckla nya eller 
befintliga metoder och aktiviteter. Enligt ESFs reg-
lemente utvärderas projektet av extern aktör. Utvär-
deringens viktigaste slutsatser är att projektets ar-
betsprocess med kartläggning, långsam start i utred-
ningsverkstaden och successivt påbyggda insatser 
både individuellt och i grupp skapar tydliga stegför-
flyttningar mot arbete och studier hos målgruppen.  

Målgruppen har varit de som antas stå allra längst 
ifrån den reguljära arbetsmarknaden och deltagare 
har remitterats från Stöd- och försörjningsenheten 
samt från Försäkringskassan (FK). Utvärderingen 
lyfter fram att många av dessa deltagare behöver ett 
långvarigt stöd i sin stegförflyttningsprocess. Pro-
jektets löpande resultat har påverkats negativt dels 
av pandemin, men också av byten av projektledare 
och administratör. Under det sista halvåret har hela 
projektet stabiliserats med en kontinuerlig styrning 
och AMCs verksamhet har utvecklats positivt vilket 
gett en ökning i resultaten med fler deltagare, fler 
timmar i aktivitet och med tydligare resultat. Intres-
santa och viktiga aspekter från utvärderingen är att 
män registrerats med fler timmar per deltagare än 

kvinnor och att insatserna skiljer sig åt mellan kö-
nen. Män har tre gånger så mycket arbetsträning i 
antal timmar jämfört med kvinnor och har utfört 
praktik inom näringslivet. Kvinnor har utfört prak-
tik inom kommunens egna verksamheter. Kvinnor 
är också överrepresenterade i utredningsverkstaden 
och deltar i högre grad i insatser såsom studiebesök, 
arbetspsykolog, friskvårdsinsatser och motivations-
höjande insatser. Män har i större omfattning delta-
git i flerpartssamtal, coachning, studie- och yrkes-
vägledning samt körkortsteori än kvinnor, det är 
också män som avslutats till arbete, fyra stycken, 
efter deltagande i projektet.  

Skillnaderna skulle kunna förklaras av att kvinnor i 
högre grad remitterats från FK och därmed förvän-
tas vara sjuka med andra behov än de som remitte-
ras från Stöd- och försörjningsenheten. Andra orsa-
ker kan vara av strukturell karaktär i form av yrkes-
val och hur långt ifrån arbetsmarknaden individen 
står. Fortsatt analys av könsskillnader mellan akti-
viteter och processplanering behöver bäras med in i 
fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att 
öka fokus på jämställdhet gällande planering av ut-
bud och aktiviteter samt medvetandegöra vilka som 
deltar och varför. Projektet har inte uppnått de kva-
litativa mål som uppgavs i ansökan men har gjort 
framsteg gällande metodutveckling och prövande 
av stegmodellen som AMC ska implementera inom 
hela verksamheten. För den enskilde är det av stor 
vikt att kommunikation inom AMC och med remit-
tent är god med löpande planering och uppföljning 
så att förutsättningar som skapas via arbetsmodellen 
blir hållbara över tid. Utvärderarnas socioekono-
miska beräkningar visar att sociala investeringar är 
långsiktiga och att det är en utmaning att skapa en 
sammanhållen kedja av insatser för att individen 
ska kunna ta steget att etablera sig på arbetsmark-
naden och/eller fullfölja sina studier varför ett 
längre fokus är av stor vikt i dessa processer. 

Vid delårsrapporten per april framkom kvalitets-
brister i AMCs statistik. Sedan dess har en genom-
lysning av deltagardata och hantering av statistik 
gjorts vilket stärker kvalitén och utfallet för statisti-
ken inom AMC. Det skapar bättre förutsättningar 
för analyser men också inför det planerade bytet av 
verksamhetssystemet, från Accorda till VIVA, 
samma system som Stöd- och försörjningsenheten 
använder. Bytet kommer att gynna framtida ut-
vecklingsarbete inom AME då statistik kan spegla 
hela verksamheten på en aggregerad nivå.  

All data som gäller mottagare av ekonomiskt bi-
stånd tas idag ut separat och det går inte att säker-
ställa gemensamma utfall där aktiviteter hos AMC 
kopplas till avslutade klienter hos Stöd- och försörj-
ningsenheten. Detta är ett identifierat utvecklings-
område.  
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Ekonomiskt bistånd 

Antalet hushåll som står i behov av ekonomiskt bi-
stånd fortsätter att minska, som diagrammet visar 
ser trenden ut att fortsätta nedåt. I snitt har 424 hus-
håll per månad erhållit ekonomiskt bistånd under 
perioden januari-juni. Under 2021 var motsvarande 
siffra 473 hushåll och 2020 var den 478. 

 

Glädjande nog sjunker även trenden för antal bi-
ståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn 
under 18 år) samt antal barn som lever i ett hushåll 
med ekonomiskt bistånd. Under årets första måna-
der syntes inte samma minskning gällande motta-
gare som gick att se gällande antal hushåll, en relat-
ion som analyserades i delårsrapporten per april. 

Antal hushåll samt antal biståndsmottagare följs 
båda som indikatorer för mål 1.  

 

I genomsnitt har 890 mottagare erhållit bistånd un-
der 2022 i snitt per månad, jämfört med 970 motta-
gare i snitt under 2021. Det är en drastisk skillnad 
och kan till viss del härledas till den starka arbets-
marknad som råder med en sjunkande arbetslöshet i 
Falköping som följd. Den tillfälliga förändringen 
inom A-kassan som innebär kortare kvalificerings-
tid kan också påverka då fler snabbare efter en an-
ställning omfattas av rätten till A-kassa. Det till-
sammans med att A-kassans ekonomiska nivå och 
bostadsbidraget höjts kan bidra till att hushåll inte 
behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. En viss 
koppling kan göras till förvaltningens riktade arbete 
med subventionerade anställningar men det behövs 
ett fördjupat analysarbete kring statistik och upp-
följning för att säkerställa utfall och resultat. 

Utbetalt ekonomiskt bistånd minskar dock inte i 
samma takt som antalet hushåll och mottagare. 
Detta kan kopplas till hushållstyp, det vanligaste 
hushållet som erhåller bistånd är ensamstående män 
utan barn och det är också den kategori som mins-
kat bland hushållen under 2022. Hushåll med barn 
har därmed ökat procentuellt av alla hushållstyper 
som erhåller ekonomiskt bistånd vilket speglar det 
ekonomiska utfallet, det bor fler personer i de hus-
håll som behöver bistånd. Se diagram. 

 

 

Det har varit oroande att statistiken gällande barn 
under så lång tid legat på höga nivåer. Snittet per 
månad har under 2020 och 2021 varit 314 respek-
tive 350 barn. Under perioden januari-juni 2022 har 
genomsnittet varit 323 barn per månad vilket är 
lägre än 2021 men högre än 2020. 
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Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 
bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Det på-
verkar dels den materiella standarden, men det kan 
också påverka barns skolresultat, hälsa och trygg-
het. Det har pågått ett arbete med att utveckla och 
implementera detaljer kring barnkonventionen i ru-
tiner och beslutsprocesser.  

Varje månad avslutas i snitt ca 30 sökande av eko-
nomiskt bistånd. Det är en siffra som ligger i 
samma nivå som för hela 2021. Ytterligare en indi-
kator för mål 1 är att följa andel individer som gått 
från försörjningsstöd till egen försörjning (arbete el-
ler studier). 

 

Per delår augusti 2022 har totalt 212 sökande indi-
vider avslutats varav 51 gått till arbete eller studier, 
det motsvarar 24 %. I jämförelse med samma pe-
riod 2021 är motsvarande siffror 181 avslutade 
varav 32 gått till arbete/studier (18 %). 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 
försämrad livskvalitet och ger dessutom ökade kost-
nader för samhället. Enligt socialstyrelsen räknas 
10 månader eller mer som ett långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd och här ligger Falköping på en 
hög nivå. Under våren har ett omfattande utveckl-
ingsarbete påbörjats med fokus på långvarigt behov 
av ekonomiskt bistånd. Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för att samla in orsaker varför individer i 
Falköping fastnar i långvarigt biståndsbehov. Dia-
logstunderna har genomförts med grupper av med-
arbetare och kompletterats med intervjuer av nyck-
elpersoner inom både KAF och socialförvaltningen. 
Under hösten kommer processen att fortsätta med 
kategorisering av orsakerna samt prioritering av ar-
betsområden.  

En lång tid har präglats av de praktiska processer 
som flytten av Stöd- och försäljningsenheten till 
förvaltningen innebar, men också att sammanfoga 
verksamheternas arbetssätt, processer och inte 
minst arbetskultur. Därtill har en ny ledningsgrupp 
skapats. I arbetet med orsaker till långvarigt försörj-
ningsstöd flyttas fokus från det som benämns som 
en förändringsfas där verksamheten befunnit sig till 
en utvecklingsfas, där medarbetarna görs mer del-
aktiga i arbetet.  

De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bi-
stånd är fortfarande arbetslöshet (otillräcklig ersätt-
ning, väntar på ersättning eller helt saknar ersätt-
ning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten 
är sjukskriven (otillräcklig ersättning, väntar på er-
sättning eller helt saknar ersättning). 

 

 

 

Mönstret som beskrevs i delårsrapporten per april 
kvarstår, d.v.s. arbetslöshet och arbetshinder sociala 
skäl fortsätter att minska medan sjukskriven utan 
sjukpeng fortsätter att ligga högre än tidigare år. 
Detta bekräftar bilden av en grupp individer som 
står långt från arbetsmarknaden, som behöver 
mycket tid för stegförflyttning och som befinner sig 
i ett långvarigt behov av såväl stöd som ekonomiskt 
bistånd. Förvaltningen har som målsättning att med 
systematiskt och processbaserade arbetssätt skapa 
förutsättningar för den enskilde att nå rätt typ av 
försörjning utifrån sina behov. På sikt kommer det 
att ge effekt genom minskat ekonomiskt bistånd 
även om individen inte når egen försörjning som till 
exempel arbete. 

Ett verktyg för att individer ska närma sig den re-
guljära arbetsmarknaden är subventionerade anställ-
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ningar. Genom en subventionerad anställning er-
hålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning 
och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etable-
ring på den öppna arbetsmarknaden. Utöver tidigare 
nämnda deltagarantal inom AMC har 177 personer 
befunnit sig i någon form av subventionerad an-
ställning, bland annat genom Connect. Majoriteten 
av de anställda inom Connect är kvinnor vilket del-
vis kan tolkas som att män i högre grad kan upp-
fylla vissa kompetenskrav som exempelvis truck-
kort eller körkort. De kan därmed vara mer attrak-
tiva på den reguljära arbetsmarknaden. Connect har 
under våren riktat ett fokus på ensamstående möd-
rar då en anställning ses som en viktig faktor för att 
bryta social utsatthet och struktur. Arbete fungerar 
som skyddsfaktor för barn som lever i ett hushåll 
med behov av ekonomiskt stöd. I samarbete mellan 
Connect, Sfi och Stöd- och försörjningsenheten har 
en satsning på somaliska kvinnor prioriterats. Fort-
satta studier på Sfi kombineras med introduktion till 
arbete i form av praktik på Aristo där även språkträ-
ning ingår.  

 

 

Den vanligaste placeringen för en subventionerad 
anställning är inom någon av förvaltningens egna 
verksamheter, andra placeringar sker inom barn-och 
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt socialförvaltningen. Det är i samver-
kan med kommunens övriga verksamheter som 
framgång sker gällande såväl subventionerade an-
ställningar som arbetsträning och praktikplace-
ringar. Målet med den kommunala arbetsmarknads-
strategin att få fler till arbete och minska behovet av 
ekonomiskt bistånd är gemensamt för kommunens 
förvaltningar, även om ansvaret åligger KAF. En 
lyckad matchning förutsätter en god kartläggning 
av individens förutsättningar men också förvänt-
ningarna hos den verksamhet som tar emot indivi-
den.  

Avbrott inom Vuxnas lärande har ökat, men andel 
icke godkända betyg har minskat. Många processer 
som ska leda till fullföljda studier är ett långsiktigt 
arbete liksom arbetsprocesserna inom AME. För-
valtningen behöver fortsätta utveckla verksamheten 
för att på bästa sätt planera arbetsprocesser och re-
surser för att tillsammans nå de förväntade effek-
terna som beskrivs i kommunens arbetsmarknads-
strategi och för att nå de nationella målen för Vux-
nas lärande. Den mest hållbara vägen att gå till egen 
försörjning är via studier och förvaltningen har 
goda möjligheter att skapa kombinerade insatser 
med utbildning som komplement till de arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna. Det är för tidigt att säga 
hur arbetet bidrar till att stärka det kommunala må-
let Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping och förvaltningens målbedömning för 
mål 1 blir därför godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara över 75
79,5 78,1 79,9 80,8 •

Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)
73% 73% •

Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till antal antagna elever (%)
88% 97% •

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)
13% 15% 16% 17% •

Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg (%) 7% 8% 6% 4% •
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån

478 473 424 •
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl barn), snitt/mån

937 970 890 •
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (%) 18% 24% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 
har inget delmål under mål 2. Ge-
nom att arbeta med de övriga tre 
målen bidrar Kompetens- och ar-
betslivsnämnden till ett attraktivare 
Falköping. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmark-
naden efterfrågar 

Hållbar matchningsprocess 
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 
till arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas 
och arbetsmarknadens behov genom att ha relevant 
utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska in-
satser som gynnar stegförflyttning mot den öppna ar-
betsmarknaden. Arbetsmarknaden har genomgått en 
strukturell och snabb förändring under åren med 
pandemi och det är fortfarande svårt att prognosti-
cera framtida kompetensbehov.  

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-
ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud och 
en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar 
för den enskilde. Det behövs även en god samverkan 
inom kommunen och med externa parter. Match-
ningsprocessen går från två håll och det är viktigt att 
engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor 
som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsätt-
ningar för de individer som står längre ifrån arbetsli-
vet. Förvaltningen har ett upparbetat och pågående 
samarbete med kommunledningsförvaltningen gäl-
lande näringslivet. Som en fortsättning av den be-
hovskartläggning som genomfördes under 2021 
inom ramen för nämnda näringslivssamverkan, har 
ett tiotal företag i kommunen intervjuats för en för-
djupad kompetensinhämtning gällande behov. Pro-
cessen fortsätter under resterande 2022. Under våren 
har samverkansformen kring näringslivet även inklu-
derat barn- och utbildningsförvaltningen för att ge-
mensamt arbeta strategiskt med kompetens och ut-
bildningsfrågor som ska gynna näringslivet. 

En parameter i näringslivssamverkan är att motivera 
arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar för att bidra 
till ett socialt hållbart Falköping. Under mål 1 nämns 
bland annat subventionerade anställningar på Aristo, 
som genom Connect blir ett gott exempel på samver-
kan där språkinsatser kopplas ihop med arbetsmark-
nadsintroduktion. Processer som denna stärker både 
företagets sociala ansvar men också individens po-
sition på arbetsmarknaden. Individer som befinner 

sig inom AMEs verksamheter behöver mycket stöd 
och lång tid för att göra de stegförflyttningar som 
krävs för att nå egen försörjning. Som indikator un-
der mål 3 följs Andel av AMEs inskrivna deltagare 
som går till arbete/studier.  

 

28 % av de 67 personer som avslutats har gått till ar-
bete eller studier, i antal motsvarar det 14 personer 
till arbete och 5 personer till studier. År 2021 gick 
34 % till arbete eller studier (12 personer arbete, 10 
personer studier). Andel till praktik och arbetsträ-
ning lyfts också in i analysen och där syns förskjut-
ningen av vilken aktivitet som målgruppen behöver 
och har förutsättning för.  
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Minskningen av personer som kan gå ut i praktik har 
minskat avsevärt under de senaste åren, endast 1 % 
av alla inskrivna deltagare har gått ut på praktik un-
der årets första sex månader, det motsvarar 3 perso-
ner. Detta kan jämföras med siffrorna för delår per 
augusti 2019 då 75 personer gick ut i praktik. Som 
nämndes i rapporten per april beror minskningen 
framförallt på de nya hänvisningsregler som AF till-
lämpar då de i första hand hänvisar personer som är 
aktuella för praktik till externa aktörer. Uppdraget 
som AME har gällande praktik har förändrats grund-
ligt. Inskrivna deltagare har en längre väg att gå in-
nan de blir aktualiserade för praktik och detta syns 
tydligt i statistiken för arbetsträning. 2019 befann sig 
två personer i arbetsträning per delår augusti, i år är 
motsvarande siffra 62 personer. Faktorer som gör in-
dividens resa längre är framför allt ohälsa, brister i 
svenska språket, NPF-diagnostik eller missbrukspro-
blematik. Ofta kombineras flera av svårigheterna vil-
ket gör vägen till arbete eller studier väldigt lång och 
i många fall även komplex. Som förvaltningen skrev 
redan i delår per april så bör frågan ställas huruvida 
AME framöver ska arbeta för direkt måluppfyllelse 
inom mål 3 där fokus ligger på att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av näringslivet. Resultaten som 
uppvisas i statistiken och hur arbetet fortlöper i pro-
cesserna ger inte tillfredsställande resultat sett ur nä-
ringslivets perspektiv. Det rimliga framöver är att 
AME arbetar med social hållbarhet genom fokus på 
individen. När individen stärker sin position på ar-
betsmarknaden genererar det nytta i ett vidare steg 
för näringslivet och på så sätt skapas effekter mellan 
de kommunala målen 1 och 3. 

Utifrån delmålets fokusområde Hållbar matchnings-
process använder förvaltningen sex-månadersupp-
följningar inom AME och yrkesutbildningar på 
gymnasial nivå.  

 

I antal avslutades fem personer till arbete och sex 
månader senare uppgav nio av respondenterna att de 
befann sig arbete, det är en glädjande ökning.  

 

Totalt 22 % av respondenterna befinner sig i arbete 
eller studier, sex månader efter avslut. Det är lägre 
än tidigare år. 

Nytt för innevarande planperiod är att följa upp av-
slutade bidragsanställningar med sex-månadersupp-
följning. Utfallet presenteras som indikator för mål 
3, då mätningen är ny finns inget historiskt resultat 
att jämföra med, det gör också att analys blir svår att 
kvalitetssäkra så här tidigt i processen. 

 

25 personer har besvarat enkäten varav 15 befinner 
sig arbete/studier sex månader efter avslut. Det mot-
svarar 60 %. 

Precis som under hösten 2021 genomfördes vårens 
uppföljning av gymnasiala yrkesutbildningar inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunkt-
ion i KomX. Resultatet visar en ökning till arbete 
och studier, 82 % av respondenterna arbetar eller 
studerar under våren 2022, detta kan jämföras med 
71 % föregående år. Under 2021 syntes efterverk-
ningarna av pandemin för flera av de då examine-
rade eleverna då besöksnäring och restaurangbran-
schen hade svårt att nyrekrytera.  
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Resultatets positiva ökning visar att förvaltningens 
utbud på ett hållbart sätt matchar arbetsmarknadens 
efterfrågan, inte minst utifrån välfärdssektorns be-
hov av arbetskraft nu och framåt. Uppföljda utbild-
ningar under vårens enkät är barnskötare, restaurang 
samt vård och omsorg. Observera att tidigare års 
högre utfall på indikatorn har olika utbildningar i sin 
uppföljning, för 2018 är det till exempel enbart vård 
och omsorg som drevs i förvaltningens egen regi vil-
ket påverkar utfallet.  

 

Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen ger 
möjlighet att på motsvarande sätt följa upp de Falkö-
pingsbor som har studerat på annan ort i Skaraborg, 
en sammanställning som tidigare år inte gjorts. 31 
elever hemmahörande i Falköping har studerat inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma yrkesutbud. Av 
dessa befinner sig 25 elever i arbete eller studier 
varav 23 arbetar inom utbildad bransch.  

Sammantaget anses utbildningarna som erbjuds i 
egen och regional regi bemöta arbetsmarknadens 
kompetensbehov och att en god och hållbar match-
ning upprätthålls. 

En drivande utbildningsaktör 
Samverkan är en drivande faktor även under fokus-
området En drivande utbildningsaktör. I de utökade 
nationella målen för Vuxenutbildningen beskrivs att 
den ska utgöra en bas för den nationella och region-
ala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvalt-
ningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbild-
ningsplatser inom alla områden som söker kompe-
tens utan är beroende av samverkan gällande yrkes-
utbildning på både gymnasial och eftergymnasial 
nivå. Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i 
Skaraborg fortsätter arbeta inom de tre uppdrag som 
beskrivs i verksamhetsplanen, KomX, kombinat-
ionsutbildningar samt att utveckla Lärcentra-tanken. 
Flera pilotprojekt med olika former av kombinat-
ionsutbildningar har pågått sedan 2021. Efter en 
bred kartläggning utförd av projektledare anställd 
via Vux Skaraborg har förberedelser pågått för att 
kunna arbeta vidare med projektet lokalt. Förvalt-
ningen ingår sedan våren 2022 i ett ESF-finansierat 
skolverksprojekt kring kombinationsutbildningar. 
Inom restaurangbranschen råder stor brist på kockar 
och förvaltningen har genom sin kockutbildning mot 
restaurang/storhushåll valts ut att medverka och re-
presentera Västra Götalandsregionen i projektet.  

Vidare har det skaraborgsgemensamma avtalet gäl-
lande samhällsorientering för nyanlända reviderats 
och träder i kraft från 1 januari 2023. 

Skaraborgs kommunalförbund har beviljats projekt-
medel för att inrätta ett kompetensnav, där Kompe-
tensforums analyser av arbetsmarknaden kan omsät-
tas i praktisk handling och i samverkan med vuxnät-
verket leda till utbildningar utifrån behoven i nä-
ringslivets branscher. Ett första område som priorite-
ras är fordonsbranschens omställning. I styrgruppen 
för kompetensnavet finns Falköping med som repre-
sentant för skolchefsnätverket och intar därmed en 
viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i Ska-
raborg. Arbetet påbörjas hösten 2022 och fortlöper 
under kommande tre år, rapportering sker löpande. 

Gymnasial yrkesutbildning i egen regi 

Per delår augusti har totalt 11 utbildningsstarter skett 
sedan årets början. Av totalt 280 ansökningar har 
196 elever blivit antagna till 186 utbildningsplatser. 
Ett överintag görs för att det finns en rörlighet i sam-
band med utbildningsstarter och två veckor efter 
start har 147 elever valt att påbörja sina utbildningar, 
totalt sedan januari. Detta ger en fyllnadsgrad på 
79 % i samband med utbildningsstart. Siffran mäts 
som en indikator under mål 3. I början av året star-
tade två förberedande utbildningar inom restaurang 
samt vård och omsorg. Under våren planerades det 
för fortsatta starter men elevunderlaget blev för tunt 
och inga fler förberedande kurser har sedan startat.  

 

I samarbete med Ållebergsgymnasiet togs under vå-
ren en behörighetsgivande utbildning fram inför YH 
Tekniker spårbundna fordon. Utbildningen kommer 
att genomföras i slutet av året och de elever som 
slutför utbildningen med godkänt har platsgaranti till 
den ordinarie YH Tekniker spårbundna fordon. 

Förvaltningen fortsätter erbjuda uppdragsutbildning 
som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kom-
munens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin perso-
nal kompetensförstärkning. Inom kommunens egna 
verksamheter har kurser anordnats inom bland annat 
psykiatri, att bemöta människor med missbruk, Ex-
cel och upphandlingsutbildningar. Inom ramen för 
den kommunala kompetenssamordningen, KOKOS, 
har bland annat projektledning, frukostföreläsningar 
samt kurs i att leda utan att vara chef genomförts. 
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Genom KOKOS kan utbildning komma både kom-
munens egna verksamheter och näringslivet till nytta 
då båda kan delta för att skapa kostnadseffektivitet. 
Det gynnar samtidigt relationen mellan kommun och 
näringsliv. Flera kurser har utförts med enbart extern 
beställare till exempel industriföretag i kommunen 
som behövt stärka medarbetares kunskaper i 
svenska. 

Kunskaper i svenska språket är av stor vikt för håll-
bar etablering på arbetsmarknaden och förvaltningen 
vill bidra till arbetsgivares möjligheter att stötta och 
stärka individer med annat modersmål än svenska. 
Språkombud på arbetsplatser kan vara en god resurs 
för elever, praktikanter och/eller medarbetare som 
behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen språkut-
vecklande och gynna en bättre kommunikation. En 
första omgång av språkombudsutbildning genomför-
des tidigare under våren tillsammans med socialför-
valtningen med goda resultat av ökad förståelse och 
medvetenhet för språkliga problem som kan uppstå 
och upplevas på en arbetsplats. Under hösten ge-
nomförs ytterligare en omgång. 

Sammantaget anses förvaltningens utbildningsutbud 
matcha arbetsmarknadens kompetensbehov med gott 
resultat, baserat på sex-månadersuppföljningens re-
sultat. Hur matchning och utbud framåt kommer att 

utvecklas är fortsatt svårt att prognosticera utifrån 
samhällsekonomiskt läge och den strukturomställ-
ning som pandemin skyndade på, inte minst med di-
gitala förändringar. Genom samverkan i Skaraborg 
kan Falköpings kommuns näringsliv erbjudas ett 
brett utbud av utbildningar samtidigt som förvalt-
ningen bidrar till regional kompetensförsörjning.  

Sett till matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt 
perspektiv flaggar förvaltningen för att AMEs bidrag 
till ett näringsliv som utvecklas är svagare idag än 
för ett par år sedan. Nationell styrning av bland an-
nat remitteringar från AF som påverkar målgruppen 
gör att förvaltningens direkta fokus bör läggas på in-
dividen och inte på näringslivets utveckling. Indirekt 
stärks näringslivet i ett vidare perspektiv när indivi-
dens position på arbetsmarknaden stärks, ett arbete 
som beskrivs under mål 1.  

Målbedömningen för förvaltningens bidrag till kom-
munens mål Ett näringsliv som utvecklas, anses vara 
godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)
90% 79% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning, YRK (%)
88% 77% 67% 82% •

Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla AMEs inskrivna deltagare (%)
29% 28% 24% 18% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats, avslutade deltagare 
från AMEs verksamheter (%) 61% 39% 33% 22% •
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad subventionerad anställning (%)

60% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

  

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation 
ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

Nästa digitala steg 
De stora digitala lärdomarna och utvecklingsresan 
som förvaltningen gjorde under pandemin finns nu 
inbyggt i många processer inom verksamheterna. 
Undervisning sker nu främst fysiskt men kunskapen 
om digitala mötesformer, plattformar och system 
fortsätter att utveckla förvaltningens digitala struk-
turer och flexibilitet. Under pandemin har förvalt-
ningens kompensatoriska uppdrag blivit tydligt gäl-
lande att motverka och minska ett digitalt utanför-
skap hos de elever som inte har tillgång till digitala 
medel i hemmet. Uppdraget fortsätter att bäras 
framåt då digitala kunskaper inte bara förstärker ele-
vernas motivation och studieteknik utan digital kun-
skap är också en kompetens som alltmer tas som 
självklar på arbetsmarknaden. Digitaliseringstakten 
fortsätter att vara hög rent generellt i samhället och 
många gånger är digital kommunikation det sätt som 
medborgare tar kontakt med förvaltningens verk-
samheter och här fyller bland annat hemsida och lär-
plattform en viktig funktion.  

Under våren har AME förarbetat inför en implemen-
tering av e-tjänster inom Stöd- och försörjningsen-
heten. Genom att digitalisera delar av biståndspro-
cessen frigörs resurser för fler personliga möten och 
förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för 
individen och för arbetet som beskrivs under mål 1, 
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falkö-
ping. En implementationsprocess är framtagen och 
ska påbörjas under hösten 2022. Framöver ska också 
ett byte av verksamhetssystem ske så att alla delar av 
AME har samma system som Stöd- och försörj-
ningsenheten redan använder. Installation och ut-
bildning planeras att genomföras under vintern 
2022-2023.  

Arbetet med att digitalisera Stöd- och försörjnings-
enhetens ledningssystem förväntas bli klart under 
hösten. 

Digitalisering i sig möjliggör en högre grad av flexi-
bilitet och effektivitet för förvaltningen men ställer 
höga krav på såväl teknisk utrustning som medarbe-
tarnas digitala kompetens. Med högre personell digi-
tal kompetens höjs kvalitén inom undervisning och 
andra erbjudna tjänster men framför allt kan effekti-
viteten fortsätta öka i administrativa processer med 
hjälp av tekniska resurser och kunskaper om dessa.  

En lärande och utvecklande 
verksamhet 
God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla 
och behålla den kompetens som verksamhet och 
uppdrag kräver. De pedagogiska verksamheterna lig-
ger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i 
sin behörighet samt lärare med legitimation, det sä-
kerställer undervisning av hög kvalitet samt signale-
rar att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvalt-
ningen har under flera år haft en stabil andel som 
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 88 %, an-
delen lärare med legitimation uppgår till 90 %. Båda 
talen är indikatorer under mål 4 som ett mått på kva-
litet inom de pedagogiska verksamheterna och ligger 
på en högre nivå än tidigare mätningar.  

Inom Vuxnas lärande kopplar förstelärargruppen 
samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegi-
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alt lärande och förvaltningens mål för att gynna fo-
kusområdena Fullföljda studier och aktiviteter, Ak-
tivt arbete med att höja elevernas valkompetens samt 
Nästa digitala steg. Detta förväntas ge goda effekter 
på utvecklingsprocesser inom mål 1, Skapa förutsätt-
ningar för ett socialt hållbart Falköping. Förstelärar-
gruppen är en viktig kugge i det kollegiala lärandet 
genom att tillskaffa och sprida kunskap som stärker 
kvalitén inom ramen för Vuxnas lärande. 

Den nya betygsskalan och de förenklade kunskaps-
kraven inom Sfi samt Allmänna ämnen på grundläg-
gande nivå kan innebära en utmaning för arbetsla-
gen. Här kan kollegial samverkan bli ett viktigt verk-
tyg för att bearbeta och anpassa arbetssätt efter de 
nya kraven. De senaste åren, som till stor del varit 
digitala, har i flera aspekter synliggjort vikten av 
kollegial samverkan och stöttning, bland annat i be-
dömningssituationer som varit försvårande utan fy-
siska möten med eleverna. De positiva effekterna av 
detta behöver bäras med även framåt. 

AME har under lång tid präglats av stora föränd-
ringar såväl fysiskt som organisatoriskt. Stöd- och 
försörjningsenhetens flytt från socialförvaltningen 
till AME har lett till nya och ombyggda lokaler, nya 
och förändrade processer och arbetssätt samt till ut-
maningen att forma en ny organisation och en ge-
mensam arbetskultur. Förväntningar på arbetsmark-
nadsstrategins mål har ännu inte uppfyllts även om 
statistik gällande ekonomiskt bistånd ser ut att 
minska för första gången på flera år. Dock fortsätter 
andelen biståndsmottagare som erhållit stöd under 
lång tid att ligga på höga nivåer. Under våren inled-
des en omfattande orsaksanalys för att fokuserat ar-
beta med att bryta ett långvarigt behov av bistånd, 
detta beskrivs under mål 1. Arbetssättet är starkt in-
spirerat av tillitsbaserad styrning och ledning, där 
medarbetarna och professionen är viktiga perspek-
tivbärare i utvecklingsarbetet. Även Falköpingsbor 
har varit delaktiga i analysen. Arbetet kommer även 
fortsatt att präglas av tillit, där medarbetarna ger in-
spel på prioritering av utvecklingsområden och del-
tar i kommande utvecklingsgrupper. Kommunen och 
förvaltningen eftersträvar ett förändringsledarskap 
och ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas 
av dialog och delaktighet där politiker, chefer och 
medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en 
god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god 
kvalitet.  

I linje med kommunens klimatstrategi bidrar förvalt-
ningen till en delningsekonomi och ett cirkulärt va-
ruflöde genom arbete med Möbellagret. Mellan ja-

nuari och juni 2022 har drygt 1 450 möbler cirkule-
rat till och från möbellagret. Jämförelsevis cirkule-
rade ca 800 möbler mellan augusti-december 2021. 
Data för längre tid bakåt finns inte tillgänglig. Verk-
samheten Fabriken inom AME gör 5-6 körningar i 
veckan inom ramen för det cirkulära möbelflödet, 
vilket i hög grad bidrar till kommunens hållbarhets-
arbete. Förutom Möbellagret driver Fabriken även 
en secondhand-butik vars flöde också bidrar och 
uppmuntrar medborgare till ett cirkulärt flöde i linje 
med klimatarbetet. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet 
Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt 
för att förbättra de övergripande processerna som 
gäller verksamhets- och ekonomistyrning Det pågår 
flera utvecklingsprocesser inom hela förvaltningen, 
både på strategisk och operativ nivå. Utvecklingen 
har sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag 
men också i de förändringar och krav som sker i om-
världen samt utifrån politikens förväntningar. Tidi-
gare nämnda orsaksanalys vars resultat förväntas ge 
effekt på arbetsmarknadsstrategin är exempel på 
detta. Uppföljning och analys är bland de viktigaste 
delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt 
beroende av medarbetarens kännedom, förståelse 
och delaktighet i arbetet. Under lång tid har omfat-
tande arbete gjorts för att säkerställa kvalitén på sta-
tistik och underlag, både inom AME och inom Vux-
nas lärande. Det är av stor vikt att underlag är kvali-
tetssäkrade för att trovärdiga uppföljningar ska 
kunna göras och framtida beslut ska kunna fattas på 
reella grunder. Nästa steg är att fördjupa kunskapen 
och se över indikatorer och andra mätetal för att in-
för nästa planperiod än bättre fånga effekten av ut-
veckling och kvalitet.  

I takt med att organisationen förändrats har även 
strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet ge-
nomgått en översyn. Under våren har den nya kvali-
tetsstrukturen med dialogbaserade arbetssätt som ut-
gångspunkt börjat testas i skarpt läge. Dialog ger 
medverkande parter insyn i varandras arbete och 
verksamheter, det skapar samsyn och möjlighet att 
ytterligare utveckla analysprocessen. Strukturen ska 
ses över och utvärderas under hösten inför nästa 
planperiod.  

Målbedömningen för mål 4 anses vara god, förvalt-
ningen har en god utveckling inom sitt processbase-
rade arbete, digital utveckling fortgår och förvalt-
ningen arbetar förnyande med flera utvecklingspro-
cesser.  

NÄMNDENS DELMÅL 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med föregående mätning 75
76 •

Andel lärare som undervisar i sin behörighet
80% 83% 87% 88% •

Andel lärare med legitimation
87% 90% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 2,3
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala 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 gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. 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 måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet 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 utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar 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 beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna medborgarens väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för att 
bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbets-
marknadspolitiska åtgärder förändras i takt med om-
världen. Detta kräver en flexibel och lösningsorien-
terad organisation. Genom processbaserade arbets-
sätt sker en ständig uppföljning och utveckling av 
uppföljningsstruktur med tillhörande dokumentation. 
Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste 
åren utvecklats centralt i kommunen vilket påverkar 
förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling 
till nämnd. Underlag för analys och uppföljning 
samlas in från varje verksamhet för att sammanstäl-
las och analyseras ytterligare för att nämnden ska få 
väl grundade beslutsunderlag.  

Genom kommunens utökade budgetprocess sker de 
ekonomiska uppföljningarna tätare. Förvaltningen 
för en kontinuerlig dialog med nämnden kring om-
världsbevakning och ekonomi. Dialog är en viktig 
faktor för att stärka styrkedjan mellan politik och 
tjänstemän och ligger inom ramen för en tillitsbase-
rad ledning och styrning. 
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Verksamhetsuppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 
verksamhetsuppföljning 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner 
som verksamheterna skapar. Utvecklingsplanen syf-
tar till att bryta ner nämndens uppdrag och intent-
ioner till mål som ger riktning och värdeskapande 
arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer 
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medar-
betarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 
Förvaltningen värnar om ett arbetssätt som får de-
larna att vävas samman till en helhet där varje med-
arbetare får förståelse för hur denne är med och bi-
drar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom 
om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av 
styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla ni-
våer inom förvaltningen. Med en transparens i ana-
lys och rapportering ökar delaktigheten och stärks 
tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska 
kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens 
utbud till Falköpings kommuns medborgare. 

Volym och kvalité 
Utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppfölj-
ningen över tid ses den höga efterfrågan på kompe-
tens på arbetsmarknaden i förvaltningens volymer, 
då elevantalet inom Vuxnas lärande sjunker.  

Då AF numera anvisar personer aktuella för att göra 
praktik till externa aktörer beräknar förvaltningen en 
minskning i deltagarantal på AMC.  

De subventionerade anställningar som används som 
ett medel för att flytta människor från ekonomiskt 
bistånd samt övriga subventionerade anställningar 
inom förvaltningen redovisas under personaluppfölj-
ning i form av visstidsanställningar. De ingår således 
inte i statistik över deltagare inom AMC. 

Förväntad utveckling 
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-
ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 
fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 
förväntad utveckling på längre sikt. Den flyktingkris 
som pågår påverkar i nuläget inte förvaltningens 
verksamhet i större omfattning men skulle utifrån 
ändrade förutsättningar kunna leda till att verksam-
het snabbt måste ställa om.  

 

VERKSAMHETUPPFÖLJNING UTFALL
2021 

UTFALL 
AUGUSTI 

2022 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Utbildning av vuxna

Antal elever 1 605 1 164 1 750 1 500 -250

Antal kursdeltagare 4 955 3 128 5 500 4 800 -700

Arbetsmarknadsenheten

Antal deltagare Arbetsmarknadscenter 253 156 340 310 -30
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Personaluppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Antalet tillsvidareanställda är oförändrat sedan delår 
april men de visstidsanställda har i stället ökat. Orsa-
ken till detta är att antalet subventionerade anställ-
ningar inom förvaltningen utökats, som ett led i att 
förflytta personer från ekonomiskt bistånd till en an-
ställning. Förvaltningen har tilldelats budget, men 
inte avsedd för personalkostnader vilket förklaras 
under den ekonomiska uppföljningen. Antalet viss-
tidsanställda kan variera över tid utifrån att anställ-
ningar inom Connect och Fabriken löper ut. 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen för januari-
augusti 2022 är 7,7 % och för förvaltningen är den 
totala sjukfrånvaron 5,9 %, vilket är en ökning jäm-
fört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron 
är 0,9 % högre bland kvinnor än bland män. 

Den pandemitopp med stor sjukfrånvaro som rådde i 
början av året påverkar sjukfrånvaron under 2022 
och gör att det totala procentantalet är högre än före-
gående år och svårt att jämföra över tid.  

Totalt för förvaltningen utgör 54,6 % av frånvaron 
långtidsfrånvaro, mer än 60 dagar, vilket är en för-
bättring mot samma period föregående år. Fabriken 
avviker mest negativt, då både kort- och långtids-
frånvaron ökat. Positiva avvikelser gällande lång-
tidsfrånvaro ses framför allt inom vuxnas lärande. 

Förväntad utveckling 
Personalantalet i förvaltningen följer löpande verk-
samhetens volymer inom Vuxnas lärande. Utifrån de 
tendenser som kan ses gällande antalet etableringse-
lever och elevtillströmning kommer de personal-
mässiga volymerna att vara oförändrade eller minska 
i omfattning.  

En fortsatt ökning av visstidsanställa prognostiseras 
på helår som en effekt av arbetet med att förflytta 
personer från ekonomiskt bistånd till en subvention-
erad anställning. Arbetet är ett led i kommunens ar-
betsmarknadsstrategi för att minska ekonomiskt bi-
stånd.  

Vid eventuella vakanser sker i förvaltningen nog-
granna överväganden för att anpassa befintliga re-
surser till volymer inför eventuell rekrytering. 

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  
UTFALL 2022 

PER AUG 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Antal anställda 196 232 232 232 27

Tillsvidareanställda 146 144 144 144 0

Visstidsanställda 42 79 80 105 25

Timanställda 8 9 8 10 2
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr uti-
från korrigering av hyreskostnad för AME. 431 tkr 
har tillförts som kompensation för löneöversyn un-
der året.  

Riktade medel i flerårsplan 
Nämndens budgetram utökades med 5 000 tkr i rik-
tade medel för att utveckla arbetssätt kopplade till 
stegförflyttning mot arbete och utbildning hos indi-
vider som uppbär försörjningsstöd. Arbetet har ut-
gått från att i högre grad använda sig av subvention-
erade anställningar.  

Förväntad utveckling 
Den förväntade utvecklingen är att underskott mot 
budget kvarstår som helårsprognos, där orsaken är 
att utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fort-
satt har ett utfall över tilldelad budget. En tendens 

visar att det ekonomiska biståndet minskat de sen-
aste månaderna, men det är ännu för tidigt att dra 
slutsatser utifrån en större påverkan på det progno-
stiserade underskottet. Mer utförlig redovisning 
återges i den ekonomiska uppföljningen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Den största risken kopplat till nämndens budget är 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan flera år 
har utfallet överskridit budget och enligt den pro-
gnos som görs för helår 2022 kvarstår den trenden. 
Givet de stora förändringar som skett med verksam-
hetsflytt och omorganisation bedöms ekonomiska 
effekter av arbetet synas tidigast på något eller 
några års sikt.  

Vidare får ett minskande elevantal inom vuxnas lä-
rande effekter på ekonomin eftersom statsbidragen 
minskar. Statsbidragen är kopplade till antal produ-
cerade poäng.  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Justering 

hyreskostnad 
Justering 

löneöversyn 
BUDGET 31 

DEC 

Verksamhetsområden

Utbildning vuxna -31 104 -206 -31 310

Arbetsmarknadsenheten -60 080 -100 -172 -60 352

Gemensamt -20 416 -53 -20 469

SUMMA BUDGET -111 600 -100 -431 -112 131
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Resultaträkningen avser den verksamhet som nämn-
den ansvarar för den 31 augusti. Resultatet per 31 
augusti uppgår till -85 126 tkr vilket är 10 588 tkr 
lägre än budgeterat resultat.  

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-
derna överstiger budget med 9 496 tkr. 

På kostnadssidan konstateras att den största avvikel-
sen finns under verksamhetskostnader och det är, 
som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 
som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikel-
sen mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. 
Efter justeringar för återbetalningar är nettoavvikel-
sen för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 
tkr. Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor 
del av avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr 
för YH Tekniker spårbundna fordon samt lägre in-
täkter än förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar. 

Personalkostnaderna för ordinarie verksamhet är i 
linje med budget. Hänsyn måste dock tas till att 
nämnden under innevarande budgetår tilldelats 5 
mkr i syfte att minska det ekonomiska biståndet. 
Medlen har i huvudsak använts för att finansiera 
subventionerade anställningar för individer som er-
håller ekonomiskt bistånd. I budget har medel avsatt 
för övriga verksamhetskostnader, men kostnaderna 
uppstår i huvudsak form av personalkostnader, per 
31 augusti 3 109 tkr. Därav blir budgetramen i relat-
ion till utfallet något missvisande i sammanställ-
ningen ovan. Satsningen leder även till en missvi-

sande bild vad gäller intäkter. Eftersom medlen an-
vänts främst till subventionerade anställningar med 
hög bidragsnivå resulterar det även i ökade intäkter i 
form av lönebidrag. Denna intäktspost har inte bud-
geterats. Dessa intäkter kompenserar till stor del 
andra intäktsposter som inte når budgeterad nivå. 
Det rör sig exempelvis om betydligt lägre statsbidrag 
för yrkesutbildningar samt uteblivna intäkter för en 
olika statsbidragsfinansierade projekt. 

Prognos 
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 
helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. Det 
finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till pro-
gnosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en avvi-
kelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala avvi-
kelsen. Resterande del förklaras bland annat av att 
ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 
samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats. 

Åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd på 
sikt och då framförallt det långvariga biståndet. Ar-
betet bedöms inte ge några effekter på kort sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-
samheten och dess kostnader kan anpassas för att på 
sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 
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Verksamhetsrapport 

Utfall 
Utbildning av vuxna 

Avvikelsen för verksamhetsområde Utbildning av 
vuxna uppgår per 31 augusti till -2 988 tkr. Avvi-
kelsen förklaras till ca 60 % av lägre intäkter än 
budgeterat vilket i sin tur förklaras av bland annat 
lägre statsbidrag inom yrkesutbildningar och lägre 
intäkter än budgeterat från ett par större projekt. 
Resterande del förklaras av högre kostnader för 
framförallt YH Tekniker spårbundna fordon.  

Vidare ser syns att trenden med minskad schablo-
nersättning fortsätter och inte når budget. Avvikel-
sen är per 31 augusti 486 tkr. Detta kompenseras 
dock genom tilldelning av ekonomiska medel från 
central pott för schablonersättningar enligt beslut 
från kommunstyrelsen 19 januari 2022. Beloppet 
som tilldelats förvaltningen uppgår till 1 326 tkr. 
Det är dock viktigt att ha med sig framåt att sådan 
tilldelning inte kan förväntas kommande år.  

Arbetsmarknadsenheten 

För verksamhetsområdet Arbetsmarknadsenheten 
uppgår avvikelsen till 8 419 tkr och som beskrivs 

under resultatrapporten beror det till största del på 
högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bi-
stånd. 7 216 tkr av avvikelsen härleds till detta. I 
övrigt står ESF-projektet En plattform för alla för 
en avvikelse på 697 tkr. Det förklaras av att projekt-
bidragen som var ämnade att finansiera projektet 
bokförts under 2021. Dessutom var det bokförda bi-
draget högre än vad förvaltningen var berättigad 
till. Denna reglering samt kostnad för utfört arbete 
under 2022 har därför ingen budget. Övriga verk-
samhetskostnader är något över budget vilket till 
viss del kompenseras av något lägre personalkost-
nader samt högre intäkter för försäljning inom Fa-
briken. 

Gemensamt 

För verksamhetsområde Gemensamt konstateras en 
positiv avvikelse om 861 tkr per 31 augusti. Det 
förklaras till stor del av att de riktade medlen för att 
minska ekonomiskt bistånd började användas först 
en bit in på året. För året väntas ett utfall i linje med 
budget. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Utbildning av vuxna -24 239 -23 814 -20 826 -31 310 -34 653 -3 343

Arbetsmarknadsenheten -30 705 -48 561 -40 142 -60 352 -72 636 -12 284

Gemensamt -11 173 -12 751 -13 560 -20 469 -20 528 -59

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -66 117 -85 126 -74 528 -112 131 -127 817 -15 686
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Investeringsrapport 

 

Under perioden januari-augusti har inga investe-
ringar gjorts. Planerade investeringar kommer att 
göras under det tredje tertialet och förväntas över-
ensstämma med budget.  

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Möbler 0 -150 -150 0

Teknisk utrustning 0 -400 -350 -50

Övriga inventarier 0 -150 -150 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 0 -700 -650 -50
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Under år 2022 har nämnden inte några uppdrag från 
kommunfullmäktige. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
Arbetsmarknaden har varit stark under året vilket 
påverkat arbetslösheten i Falköping positivt men 
det råder fortsatt brist på kompetens inom många 
yrken. För dem som har svårt att etablera sig på ar-
betsmarknaden även under högkonjunktur har 
matchningsproblematiken fördjupats och de som 
befinner sig i långtidsarbetslöshet har idag en väl-
digt lång väg till egen försörjning trots hög efterfrå-
gan på arbetskraft. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Inom de pedagogiska verksamheterna har elevanta-
let minskat under en längre tid och det påverkar till 
viss del utfallet för flera indikatorer. Trots att antal 
satta betyg har minskat så ger det lägre inflödet av 
elever en högre procentuell andel av satta betyg. 
Antalet avbrott har ökat men sett till nationella siff-
ror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
ligger Falköping på en relativt låg nivå. Enligt en 
rapport från Skolinspektionen i november 2021 av-
bryter var femte elev inom kommunal vuxenutbild-
ning sina studier. Insatser som ska gynna elevens 
sammanhållna utbildningsväg är bland annat språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt, utveckling av 
elevernas valkompetens samt stärkt studieteknik.  

Under året har antalet hushåll som erhåller ekono-
miskt bistånd fortsatt att minska, likaså antalet bi-

ståndsmottagare. Minskningen kan till viss del här-
ledas till den starka arbetsmarknad som råder men 
även till förändrade regler gällande bostadsbidrag 
och A-kassa. Det är för tidigt att kalla förändringen 
ett trendbrott och det krävs fortsatta analyser för att 
kunna koppla statistik till utfört internt arbete. Ett 
omfattande utvecklingsarbete har påbörjats inom 
AME med fokus på att förstå och bryta långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har ett 
fortsatt stort arbete framför sig med att utveckla 
processer och verksamheter som tillsammans kan 
nå förväntade effekter på kommunens arbetsmark-
nadsstrategi. Målbedömningen för mål 1 Skapa för-
utsättningar för ett socialt hållbart Falköping är 
godtagbar.  

Förvaltningens arbete med att bidra till näringsli-
vets utveckling bygger till stor del på samverkan 
både lokalt och regionalt. Inom ramen för Skara-
borgssamverkan erbjuds ett brett utbildningsutbud. 
Utförda sex-månadersuppföljningar visar på goda 
resultat gällande anställningsbarhet efter avslutad 
gymnasial yrkesutbildning. Inom AME har däremot 
färre avslutats till arbete/studier och ännu färre gått 
ut i praktik än tidigare år. Det kopplas främst till de 
nya direktiv som AF arbetar efter då de hänvisar in-
divider till praktik via externa aktörer istället för ge-
nom AME. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen 
för mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas, som godtagbar. 

Målbedömningen för mål 4, Kommunens organisat-
ion ska vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning, är god. Förvaltningen har en 
god utveckling inom sitt processbaserade arbete där 
arbetssättet är starkt inspirerat av tillitsbaserad styr-
ning. Fler processer är igång med både medarbetare 
och medborgare som delaktiga parter för såväl ut-
veckling som utfall. Den digitala utvecklingsresan 
fortsätter med lärdomarna från pandemin nu in-
byggda i det dagliga arbetet inom förvaltningens 
verksamheter. Undervisning sker nu främst fysiskt 
men förvaltar kunskapen om digitala mötesformer, 
plattformar och system för att fortsätta erbjuda ut-
bildning på ett flexibelt och kvalitetssäkert sätt. 
Inom AME har förarbete skett inför en implemente-
ring av e-tjänster inom stöd och försörjning. Det 
finns en förväntan om att resurser ska kunna frigö-
ras genom digitalisering av delar i de administrativa 
processerna. Resurser som ska gynna den enskildes 
förutsättningar för stegförflyttning mot egen för-
sörjning. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera 
lämpliga åtgärder för att motverka ekonomiskt bi-
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stånd på sikt och då framförallt det långvariga bi-
ståndet. Arbetet bedöms dock inte ge effekt på kort 
sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med ett vikande elevantal och utreda på vilket sätt 
som verksamheten och dess kostnader kan anpassas 
för att på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de två verksamhets-

grenarnas utvecklingsplan med tillhörande aktivi-
tetsplan. Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner 
nämndens uppdrag och viljeriktning till mål som 
blir vägledande och värdeskapande arbete i respek-
tive verksamhet. Framgångsfaktorer för ett lyckat 
systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kän-
nedom om och delaktighet i målarbetet. Underlag 
för analys och uppföljning samlas in från varje 
verksamhet för att sammanställas och ytterligare 
analyseras så att nämnden får ta del av väl grundade 
beslutsunderlag. Med en processbaserad mål- och 
ekonomistyrning ökas delaktigheten inom hela styr-
kedjan vilket stärker tillit och bidrar till transparens 
som ger de bästa förutsättningarna för att optimalt 
fördela de resurser som nämnden beslutar över.  
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§ 51 Dnr 2022/00065 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens och 

 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 

2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 10 598 tkr. Förvaltningens 

bedömning och prognos visar ett underskott med 15 600 tkr för hela 2022.  

Ann-Charlotte Lilja, Åsa Tidquist och Peter Gustafsson presenterade 

verksamhetsrapporten som innehåller uppföljning av mål och ekonomi.  

Förslag till Verksamhetsrapport per augusti 2022 har skickats ut inför mötet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret            
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommu-

nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-

ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag 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 uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 

 

Organisation 
Pågående skolorganisationsöversyn startade med 

förändring av förvaltningens styrning och ledning. 

Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 

tillsammans med förvaltningsekonom och utveckl-

ingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp. 
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Verksamhetsområden 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 

18 kommunala förskolorna kompletteras med nio 

fristående förskolor samt en pedagogisk omsorg. 

Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg 

samt öppen förskola. På en av kommunens försko-

lor finns två avdelningar anpassade för barn med 

funktionsvariationer.  

 

Grundskola 

Grundskolan befinner sig mitt i en omorganisation. 

Elevantalet varierar från ca 80 – 610 elever/skola. I 

den nya skolorganisationen blir skolorna mer lik-

värdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Fortfarande 

finns flera skolor med enparallelliga högstadiedelar. 

Verksamhetsområdet omfattar även särskola och 

särskilda undervisningsgrupper med inriktning aut-

ism som är knutna till två grundskolor i centralor-

ten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidi-

gare år. I centralorten finns en fristående grund-

skola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 

100 elever, F – 9. Sedan hösten 2021 finns också 

Åsle friskola F-6 med ca 50 elever. 

 

Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 

är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-

dande, och inom dessa finns även möjlighet att 

kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium 

(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhets-

området rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksam-

hetsområdet.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat 

under verksamhet SPC. Inom verksamhetens upp-

drag finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

Verksamhets-

chef 

förskola 

 Verksamhets-

chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 Verksamhetschef 

Specialpedagogiskt 

Centrum 

       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 

    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 

med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 

 

Fritidshem med 

ca 1 250 elever 

 12 nationella program 

- 5 högskoleförbe-
redande 

- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 

 

Barn- och elevhälsa 

 

      Skolhälsovård 

Natt- och  

helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 

20 elever 

  

Familjecentralen 

       

    Kulturskola   
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
I VP 22 – 24 beskriver nämnden de områden som 

man tror kommer att påverka barn- och utbildnings 

verksamhetsområde. De områden som lyfts fram är 

pandemin, skolorganisationsbeslutet, kompetensför-

sörjning, migration samt olika förslag som utreds 

och utretts av regeringen gällande barn- och utbild-

nings ansvarsområde. I denna delrapport beskrivs 

vad som skett utifrån dessa områden under andra 

tertialen 2022. Omvärldsbevakningen innehåller 

även nya inslag då världsläget förändrats sedan den 

förra skrevs, med syfte på kriget i Ukraina. 

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter 

både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden 

av ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På 

sikt kommer merparten av nämndens externa kost-

nader påverkas negativt då priset på drivmedel 

kommer påverka priset på andra produkter i större 

utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskost-

nader. Inflationen var hög och stigande redan i slu-

tet av förra året och förvaltningen förväntar sig fort-

satt stora prisökningar under året.  

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal 

på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och 

med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men 

så har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings 

Kommun en av migrationsverkets mottagningskom-

muner, men trots det har några familjer valt att 

flytta till Falköping. I enlighet med massflyktsdi-

rektivet, så ska dessa barn och elever erbjudas för-

skola och skola. 

Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit 

och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots 

detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket 

innebär att många flyttar in och många flyttar ut. 

Rektorerna lyfter detta fortsatt som ett stort påver-

kansområde för elevernas lärande när möjligheten 

till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras. 

Effekterna av Pandemin finns fortsatt kvar. Staten 

förmedlar Covidpengar som i nuläget används till 

tillfälliga personalförstärkningar för att möjliggöra 

kompensatoriska undervisningsinsatser. 

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att ge-

nomföra då trångboddheten inom grundskolan på-

verkar både elevers, pedagogers samt rektorers ar-

betsmiljö. Bygget av den nya Platåskolan är över-

klagat vilket har medfört försening av genomföran-

det av en ny skolorganisation.  

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 

barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervi-

sar finns kvar över tid. En utmaning är kompetens-

försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förut-

sättningarna att få tag på behörig personal är svår. 

Vid mätningen i mars 2022 fortsätter behörigheten 

sjunka både inom förskola och fritidshem. Inom 

förskolan går vi från 50% behöriga förskollärare till 

46.1% och inom fritidshemmet från endast 25,5% 

behöriga lärare för fritidshem till 21,5%. Ny mät-

ning sker i oktober månad. 

Regeringen har under de gångna åren utrett ett fler-

tal områden, så som likvärdig skola, tioårig grund-

skola, gymnasieutredningen samt betygsutred-

ningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påver-

kan på utbildningsområdet. Från och med HT22 har 

grundskolan en ny reviderad läroplan (LGR22). 

Från och med 220701 gäller nya kursplaner samt 

betygskriterier för grund- och grundsärskola. För 

gymnasiet gäller ändringar i läroplan samt ämnes-

planer. Tidigare handelsprogrammet har bytt namn 

till Försäljnings- och serviceprogrammet.  

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbju-

das extra studietid för att få hjälp med läxor och an-

nat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två 

timmar per vecka och det ska vara frivilligt för ele-

verna att delta. Studietiden ska vara förlagd på ele-

vens skola och anordnas under eller i direkt anslut-

ning till elevernas skoldag. 

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 

per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med finansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-

bära ökade kostnader för skolskjuts. 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 5 

 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Delår augusti är en redovisning av 

vad som skett under de två första 

tertialerna 2022 utifrån den plan 

som är beskriven i VP 2022 – 

2024. 

Ett socialt hållbart Falköping ska 

skapa förutsättningar för alla barn 

och elevers utveckling, lärande 

och utbildning, från första dagen i 

förskolan hela vägen till studenten. 

Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett 

krav på ökat fokus kring kompensatorisk 

utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn 

krävs genom hela styrkedjan och inom hela 

kommunen. 

Målet kräver samverkan mellan nämnderna. En 

ökad samverkan med socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen påbörjades 

under 2021 och har fortsatt under 2022. Det är i 

samverkan som en samsyn samt helhetssyn inom 

utvecklingsområdet kan nås. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

Antalet barnplaceringar i kommunen har ökat under 

flera års tid. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

med anledning av detta samverkat med 

Socialförvaltningen sedan hösten 2021. Detta för att 

gemensamt arbeta med förebyggande insatser för 

barn och unga för att tidigt kunna identifiera och 

snabbt erbjuda familjer insatser. Grunden i 

samverkan handlar om tätare dialog mellan olika 

yrkeskategorier för att tidigare kunna ge 

barnet/eleven och dess familj rätt stöd.  

Ett projekt mellan förvaltningarna har initierats för 

att möta denna målgrupp av barn/ungdomar. 

Projektet som ska påbörjas går under namnet 

KRAFFT (KR Annexet-FFT). KRAFFT är en 

insats som behöver beviljas av två parter; dels 

ansvarig socialsekreterare och dels godkännas av 

ansvarig på SPC. Denna insats erbjuds från och 

med hösten 2022. Eleverna går i en särskild 

undervisningsgrupp samtidigt som familjen får 

funktionell familjeterapi (FFT). FFT är en 

evidensbaserad och därmed i forskning väl 

förankrad familjebehandling när barn eller ungdom 

uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk, 

konflikter, skolk och missbruk. Målsättningen med 

behandlingen är att få till en förändring genom att 

förbättra relationer och kommunikation i familjen. 

Den målgrupp som metoden vänder sig till är 

ungdomar i åldern 11-18 år. De teorier som 

metoden vilar på är systemteori, 

kommunikationsteori, social inlärningsteori och ett 

salutogent perspektiv. 

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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Behovet av att bygga relationer och synliggöra ruti-

ner och samverkansformer mellan förvaltningarna 

är fortsatt stor. Därför kommer samverkan att fort-

satt prioriteras. Målsättningen är att våra förvalt-

ningar med våra olika uppdrag och professioner ska 

kroka arm för att tillsammans stödja familjer så att 

man tidigt kan göra bra främjande och förebyg-

gande åtgärder så att barn och elever kan lyckas i 

sitt lärande och i sitt liv.  

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

En samverkansstruktur är under utveckling mellan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompe-

tens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare 

politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fo-

kusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 

begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvali-

tét. 

Förvaltningen har en fortskridande samverkan med 

Kompetens och arbetslivsförvaltningen med fokus 

på fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna 

gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbe-

tar eller studerar, de som faller under KAA. En ge-

mensam aktivitetsplan är framtagen och flera pro-

cesser pågår. Uppföljning sker löpande. 

 

 

 

Alla barn och elever är trygga och tror på sin 

egen förmåga 

Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort 

ansvar i varje barns utveckling. Från och med hös-

ten 2022 finns en ny reviderad läroplan, Lgr 22. 

Målsättningen med den reviderade läroplanen är att 

ändringarna ska flytta fokus till undervisningen för 

att inte både lärare och elever ska vara helt upp-

tagna med bedömning och betygssättning. Detta går 

hand i hand med förvaltningens framtagna utbild-

ningsplan där fokus ligger på att stärka undervis-

ningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under flera 

år arbetat med att skapa förutsättningar för en god 

elevhälsa på varje skolenhet. Varje skola har till-

gång till skolsköterska, speciallärare, kuratorer samt 

skolpsykologer. Andel kuratorer är hög jmf med 

övriga kommuner i Skaraborg. I nuläget finns 1 ku-

rator/250 elever. Förvaltningen behöver fortsätta att 

stödja detta arbete då det fortsatt finns skolenheter 

där elevhälsan behöver stärkas. Enheter som har 

fungerande elevhälsa med rätt professioner skapar 

goda förutsättningar för rektorer, pedagoger samt 

elever. Under läsåret 2022/2023 kommer samtliga 

förskolor, grundskolor samt gymnasieskola ge-

nomgå en gemensam utbildning gällande det främ-

jande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet. 

Rektorer och elevhälsa kommer dessutom att till-

sammans med extern föreläsare få fördjupa kun-

skaperna kring hur man än mer strukturerat och sys-

tematiserat kan arbeta med barn- och elevhälsan på 

sina skolenheter. 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 7 

 

 

En väsentlig faktor för barns och elevers utveckling 

är att de närvarar i undervisningen. Under pandemi-

året 2021 var endast 50% av de inskrivna barnen 

närvarande i förskolan. Våren 2022 ökade närvaron 

i förskolan, men fortsatt är andel närvarande barn 

låg. Därför finns det fortsatt anledning att stimulera 

närvaron, då det även kommer statliga direktiv som 

stödjer detta. 

Även närvaron i grundskola och fritidshem var 

lägre än tidigare. Då elever har skolplikt är det vik-

tigt att tidigt kartlägga varför eleven inte närvarar. 

En handlingsplan finns i kommunen för att stödja 

arbetet gällande elevers närvaro. Handlingsplanen 

behöver på nytt lyftas och implementeras.  

  

Alla elever når målen 

Det största och mest omfattande mål barn- och ut-

bildningsnämnden har är att skapa förutsättningar 

för alla elever att nå målen. Ett övergripande arbete 

med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar 

långsiktigt utifrån tre områden, styrning och led-

ning, kompensatorisk utbildning samt kompetens-

försörjning arbetades fram under 2021 och kommer 

att vara grunden för kommande arbete de nästkom-

mande åren.  

I förskolan arbetar man med att utmana och stimu-

lera barns utveckling och lärande. De senaste åren 

har arbetet lett till en ökad likvärdighet mellan 

kommunens förskolor. Likvärdigheten som är ett 

övergripande ansvar för kommunen, ökar både av-

seende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer. Då närva-

ron var låg under pandemin, endast 50 % närvaro i 

snitt, påverkade det möjligheten till kontinuitet i 

undervisningen. Ett flertal barn som var i stort be-

hov av undervisning har nästan inte haft någon när-

varo alls och därför förlorat viktig tid för språkut-

veckling och sociala sammanhang.  
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Måluppfyllelsen för grundskola 

Vid julbetyget 2021 återgick elevernas resultat till 

tidigare låga nivåer. I samtal med rektorer utifrån 

varje enskild skolenhets resultat synliggjordes att 

ett flertal elever endast hade några få delar kvar för 

att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelsen 

för åk 9 nådde upp till 82 % efter avslutad grund-

skola samt lovskola. Resultaten för åk 7 och åk 8  

ligger lägre än tidigare år vid detta avstämningstill-

fälle. Det har under våren pågått ett analysarbete 

med rektorerna utifrån detta underlag. Bilden nedan 

visar vilka områden rektorerna lyfter fram som vä-

sentliga för att stödja elevers kunskapsinlärning.  
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För att stödja grundskolorna under kommande 

läsår, utifrån rektorernas analys, kommer fokus vara 

att stödja undervisningsprocesserna genom de kol-

legiala nätverk som startades förra läsåret. Rekto-

rerna får stöd av en extern utbildare, Henrik Hans-

son, under inledningsfasen av detta arbete. 

Grundskolan kommer även att tillsammans med öv-

riga verksamhetsformer arbeta med att stärka det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, som 

beskrevs ovan. 
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Måluppfyllelsen för gymnasieskola 
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Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 

program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022).  

85% av eleverna har det senaste året nått en gymna-

sieexamen. Något högre siffror är det bland de ele-

ver som läst ett högskoleförberedande program 

(90%) Andelen som klarade gymnasieexamen 2014 

– 2017 låg runt 80 % och har under de senaste fyra 

åren haft en positiv progression, 82 % (2019), 86 % 

(2020), 85 % (2021) och 85 % (2022).  Det finns 

dock en variation i såväl förutsättningar som pro-

gression mellan olika enheter och program. 

Betygspoängen för samtliga nationella program har 

legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning 2022, där betygspoängen i de 

högskoleförberedande programmen ökat något sam-

tidig som de yrkesförberedande har minskat. Detta 

kan till viss del tillskrivas distansstudierna som 

gynnade de teoretiska kurserna mer än de praktiska. 

Högpresterande elever har i högre grad klarat av att 

följa utbildningen och undervisningen och därmed 

fått högre betyg, medan för elever med olika utma-

ningar har pandemin försvårat deras kunskapsin-

hämtande.   
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

 I verksamhetsplanen för barn- och 

utbildning står det skrivet att ”En 

väsentlig del för att nå målet, en at-

traktiv kommun, är att arbeta mot 

att bli en skolkommun i framkant! 

Att ha attraktiva förskolor, skolor 

och gymnasieskola är en för med-

borgaren mycket viktig faktor för att 

vilja bo kvar och för nya invånare 

att välja kommun. Utifrån skolorganisationen har 

vi idag mycket fina och attraktiva förskolor med 

lärmiljöer som uppfyller dagens utbildningskrav.”  

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut 

om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till 

ett attraktivare Falköping. Satsningen är en viktig 

byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en at-

traktiv kommun att bo och verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och 

kommunen gör fortsatt stora satsningar på våra för-

skolor och skolor både på landsbygden och i tätor-

ten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och 

bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 

förutsättningar för en så bra och likvärdig skola 

som möjligt och samtidigt skapa funktionella ut-

bildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för våra 

pedagoger. Platåskolans försening påverkar hela 

omorganisationen vilket har medfört att tidsplanen 

behövt ändras. Under andra tertialen 2022 har fär-

digställandet av Odensbergsskolan skett. Mycket av 

förberedelserna för nya Odensbergs förskola har 

skett under sommaren. 

De anpassningar som planerades för att öka trygg-

het och studiero på Högstadium Centrum har påbör-

jats och kommer att fullföljas under hösten 2022. 

Arbetet att ta fram förstudier för Gudhemsskolan 

samt Vartoftaskolan har initierats. 

Planeringen av förskolor och skolor utgår ifrån de 

funktionsprogram som är framtagna. 

 

 

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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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 Det livslånga lärandet är ett förhåll-

ningssätt som ska genomsyra för-

valtningens samtliga processer. Att 

ungdomar och unga vuxna får rätt 

förutsättningar att fullfölja studier 

och/eller etablera sig på arbetsmark-

naden är av särskilt stor vikt.  

Samverkan skola arbetsliv, SSA-

plan 

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola 

Arbetsliv, att vara klar och implementeras. Målsätt-

ningen med planen är att skapa förutsättningar för 

våra elever, att genom prao och APL samt vägled-

ning gällande studier och arbetsliv, synliggöra vilka 

olika vägval som finns för sina framtida liv samt att 

för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra 

rekrytering. Arbetet med planen har fortsatt under 

våren med bland annat två möten med det nya SSA-

rådet. SSA-planen kommer under tidig höst gå ut på 

en sista remissrunda till rektorer och till lärare i olika 

stadier. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärar-

studerande 

Då Universitet och högskolor har krav på sig att ut-

veckla och kvalitetsförbättra VFU verksamheten har 

vi nya avtal och delvis förändrat arbetssätt för att 

höja kvaliteten för lärarstudenter under sina VFU pe-

rioder. Under våren har det beslutats om övnings-

skolor för Borås Högskola i ett nytt samarbetsavtal. 

Ett flertal VFU-handledare utbildas för att ta emot 

studenter. Vi har tagit fram en organisation och 

struktur för Falköping Kommuns skolor för att sä-

kerställa rutiner och placeringar av VFU- studenter. 

Gymnasial utbildning 

Den plan som tagits fram för introduktionsprogram-

men och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att 

stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kom-

mer att följas upp och utvärderas i oktober 2022. Det 

är av vikt att följa upp om målsättningen med denna 

plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alterna-

tiv för dessa elever. Ett område som behöver stärkas 

för eleverna på IM är hur man synliggör deras pro-

gression i sitt lärande. 

Regeringen har tagit fram en proposition gällande 

dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 

kompetensförsörjning. Propositionen innehåller för-

slag som syftar till att underlätta ungdomars och 

vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att för-

bättra kompetensförsörjningen till välfärd och nä-

ringsliv. De ändringar som behövs i skollagen före-

slås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första 

gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

 

 

 

 

 

 

  

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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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 

En lärande och utvecklande verk-

samhet 

För att skapa likvärdighet i arbetspro-

cesser, progression, förutsättningar 

för skolutveckling och kollegialt lä-

rande, behövs en tydlig ansvarsför-

delning. Som en del i den tillitsbase-

rade styrningen har förvaltningen satsat på specifika 

utvecklaruppdrag, för att ge ett riktat utvecklingsstöd 

gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet 

ska ligga nära professionen och undervisningen. 

Detta är en möjlighet för särskilt skickliga pedago-

ger att få utvecklas men också sprida kunskap och 

goda exempel inom kommunen. Från och med hös-

ten 2022 kommer strukturen för utvecklarna att för-

ändras, till att ha utvecklargrupper med fokus på 

språk-, läs- och skrivutveckling, matematikutveckl-

ing samt förskole- och fritidshemsutveckling. Till 

varje utvecklargrupp är det rektorer som stödjer ar-

betet för att tydliggöra kopplingen från huvudman 

till rektor till undervisningsnivån så man gemensamt 

drar åt samma håll. För att tydliggöra kopplingen till 

det systematiska kvalitetsarbetet finns det dessutom 

en handlingsplan till varje område för att stödja ut-

vecklarna i sitt uppdrag och tydliggöra för skolen-

heterna var fokus för utveckling ligger. 

Forskning visar (enligt Skolverket) att kollegialt lä-

rande ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bi-

dra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar 

till barns och elevers lärande och till skolutveckling.  

Inom både förskola och skola finns kollegiala nät-

verk som bidrar till skolutveckling, samverkan och 

likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds 

av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det 

finns en tydlig planering även för yrkes-, ombuds- 

och nätverksträffar där olika utvecklare leder ut-

vecklingsarbetet. Den positiva progression som 

fanns i arbetet gällande de kollegiala nätverken läså-

ret 21/22 inom grundskolan fortsätter att utvecklas 

under kommande läsår. Hösten 2022 kommer nät-

verken att handledas av Henrik Hansson med fokus 

på att utveckla undervisningen.  

Som en del i utvecklingsarbetet är även det kollegi-

ala lärandet mellan rektorer prioriterat. Under kom-

mande läsår kommer fokus vara att fördjupa kun-

skaperna kring barn- och elevhälsa. Målsättningen är 

att nå en samsyn och en helhetssyn gällande det fö-

rebyggande samt främjande barn- och elevhälsoarbe-

tet i samtliga skolformer och på alla nivåer i styrked-

jan. Vi vill även skapa förutsättningar att stanna upp 

för att analysera och förstå verksamhetens behov för 

att komma fram till verkningsfulla och långsiktigt 

hållbara förbättringar för våra barn och elever. Trots 

att förvaltningen under flera år haft denna form av 

kollegialt lärande finns det fortsatt ett behov av att 

sammanhangsmarkera, synliggöra processen och 

målsättningen, men även utmana så att man vågar 

prövar nya vägar. Vid utvärderingen efter förra läså-

rets insatser beskriver rektorerna dessa som värde-

fulla och att de bidrar till gemensam begreppsbas. 

Det område som rektorerna ser behöver utvecklas är 

närvaron i de kollegiala grupperna. Då det var flera 

som var borta vid olika tillfällen försvann kontinui-

teten i gruppernas diskussioner. 

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är im-

plementerad. Insatserna som beskriv i HÖK 21 har 

påbörjats. Målsättningen är att planen ska stärka 

möjligheten till att rekrytera personal samt behålla 

den personal vi redan har. En stor utmaning som 

kvarstår är att det fortsatt är svårrekryterat inom 

vissa områden, framförallt grundlärare med inrikt-

ning fritidshem. I nuläget fortsätter behörigheten 

inom fritidshemmet att sjunka från redan låga 25,5% 

till 21,5 %. Det är mycket stor variation mellan kom-

munens fritidshem. Även inom förskolan är andelen 

utbildade förskollärare låg. Även här fortsätter ande-

len att sjunka från 50% till 46,1%.  Förutsättningar 

för att öka andelen förskollärare är bättre än för 

grundlärare med inriktning fritidshem, då Högskolan 

i Borås har förlagt både en förskollärarutbildning 

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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och lärarutbildning till Skövde. Söktrycket på främst 

förskollärarutbildningen är högt vilket på sikt kom-

mer leda till en högre tillgång på utbildade förskollä-

rare. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-

heternas kvalité 

Under detta läsår har barn- och utbildningsförvalt-

ningens utvecklingsarbete varit beskrivet i en utbild-

ningsplan. I VP 2022 – 2024 beskrivs syftet med ut-

bildningsplanen: ”Syftet med denna utbildningsplan 

är att låta utvecklingsarbetet fortgå och vara le-

vande inom förvaltningen. Planen ska sammanfatta 

prioriterade utvecklingsområden och vara ett ge-

mensamt övergripande stöd men även bidra till att 

måluppfyllelsen och likvärdigheten ökar.” 

Utbildningsplanens utvecklingsområden skrivs fram 

i januari samt i augusti/september för att dra nytta av 

de analyser som inkommer från rektorerna under vår 

och höst. Utbildningsplanen följs dessutom upp i ok-

tober samt i mars för att vara en del av de årliga 

verksamhetsuppföljningarna för BUN. Planen syn-

liggörs i möten med rektorer, utvecklare och offent-

liggörs på Falnet. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

Återkoppling till nämnd 
 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 

att underlätta det systematiska arbetet. Huvudman-

nens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 

de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett 

sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlig-

het med målen. Barn- och utbildningsnämnden fat-

tade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras 

årligen i maj månad och bidrar till att samordna nat-

ionella och kommunala mål och krav samt synlig-

göra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydlig-

gör och skapar framförhållning i rapporteringen av 

måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 

nämnden. Även årshjulet har reviderats och utveck-

lats och from 2018 finns en gemensam uppföljnings-

struktur framtagen för Falköpings kommun.  

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att 

bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en lö-

pande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och 

per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhets-

rapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrappor-

terna går upp i kommunens övergripande delårsrap-

porter och bidrar till helheten. 

Nämndens styrkedja 
 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få ef-

fekt i organisationen krävs att varje led känner sig 

delaktig i processen och att arbetet utgår från verk-

samhetens behov. Resultaten analyseras och rapport-

eras från varje nivå upp till huvudman. Det är av 

största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan 

och att återkoppling sker från nämnd via ledare till-

baka till verksamheterna, personal och elever/vård-

nadshavare.  

Från och med den 1 augusti 2022 skärps skrivningen 

i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitets-

arbetet. I 3§ kap 4 står det ”Varje huvudman inom 

skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera och följa upp utbild-

ningen, analysera orsakerna till uppföljningens re-

sultat och utifrån analysen genomföra insatser i 

syfte att utveckla utbildningen.”  

Även på enhetsnivå stärks skrivningen; ”Sådan pla-

nering, uppföljning, analys och utveckling av utbild-

ningen som anges i 3§ ska genomföras även på för-

skole- och ekolenhetsnivå.  Kvalitetsarbetet på en-

hetsnivå ska genomföras under medverkan av lä-

rare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn 

i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 

genomförs enligt första och andra styckena.” 
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2022 med 

en nettobudget på 813 000 tkr. Under våren har 

nämnden kompenserats med 6 990tkr för högre lo-

kalkostnader samt fått del av kommunstyrelsen stra-

tegiska utvecklingsmedel om 1 050 tkr. Utöver 

detta har Kommunstyrelsen kompenserat nämnden 

för löneökningen innevarande år med 4 630 tkr. Ny 

ram per 220615 blir således 825 670 tkr. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
I barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 

ingår en riktad satsning mot för- och grundskola 

med 10 000tkr. Dessa medel har fördelats ut till en-

heterna, 6 700tkr till grundskolan och 3 300tkr till 

förskolan. Dessa medel har gått till att höja enheter-

nas grundtilldelning, som varit låg i Falköpings 

kommun jämfört med kringliggande kommuner. 

Syftet med att öka grunden är att ge eleverna bättre 

möjlighet att få det särskilda stöd som de har rätt till 

enligt skollagen. 

 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Den mycket höga, och fortfarande, stigande inflat-

ionen utgör en stor osäkerhetsfaktor för nämndens 

ekonomi. I fjol kunde vi se kraftigt ökade kostnader 

på exempelvis byggmaterial och en liknande ut-

veckling på andra varor och sektorer har redan skett 

och förväntas fortsätta. Lägg därtill situationen i 

Ukraina, som ännu inte påverkat nämnden direkt i 

någon större utsträckning, men det är något som 

skulle kunna ändras över en natt om Falköpings 

kommun blir mottagningskommun för flyktingar 

från Ukraina.  

Situationen kring Platåskolan fortsätter att påverka 

och försvåra förvaltningens arbete med att bereda 

plats för alla elever i centralorten. Då de skollokaler 

som finns tillgängliga i centralorten inte är dimens-

ionerade för antalet elever där finns en stor risk att 

ytterligare tillfälliga lokaler behöver tillkomma för 

att samtliga elever ska kunna beredas plats inom ett 

rimligt avstånd från deras bostad. Detta kommer, i 

sådant fall, innebära ökade driftskostnader för barn- 

och utbildningsnämnden. 

Flera nya lagar gällande skolområdet trädde ikraft 

vid halvårsskiften, några av dem innebär ökade 

kostnader för nämnden och staten har ännu inte för-

klarat hur det är tänkt att finansieras. Man har från 

statens håll signalerat en avsikt att täcka de ökade 

kostnaderna med statliga medel, men i skrivande 

stund är det inte klarlagt om, hur eller när det i så-

dant fall det sker. 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Förskola -135 825,0 -135 825

Grundskola -320 544,0 -320 544

Gymnasium -99 974,0 -99 974

Övrigt -256 657,0 -6 990,0 -1 050,0 -4 630,0 -269 327

SUMMA BUDGET -813 000 -6 990 -1 050 -4 630 -825 670
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 
 

Utfall och prognos 
Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på in-

täkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022. 

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-

bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader. 

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet. 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 17 673 18 695 16 994 25 491 28 043 2 552

Statsbidrag 56 358 54 756 44 668 67 001 82 134 15 133

Övriga intäkter 19 730 22 607 17 723 26 585 33 911 7 326

Interna intäkter 36 494 38 770 37 642 56 463 58 155 1 692

Summa intäkter 130 254 134 828 117 027 175 540 202 242 26 702

Kostnader

Personalkostnader -412 120 -419 995 -411 876 -620 039 -632 991 -12 952

Verksamhetskostnader -125 952 -142 343 -131 735 -197 603 -208 505 -10 902

Kapitalkostnader -4 913 -5 546 -5 067 -7 600 -8 287 -687

Interna kostnader -111 091 -120 285 -117 312 -175 969 -178 078 -2 109

Summa kostnader -654 077 -688 169 -665 991 -1 001 210 -1 027 861 -26 651

NÄMNDENS RESULTAT -523 822 -553 341 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Verksamhetsrapport 

 

 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvi-

sar ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på 

helår. Det är mindre vikarieanvändning inom för-

skolan än normalt, pga högre frånvaro bland bar-

nen. Det i kombination med att man anpassar verk-

samheten till det lägre födelsetalen vid sett i Falkö-

ping de senaste åren gör att man har ett prognostise-

rat överskott. 

 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 

få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 

har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljar-

den” tillkommit, men också att man har lägre perso-

nalkostnader än man hade under vårterminen och 

även jämfört med föregående år. Sammantaget gör 

detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin bud-

get 2022. 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvi-

kelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på två 

faktorer, dels har de interkommunala nettokostna-

derna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 

och dels har asylersättningen minskat kraftigt jäm-

fört både med budget och med föregående år. Den 

negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 

2 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsrapport 
 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Förskola -90 400 -85 477 -88 056 -135 825 -130 082 5 743

Grundskola -178 001 -216 662 -215 027 -323 456 -323 044 412

Gymnasium -64 733 -68 276 -67 336 -101 324 -101 260 64

Övrigt -190 700 -182 926 -178 544 -265 064 -271 233 -6 169

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -523 835 -553 341 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Nämndens investeringar prognostiseras få en negativ 

avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta be-

ror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte finns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-

erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-

den hålla sin investeringsbudget för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommu-

nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-

ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag 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 uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksam-

heten har som uppgift att avhjälpa och förebygga 

olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och 

Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kom-

muns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 

olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) 

Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brand-

farliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverk-

samheten och dess tillsyn för kommunerna utgör till-

synsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet 

enligt samma lagstiftningar. 

Organisation 
Förvaltningschef (vakant) 

Administration, förvaltningsledning, ekonomi, per-

sonal och kanslifunktioner. 

Skydd och Säkerhet med ansvar för arbetet enligt 

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm 

och att upprätthålla kommunernas krishanteringssy-

stem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhante-

ring. Götene ansvarar för skydd och säkerhet i egen 

regi. 

Verkstaden ombesörjer reparation och underhåll av 

fordon och annan kommunal teknisk utrustning för 

de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.  

Utvecklingschef (vakant) 

Stöd- och utveckling har ansvar för verksamhetsut-

veckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya 

metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunk-

ten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart sam-

hälle genom breddade externa kontakter med all-

mänhet och organisationer. 

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för 

samtliga kommuner i organisationen för att sam-

ordna och stödja räddningstjänsten och övriga kom-

munala verksamheter under framför allt icke kon-

torstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa 

verksamhet och samordna och serva fyra kommu-

ners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säker-

hetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha 

löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger 

också under KSC.  

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och 

minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.  

Räddningschef 

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den opera-

tiva räddningstjänstsverksamheten inom ramen för 

LSO samt grundläggande extern utbildning inom 

brand, första hjälpen och HLR. 

I enlighet med LSO och de övergripande nationella 

målen och de lokala förhållandena ge tillfredsstäl-

lande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddnings-

tjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och be-

gränsa skador på människors liv och hälsa, egendom 

och miljö. Under området ligger driftansvaret för 

fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- 

och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad 

samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i 

hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdel-

ningen.  

Räddningschefen ansvarar för räddningsledningssy-

stemet. 

 

 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSKYDD MELLERSTA SKARABORG I 3 

Förebyggandechef 

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyg-

gande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskon-

troll, sotning och tillstånd för egensotning enligt 

LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och 

anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och 

företag samt yttrande till andra myndigheter ligger 

också under denna avdelning. Externutbildning inom 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ligger också 

under förebyggandechefens ansvar. 

  

Kommunal verksamhet via 

avtalssamverkan 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommu-

ner har sedan år 2017 en överenskommelse om att 

samverka om bland annat den kommunala rädd-

ningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal 

och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings 

kommun som värdkommun. 

Kommunal verksamhet via privata 

utförare  

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 

brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 

(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 

inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla im-

kanaler i restauranger, storkök och därmed jämför-

bara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även 

ansvara för att det som skall rengöras enligt första 

stycket samt skorstenar, tak och anslutande bygg-

nadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta 

förbränningsanordningar inrättade för eldning ute-

slutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.  

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns 

med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Förändringen inom lagstiftningen LSO ställer ökade 

krav inom både det förebyggande uppdraget och 

inom räddningstjänstområdet. Vilket innebär ökade 

krav på kompetensutveckling och ökade tillsynsupp-

drag. 

Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i Europa samt 

NATO-ansökan ger effekter på organisationen 

såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil bered-

skap. 

Ökat fokus behövs för att stärka kommunerna och 

räddningstjänsten gällande förberedelser för höjd be-

redskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cy-

bersäkerhet. 

Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget. 

Förvaltningen påverkas specifikt av höjda priser på 

el och bränsle.  

När pandemin avtog och restriktionerna togs bort har 

efterfrågan ökat på de utbildningar som genomförs 

för kommunernas medarbetare och elever. 

Till följd av pandemin har sjuktalet inom förvalt-

ningen ökat.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den.  

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 

mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av till-

synsobjekt och ökade kompetenskrav inom rädd-

ningsledningssystem.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle 

 

 

I kommunerna skapas det goda 

livet – det är tillsammans som ett 

hållbart samhälle utvecklas 

Förebyggande och främjande 

arbete med fokus på barn och unga 

ska fortsätta att stärkas och 

utvecklas tillsammans med övriga 

förvaltningar och civila aktörer.  

Förvaltningen arbetar med att 

skapa trygghet och minska brott i 

samhället. Arbetet ger goda resultat och efterfrågan 

på SMSs´s samverkan är stor. För att öka effekterna 

av arbetet startar 2021 ett arbete för att digitalisera 

effektiv samordning för trygghet (EST). 

SMS stödjer kommunala förvaltningar med 

utbildning och samverkan. Utbildningar till barn 

och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra 

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av 

kunskapen. Rådgivning och information är en 

viktig framgångs-faktor för det förebyggande 

arbetet.  

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har 

potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i 

hemmet är mycket vanliga och genererar utöver 

personligt lidande också höga kostnader för 

samhället.  

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska 

fortsätt enligt framtaget handlingsprogram. 

Medborgarlöftet tas fram med hjälp av 

enkätundersökning till kommunens invånare, 

polisens medarbetardialog och statistiskt underlag. 

Utifrån resultatet enas kommunpolis och 

kommunen om vad som ska prioriteras under året. 

 

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 
Antal brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart 

samhälle ska öka 

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

2.
Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall 

ökas.

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

3.
Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att 

minimera riskerna att hamna i utanförskap.

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

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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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma el-

ler oklar 

 

Uppföljning och analys 
Kommentar till ovanstående siffror. 

Till följd av covid-19 har utbildningar för kommu-

nens medarbetare och skolor inte kunnat genomfö-

ras under stora delar av år 2020, 2021 och första de-

len av 2022. När restriktionerna släpptes blev efter-

frågan på utbildningar stort, årets utbildningar är 

fullbokade. 

Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och in-

formation till samhällets befolkning inte kunnat ge-

nomföras som planerat under våren, men har åter-

upptagits igen. Den allmänna rådgivningen och in-

formationen är viktig och forskning visar god effekt 

av en i samhället synlig räddningskår. 

Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genom-

fört hembesök både i centralort och på landsbygd.  

Äldresäkerhetsservice har utvidgats och arbetar från 

årsskiftet även i Skara kommun. Under pandemin 

har verksamheten pågått i stor utsträckning. Men de 

informationsmöte som genomfördes innan pande-

min har återigen startats, vilket kan vara anled-

ningen till något ökat antal individer som nåtts med 

servicen.  

Indikatorn – antalet som nåtts genom konsekvens-

samtal, har i tabellen ovan markerats med en gul 

prick som betyder en stabil trend. Antalet konse-

kvenssamtal som genomförs utgår från skolornas 

behov och efterfrågan på hjälp. Om man utgår från 

siffrorna ovan skulle tolkningen bli att behovet har 

minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt är det 

svårt att med säkerhet säga hur stort behovet är. Un-

der vintern 2022 har antalet individuella samtal 

minskat, för återigen sedan öka. Utifrån tidigare 

återkoppling från skolorna är effekten av samtalen 

mycket goda.  

På MSB´s hemsida står följande: Ungefär 80 perso-

ner dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de 

som dör är äldre personer och personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. 

Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt 

att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en 

brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har 

ett beteende som ökar risken för brand.  

Förvaltningen ser behov av att tillsammans med so-

cialtjänst och andra aktörer stärka brandskyddet för 

särskilt riskutsatta i samhället.  

EST-arbetet fortsätter att utvecklas och fler aktörer 

blir involverade så som exempelvis fastighetsägare, 

och näringsliv i SMS kommunerna. Arbetet upp-

märksammas nationellt både genom Sveriges kom-

muner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rå-

det (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärk-

sammas även på regional nivå då andra Länsstyrel-

ser är intresserade av vårt arbete med EST och in-

rapporteringssystemet Daedalos. 

Närmare 300 inrapportörer som kontinuerligt rap-

porterar in olika händelser via appen ger en tydlig 

bild av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser ge-
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nomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbets-

sätt. Regeringen föreslår att en ny lag om kommu-

nernas ansvar inom det brottförebyggande området 

träder i kraft den första juli 2023. 

Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbeja-

kande extremism (VBE) finns i Falköping, Tida-

holm och Skara. Omorganisering av arbetet har ge-

nomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har 

detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är an-

svaret sammankopplat med Skola Socialtjänst Polis 

Fritid (SSPF), vilket känns bra. I Falköping svävar 

frågan ännu men ett alternativ som borde fungera 

bra är att det läggs i SSPF-gruppen. 

När elever är lediga från skolan ökar risk för skade-

görelse och anlagd brand. Till följd av detta har 

ronderingar genomförts vid skolor och framför allt 

högstadieskolor i flera av kommunerna. Under 

sportlovet, påsklovet och sommarlovet utökades in-

satsstyrkan vid larm på skolor och förskolor.  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en 

del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings 

kommun för att säkerställa att metoder implemente-

ras i samtliga nämnder och förvaltningar som säker-

ställer följsamhet gentemot lagen.  
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner  

 

 
 

Kommunerna ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats 

där invånare känner stolthet och 

trygghet. 

Det breda trygghetsskapande upp-
draget 

Studier visar att upplevd trygghet är 

avgörande för trivsel i ett samhälle, 

vilket indirekt påverkar om männi-

skor vill bo och verka på orten.  

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett 

tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterli-

gare mål inte behövs varför inga delmål finns under 

detta mål. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Kommunerna – drivande aktörer 

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyn-

dighet och i vissa fall tillståndsmyn-

dighet. Tillsyn genomförs sedan år 

2019 enligt modellen rättssäker tillsyn 

som rekommenderas av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap. 

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat 

i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns 

tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet 

tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.  

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för 

kunskapsspridning och granskning kan behövas om 

pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av pri-

oritet.

 

 

 

Uppföljning och analys 
Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.  

Höjda krav såsom lagar och föreskrifter påverkar 

vilka objekt som ska granskas men även genomfö-

randet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är 

att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet. 

En nyanställd brandingenjör började sin tjänst 1 

mars 2022. En medarbetare genomgår under hösten 

en tio veckor lång utbildning inom området, vilket 

på verkar dennes möjlighet till att genomföra tillsy-

ner. Utbildningen medför att från våren 2023 kan 

denna person genomföra tillsyner på mer komplexa 

verksamheter. De nya medarbetarna har påbörjat ar-

betet med tillsyner, men full effekt kommer ses först 

under våren 2023.  

Under hösten kommer sex personer från räddnings-

tjänstavdelningen att utbildas för att genomföra en-

klare tillsyner. För att sedan påbörja arbetet med bo-

stadstillsyner i flerfamiljshus, så kallade trapphustill-

syner. Detta kommer att öka antalet tillsyner. 

 

 

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet. Helårsredovisning

2. Öka antalet tillsyner
Delårsredovisning 

Helårsredovisning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2  2020 T2  2021 T2  2022 TREND 

1. Antal nöjda kunder enligt Sveriges kommuners och 

regioners (SKR) näringslivsundersökning

2.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

2.2 Antal tillsyner

LSO 57 60 53

LBE 20 18 1

Totalt 77 78 54

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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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Verksamheterna är till för kommu-

ninvånarna 

Förvaltningens organisation ska ge 

utrymme för medarbetarna att vara 

delaktiga i utvecklingen. Medarbe-

tarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap är den vik-

tigaste resursen för att uppnå optimalt 

användande av förvaltningens resur-

ser. Med ambitionen att skapa delaktighet, infly-

tande, bättre trivsel och kvalité delegeras ansvar till 

grupper med medarbetare inom SMS. I linje med 

tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlings-

utrymme förbättras. Ständigt pågående utveckling 

genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens 

verksamheter.  

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den kli-

matstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har 

arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan 

som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på 

samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och 

ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och 

brukare.  

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till 

effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-pro-

jekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system 

för övning av befäl som har tagits i bruk.  

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och ana-

lys av insatstider har stärkts genom utökat analysun-

derlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom områ-

det då kommunala och civila aktörer blir samver-

kanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och 

Civil insatsperson.  

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter
Delårsredovisning 

Helårsredovisning

2.
KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion 

dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

3.
Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är 

arbetad tid mot kund

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

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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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma el-

ler oklar 

 

 

INDIKATORER:  

 

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 

Insatstider för larm perioden januari -augusti: 

 

Uppföljning och analys 
MSB har ändrat systemet för de händelserapporter 

som används i samband med larm och som utgör 

grunden för statistik kopplat till insatstider. Till följd 

av detta går det inte att jämföra insatstider med tidi-

gare år i nuläget. Kvalitén på händelserapporteringen 

är inte säkerställd.   

För ökad delaktighet och inflytande ingår den opera-

tiva personalen i grupper som har ansvar för olika 

områden.  

För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att 

medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.  

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster 

som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Yt-

terligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att 

erbjudas när/om larmoperatörer anställs.  

Verkstadens debiterade tid ligger i nuläget på 52% 

och nivån är påverkad av att semesterperioden just 

avslutats. Orderingången är relativt god. Orderin-

gången har specifikt påverkats av snöfattig vinter 

och allmänt av att nyare maskiner har glesare ser-

viceintervall som innebär färre timmar i verkstaden 

men gynnsammare för brukaren. 

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-sig-

nering av protokoll och avtal har införts under våren 

2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Strea-

ming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är 

under utveckling och har blivit möjligt genom inför-

skaffning av ny drönare. Även värmekamera finns 

på denna drönare. Positiva effekter är bland annat att 

minskad tid som stambanan stängs av i samband 

med suicidförsök. Effektivare sökning vid drunk-

ningstillbud. Möjligheten att se spridning av brand-

gaser i byggnaden. 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER TREND 

1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter

1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser

2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC.

3. Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund
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Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 2021-

2030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot 

Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbe-

tar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möj-

ligheter till  för minskad bränsleförbrukning och al-

ternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa for-

don. Nya släckfordon som är beställda kommer ut-

rustas med flourfritt skum för att möta miljökraven. 

Men till stor del ses svårigheter att arbeta aktivt för 

att främja klimatet. För att kunna arbeta med frågan 

med högre ambition ska hjälp tas av kommunens 

miljöstrateg. Klimat och miljöstrategin kommer att 

vara en punkt på höstens medarbetardagar tillsam-

mans med genomgång av nytt handlingsprogram och 

räddningsledningssystem.  
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala 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 gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. 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 måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet 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 utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar 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 beslutspro-

cesser. 

 

 

 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget och mål. Tids-

plan för de olika processerna såsom verksamhets-

plan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets 

gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin 

personalgrupp inom respektive avdelning för att 

uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områ-

den. Verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning 

ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbetare 

när det är aktuellt inför nytt år. Verksamhetsuppfölj-

ning redovisas till nämnden efter april, augusti re-

spektive helår. 
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Verksamhetsuppföljning 

Uppföljning av nämndens 

verksamhetsuppföljning 
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 

omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungerar 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-

dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-

nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 

kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-

verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-

ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 

och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-

ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 

sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konse-

kvenser även lokalt.  

Volym och kvalité 

Utökade lagkrav gör att antalet tillsyner behöver 

ökas, samtidigt som dokumentationskraven ökat. 

Detta kräver som tidigare påpekats utökade resurser 

för tillsynsverksamheten. 

Trenden för utryckningsverksamheten är att antalet 

insatser ökar på grund av ökat antal olyckor och ett 

utökat uppdrag som genererar fler utryckningar. 

Även detta kräver ökande resurser. Nya krav på 

räddningsledningssystem och ledning av räddnings-

insatser kräver utökade insatser på kompetensut-

veckling och arbetsinsatser inom samverkan med an-

gränsande ledningssystem. 

Förväntad utveckling 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 

ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-

förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten. 

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 

med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren. 
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Stor frånvaro i januari och februari inom den opera-

tiva verksamheten på grund av Covid-19 fick bland 

annat bemannas genom övertid för den personal som 

fanns tillgänglig. Övertid påverkar inte årsarbetarta-

let så det är endast extrapersonalen som syns i sta-

tistiken. Eftersom extrapersonalens timmar var lägre 

än frånvaron så minskar antalet årsarbetare. I budge-

terat antal årsarbetare ingår semesterpersonal för 

hela året. I utfallet till och med juli ingår juni må-

nads timpersonal två månader ligger fortfarande 

framför oss. Under våren bidrar ersättare för perso-

nal som deltagit i utbildning till ökat årsarbetartal. 

Nyrekrytering av informationssäkerhetssamordnare 

är gjord med tillträde i april. Denna verksamhet 

överfördes från kommunstyrelsen från år 2022. 

Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk 

för tillsynsverksamhet enligt LSO har bemanningen 

utökats genom anställning av ytterligare en brandin-

spektör från mars. 

Fem rekryteringar av styrkeledare och brandmän har 

gjorts för att ersätta personal som valt att slutat samt 

i en kedja av internrekrytering. 

Budgeten för Räddningspersonal i beredskap (RIB) 

visar det antal brandmän som ingår i den fasta bered-

skapsstyrkan (48 st). Ett antal extra behövs för att 

täcka frånvaro av olika orsaker.  

Förväntad utveckling 
I prognosen för året ökar antalet årsarbetare med 0,7 

på grund av att antal säkerhetssamordnare utökats 

med 1,5 tjänst för kommunernas beredskapsplane-

ring och trygghetsarbete.  

Ny tjänst för brandskyddstillsyn ökar antalet med 

0,8 årsarbetare. 

Vakant förvaltningschefstjänst kommer troligen inte 

hinna återbesättas före årsskiftet men upprätthålls 

genom tillfälligt förordnande. Ytterligare en vakans 

påverkar förvaltningen under hösten. 

En viss omsättning av RIB-personal sker årligen. 

Hur stor den kommer att bli är svårt att bedöma i nu-

läget.  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER JULI 

UTFALL 2022 

PER JULI 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 92,1 94,8 92,5 93,0 0,5

RIB-anställda exkl brandvärn 53,8 50,1 48,0 52,0 4,0

Frivilliga brandmän 32,0 33,0 40,0 33,0 -7,0

Pensionsavgångar 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Rekryteringar 1,0 9,0 14,0 14,0

Rekryteringar RIB-personal 1,0 2,0 5,0 5,0

Frånvaro jan-aug 2021 jan-aug 2022  

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 1,9% 3,2%

  Kvinnor 2,0% 2,9%

  Män 1,9% 3,2%

  Varav över 60 dagar 11,5% 29,9%

      -29 år 2,2% 5,1%

  30-49 år 1,5% 2,0%

  50 år - 2,3% 3,8%

Andel arbetstagare som inte har 74,0% 62,0%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 14,9% 16,8%

sjukfrånvarodagar
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Nämndens budgetram från Falköpings kommun 

uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en netto-

budget utifrån Falköping kommun andel av gemen-

sam avtalad verksamhet tillsammans med kommu-

nerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksam-

het som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag 

från fler. 

I driftsbudgeten ingår ett omställningskrav om en 

(1) procent. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 

mnkr. 

En budgetväxling från kommunstyrelsen om -0,2 

mnkr ingår och innebär att informationssäkerhets-

samordningen överflyttats till nämndens verksam-

het som enbart rör Falköping.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har bud-

getramen ändrats för internhyror och städkostnader. 

Rättelse av felaktig justering för sänkta internräntor 

i internhyran ökar ram med -0,26 mnkr och för 

städkostnader är ökningen -0,02 mnkr. Falköpings 

kommuns andel uppgår till -0,12 mnkr. 

Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneav-

tal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare 

budgeterats i en central lönepott under kommunsty-

relsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära 

utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet 

(2,2 %). Nämndens lönepott uppgår till -1,1 mnkr, 

som ursprungligen var placerad på verksamhetsom-

råde ”Stab, nämnd …”, har nu fördelas till respek-

tive verksamhet enligt förhandlingsutfall. Kostnads-

ökningen ligger i nivå med den preliminära ramen. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta 

pengar i flerårsplanen 2022-2024.  

En framställan om att nämnden skulle tilldelas ge-

nerella statliga medlen om ca fyra kronor per invå-

nare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upp-

rätthålla en övergripande ledning av kommunal 

räddningstjänst, tillgodosågs inte. 

Förväntad utveckling 
Någon justering av nämndens ram för kapitalkost-

nader enligt bokslut 2021 kommer inte att göras un-

der året. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med till-

hörande föreskrifter innebär utökade kostnader för 

att uppfylla kraven på ett ledningssystem för rädd-

ningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader 

för kompetensutbildning på MSB:s kurser. Tillsam-

mans med de förändringar MSB har gjort i utbild-

ningssystemet med förlängning av kurser och fler 

kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 50 Lönepott 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -10 856 959 -9 897

Räddningstjänst -56 407 -282 -808 -57 497

Kommunsamordningscentral -6 286 -100 -6 386

Förebyggande -1 700 -51 -1 751

Nettokostnad gemensam verksamhet -75 249 -282 0 0 -75 531

Driftbidrag gemensam verksamhet 42 596 162 42 758

Summa Gemensam verksamhet -32 653 -120 0 0 -32 773

Verlsamhet Falköpings kommun

Verkstad -222 -222

Ungdomsstyrkan -25 -25

Skydd och säkerhet 0 0

Informationssäkerhetssamordning -200 -200

Summa Verksamhet Falköping -447 0 0 0 -447

SUMMA BUDGET -33 100 -120 0 0 -33 220
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för ersättare och för kurskostnader med logi och 

mat. 

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSO-

lagstiftningen kommer medföra behov av ökade 

personella resurser. Kostnaderna kommer inte fullt 

ut att finansieras inom ramen för taxan. 

Allmänna prisökningar, och specifikt för el och 

drivmedel, har gett ökade kostnader. Om nuvarande 

nivå för bränslepriset blir varaktigt kommer budge-

ten att överskridas med 50 %. 
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 
 



 

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I 19 

Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-

gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 

Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 

kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 

Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-

ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 

det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas spe-

cifikt av höjda el- och drivmedelspriser.l.  

Externutbildningar återupptogs från maj månad vil-

ket inneburit lägre intäkter under perioden fram till 

och med april.  

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 

mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse. 

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av ef-

fekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 

för kommunal räddningstjänst, ökade lagkrav inom 

brandskyddstillsynen. På grund av kända vakanser, 

bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 

Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. Or-

ganisationen för Skydd % säkerhet har stärkts med 

ökad bemanning för beredskapsplanering och trygg-

hetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och 

driftsbidrag från berörda kommuner. 

Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 

svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-

hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 

icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administrat-

ion är för tillfället vakanta och en möjlighet finns att 

avbryta rekrytering på dessa. 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 637 3 375 3 436 5 154 5 489 335

Statsbidrag 733 1 315 653 980 1 980 1 000

Övriga intäkter 2 501 2 257 1 557 2 335 3 206 871

Interna intäkter 6 907 5 611 4 196 6 300 6 724 424

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa intäkter 40 898 42 756 38 347 57 527 61 065 3 538

Kostnader

Personalkostnader -43 923 -46 998 -43 844 -65 952 -68 257 -2 305

Verksamhetskostnader -9 237 -10 915 -9 890 -14 840 -16 100 -1 260

Kapitalkostnader -2 431 -2 533 -2 335 -3 503 -3 603 -100

Interna kostnader -7 140 -5 832 -4 297 -6 452 -6 947 -495

Summa kostnader -62 731 -66 278 -60 366 -90 747 -94 907 -4 160

NÄMNDENS RESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622
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Verksamhetsrapport 

 

Gemensam verksamhet SMS 
Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna 

i den gemensamma SMS-verksamheten visar ett un-

derskott om 1,6 mnkr. Falköpings kommuns andel 

av underskottet uppgår till 0,7 mnkr och övriga 

kommuners gemensamma del är 0,9 mnkr. 

Ledningsfunktion 

Statsbidrag för sjuklönekostnader ingår i utfall per 

augusti men kommer tillföras respektive avdelning 

före bokslut. Kostnaderna för sjuklöner överstiger 

ersättningen och påverkar räddningstjänstavdel-

ningen. Årets investeringar i släckbil och rök-

skyddsutrustning mm kommer att ge ökade kapital-

kostnader som troligen överstiger budget. Återbe-

sättning av förvaltningschef bedöms vara vakant 

minst året ut. Under tiden finns en tillförordnad för-

valtningschef. Den preliminära lönepotten om 1,1 

mnkr för årets löneavtal har fördelats till verksam-

heterna enligt utfall. 

Bedömningen är att prognosen för året inte medför 

någon budgetavvikelse. 

Räddningstjänst 

Avdelningen hade hög frånvaro på grund av Covid-

19 i början av året som ledde till merkostnader för 

övertid och extra personal i nivån 0,4 mnkr. Bidrag 

från staten täcker delar av kostnadsökningen. Utbe-

talning av sparade semesterdagar drive också upp 

personalkostnaderna. I utfallet per augusti finns två 

tredjedelar av löner för semesterperioden med. Ut-

vecklingen av drivmedelspriserna är svår att be-

döma. Om de höga priserna på el och drivmedel 

kommer att bestå innebär det att kostnaderna ökar 

med mer 50 procent över budget och medför ett un-

derskott om cirka 0,4 mnkr. 

Utbildningsinsatser till följd av nya krav om led-

ning av kommunal räddningstjänst kommer att 

medföra att kostnaderna för årets personalutbild-

ning blir högre. Befaras ett underskott om 0,8 mnkr. 

En avvikelse för internhyrorna för Falköpings 

brandstation har uppmärksammats och är under ut-

redning. Avvikelsen uppgår till cirka 0,2 mnkr. 

Prognosen för helår visar sammantaget på ett under-

skott om 1,8 mnkr för räddningstjänstavdelningen. 

Kommunsamordningscentral 

Utfallet påverkas av en vakans under merparten av 

perioden fram till augusti. Rekrytering kommer att 

ske men tillsättning förväntas inte bli under året. 

och medför att prognos för verksamheten kommer 

att ge ett överskott om 0,6 mnkr. 

Förebyggande 

En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt 

nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen, har gjorts 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -5 429 -6 428 -6 582 -9 897 -9 897 0

Räddningstjänst -38 354 -41 710 -38 237 -57 497 -59 337 -1 840

Stöd och utveckling -4 677 0 0

Kommunsamordningscentral 0 -3 711 -4 246 -6 386 -5 786 600

Förebyggande -1 210 -1 484 -1 162 -1 751 -2 116 -365

Nettokostnad gemensam verksamhet -49 670 -53 333 -50 227 -75 531 -77 136 -1 605

Driftbidrag gemensam verksamhet 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa Gemensam verksamhet -21 551 -23 135 -21 722 -32 773 -33 470 -697

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad -236 -299 -148 -222 -222 0

Ungdomsstyrkan 16 -35 -17 -25 -25 0

Strategiska utvecklingsmedel -61

Skydd och säkerhet samt BRÅ -2 -8 0 0 0 0

Informationssäkerhetssamordning -44 -133 -200 -125 75

Summa Verksamhet Falköping -282 -387 -298 -447 -372 75

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622
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under våren. Kostnader som inte bedöms finansi-

erade via avgifter uppgår till cirka 0,4 mnkr och 

medför att prognosen visar på underskott i denna 

nivå. 

Verksamhet Falköpings kommun 

Verkstad 

Andelen debiterad tid efter augusti uppgår till 52 % 

(mål 70 %). Resultatet efter augusti visar ett under-

skott 0,15 mnkr och är i samma nivå som föregå-

ende år vid samma tid. Orderingången har specifikt 

påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att ny-

are maskiner har glesare serviceintervall som inne-

bär färre timmar i verkstaden men gynnsammare för 

brukaren. Bedömningen är att budget och utfall ba-

lanserar vid årets slut. 

Ungdomsstyrkan 

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet vi-

sar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter 

från övriga förvaltningar kommer att inhämtas se-

nare. 

Skydd och säkerhet 

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig er-

sättning för krisberedskap och civilt försvar. I de-

cember beslutades att överenskommelsen för civilt 

försvar förlängs ytterligare en gång vilket innebär 

att nya bidrag utbetalas även under 2022. I rege-

ringens vårändringsbudget kom beslut om att ytter-

ligare stärka kommunerna. 

Så länge den statliga finansieringen täcker kostna-

derna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbruk-

ningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhets-

rapport – Skydd & säkerhet” på näata sida.

BRÅ 

En överenskommelse mellan kommundirektörerna i 

Falköping, Skara och Tidaholm finns om en gemen-

sam tjänst för trygghetsarbete med kommunal 

finansiering. Verksamheten startar under september 

månad. I prognosen uppgår kostnaden till -0,2 mnkr 

med intäkter i samma nivå. 

Informationssäkerhetssamordning 

En informationssäkerhetssamordnare tillsattes un-

der våren för verksamheten som från årsskiftet 

överflyttats till förvaltningen från kommunstyrel-

sen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tida-

holms kommuns räkning. På grund av att tjänsten 

varit vakant fram till mitten av april kommer kost-

naderna detta år bli lägre än budget som medför ett 

överskott om cirka 0,1 mnkr. Ersättning från Tida-

holms kommun avser tjänsteköp för hela 2022. 

Driftbidrag 
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kom-

muner för den gemensamma SMS-verksamheten 

faktureras månadsvis med en tolftedel av aktuell 

budget.  

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet 

visar ett befarat underskott om 1,6 mnkr. Falkö-

pings kommuns andel uppgår till 43,39 % och öv-

riga kommuners andel till 56,61 %. 

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen 

nedan. 

 

 

Kommun 

(tkr

Års-

budget
Tillägg

Ny 

budget
Prognos

Budget-

avvikelse

Falköping 32 653 120 32 773 33 470 697

Götene 12 567 48 12 615 12 883 268

Skara 17 869 68 17 937 18 318 381

Tidaholm 12 160 46 12 206 12 465 259

Summa 75 249 282 75 531 77 136 1 605
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Enhetsrapport – Skydd & säkerhet 

 

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommu-

nerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansie-

ringen sker inom ramen för statlig ersättning för 

krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åt-

går under året kan medflyttas till kommande år. Så 

länge den statliga finansieringen täcker kostna-

derna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bok-

slut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen 

för år 2022 som förbrukats.  

I regeringens vårändringsbudget kom beslut om att 

ytterligare stärka kommunerna. Samtliga kommu-

ner får ett grundbelopp om 155 tkr och 3,19 kr per 

invånare. Den största delen av de extra medlen går 

till civilt försvar, cirka 77 %. 

Krisberedskap 
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från 

MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag 

som är lika stort oberoende av kommun, en verk-

samhetsersättning i förhållande till kommunens in-

vånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare. 

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkost-

nader med specifik fördelning per kommun. Övriga 

kostnader utgörs av kompetensutveckling av be-

rörda inom respektive kommun och viss utrustning 

mm för området. 

Civilt försvar 
Statsbidrag till civilt försvar bygger på en särskild 

tidsbegränsad överenskommelse mellan MSB och 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) med start 

år 2017 för att stärka kommunerna förmåga inför 

höjd beredskap. 

I december, efter att nämndens budget antogs, för-

längdes överenskommelsen och gäller även för 

detta år och belopp enligt tidigare nivå erhålls för 

att fortsatt arbete inom uppdraget.  

Personalresursen har under våren utökats med en 

halv tjänst med kompetens inom informationssäker-

het. Lönekostnader för en och en halv tjänst delas 

lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kom-

munspecifika. 

 

 

 

 

  

   

ENHETSRAPPORT (tkr) 

KOSTNADER 

UTFALL

PER 2022-08 

ANDEL FÖRBR. 

AV 2022 ÅRS 

STATSBIDRAG 

STATSBIDRAG  

2022 

STATBIDRAG 

ÖVERFÖRDA 

FRÅN 2021 

ÅTERSTÅENDE 

STATSBIDRAG 

Skydd & säkerhet - Krisberedskap

Falköping -334 32% 1 029 1 431 2 126

Skara -593 79% 748 45 200

Tidaholm -332 53% 632 364 664

Summa Krisberedskap -1 259 52% 2 409 1 840 2 990

Skydd & säkerhet - Civilt försvar

Falköping -232 47% 490 486 744

Skara -226 60% 375 83 232

Tidaholm -202 63% 320 269 387

Summa Civilt försvar -660 56% 1 185 838 1 363

ENHETENS RESULTAT -1 919     53%  3 594      2 678      4 353     
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Investeringsrapport 

 

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till      

-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 

från föregående år. Totalt -6,6 mnkr. 

En ny släckbil är under byggnation med planerad le-

verans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av ut-

rustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrust-

ning som placerats på brandstationen i Falköping 

samt ett lastväxlarflak. 

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 

budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Släckbil -177 -5 500 -5 650 150

Rökskyddsutrustning -473 -500 -500 0

Övrigt -198 -600 -450 -150

Re-/löpande investeringar 0

Fleråriga investeringsprojekt 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT -848 -6 600 -6 600 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda lokaliseringarna för stads-

biblioteket i Falköping, Falbygdens museum 

samt museets samlingar på Aristo med syfte 

att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-

kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras 

till kommunstyrelsen och kultur- och fritids-

nämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomlysa re/löpande investe-

ringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas 

till kommunstyrelsen under år 2022. Till bud-

getprocessen för 2023-2025 ska underlag för 

periodens re/löpande investeringar presenteras 

samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt 

förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

 

Arbete med utredning 
Uppdragen är inte direkt riktade till nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborg. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 

verksamhetsrapport 
När restriktionerna kopplade till pandemin släpptes 

har efterfrågan på utbildningar blivit stort, årets ut-

bildningar är i stort sett fullbokade redan. Förutsätt-

ningarna ses goda för att stärka det socialt hållbara 

samhället. Ökad oro i omvärlden påverkar det all-

männa prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt 

av höjda priser på el och drivmedel. Liksom hos 

flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen 

mycket höga i början av året på grund av Covid-19. 

För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att 

bibehålla full bemanning. Ökade lagkrav inom 

LSO-lagstiftningen medför behov av ökade perso-

nella resurser inom tillsynsverksamheten samt in-

satser för att upprätthålla en övergripande ledning 

av kommunal räddningstjänst. Höjda krav har med-

fört att antalet tillsyner kommer vara svårt att öka 

men kvalitén och träffsäkerheten bör öka. Förutsätt-

ningarna för att analysera insatstider behöver för-

bättras för att måluppfyllelse för mål 4 ska kunna 

avgöras. Målet utmanas också av personalföränd-

ringar inom organisationen.  

Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett un-

derskott om 1,6 mnkr varav Falköpings kommuns 

andel uppgår till 0,7 mnkr. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 

svårt att genomföra besparingar inom verksam-

heten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-

hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 

icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administ-

ration är för tillfället vakanta och en möjlighet finns 

att avbryta rekrytering på dessa. 

Återkoppling till 

nämnd/kommunfullmäktige 
Personalökning inom myndighetsutövning har 

gjorts för att öka möjligheten att klara av de 

lagstadgade kraven inom tillsynsområdet, vilket 

inte är fullt finansierad. Nämnden har gett klar-

tecken till denna utökning. Personalresursen för till-

synsverksamheten har minskats sedan sammanslag-

ningen 2017. 

Kostnaderna för att klara kraven inom räddnings-

ledningssystemet är inte alls finansierade. Staten 

har sin utredning av kostnaderna utökat statsansla-

get med 4,3 kr/kommuninnevånare, dessa resurser 

har inte tilldelats SMS. 

SMS har inte kompenserats fullt ut för den hyres-

höjning som genomförts efter utbyggnad och an-

passning av brandstationen i Falköping för utökat 

behov hos ambulansverksamheten, inom skydd och 

säkerhet samt ökade krav på skyddade ledningscen-

traler. 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-

bitioner 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. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag 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 uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom so-

cialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgif-

ter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av  

den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara 

för ensamkommande flyktingbarn enligt lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 
Nedan synliggörs nämndens organisation, som ut-

görs av fyra verksamhetsområden. All myndighets-

utövning samt den kommunala hälso- och sjukvår-

den är samlad inom verksamhet myndighet och 

hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre 

verksamheter som arbetar med verkställighet av in-

satser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksam-

het äldreboende innefattar alla särskilda boenden 

inom kommunen. Verksamhet hemstöd arbetar 

gentemot brukare som bor i ordinärt boende. Verk-

samhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till 

människor med funktionsnedsättning.  Inom förvalt-

ningen finns också förebyggande insatser, där hjälp 

och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvalt-

ningsgemensam administration finns för att stödja 

förvaltningens verksamheter.  
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Kommunal verksamhet via 

avtalssamverkan 

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg 

(GVO) 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 

gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 

av transporter och en beställningscentral för färd-

tjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt 

skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO) 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns till-

sammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med 

den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att in-

vånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 

för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skara-

borgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyn-

digheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbju-

der barn under 18 år medicinsk, psykologisk och ju-

ridisk hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet regle-

rar samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-

hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.  

Kommunal verksamhet via privata 

utförare  

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-

hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-

tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 

Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Fal-

köpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst 

AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekono-

misk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt 

grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun 

innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flykting-

mottagande. För socialförvaltningens del har det 

handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt 

till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falkö-

ping har ännu inte inträffat och det är oklart 

huruvida kommunen kommer att vara mottagande-

kommun. Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan 

på mer information.  

Kommunfullmäktiges 

övergripande mål och Agenda 

2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med Förenta Nationernas 

Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Kommunens utvecklingsarbete med hjälp av Agenda 

2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen 

ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett 

verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffek-

ter och följa upp resultatet av det arbete kommunen 

gör. Till varje mål har nämnden kopplat aktiviteter, 

vilka framgår av verksamhetsplanen. I föreliggande 

verksamhetsrapport tas utgångspunkt i verksamhets-

planen och dess aktiviteter. Uppföljning görs i direkt 

relation till respektive aktivitet. Syftet med detta är 

att det ska vara lätt och enkelt att följa nämndens 

progression för respektive prioriterad aktivitet.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemins fortsatta påverkan 

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-

dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 

tertialet kunde dock flera begränsningar tas bort 

och verksamheter som varit stängda kunde åter öpp-

nas i och med att sjukdomen inte längre betraktades 

som samhällsfarlig. 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompe-

tens 

Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det rå-

der en generell brist på arbetskraft och redan tidigt 

bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför 

sommarsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. 

Detta gällde i synnerhet inom äldreomsorg och per-

sonlig assistans. Vid uppföljning av semesterperi-

oden har det kunnat konstateras att bemanningen 

precis som förväntat inneburit en stor utmaning och 

att denna utmaning kvarstår även framåt.  

Det finns en matchningsproblematik i form av att de 

personer som söker vikariat i stor utsträckning sak-

nar såväl formell som reell kompetens och ofta även 

intresse för yrkesområdet. Många gånger har verk-

samheterna inga andra alternativ än att prova att an-

ställa personer som snart visar sig inte fungera, vil-

ket leder till höga introduktionskostnader utan resul-

tat. Då flera branscher öppnats upp igen efter pande-

min har många arbetssökande valt andra områden än 

vård och omsorg. Behovet av att stärka attraktivite-

ten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utma-

ningarna framkommer tydligare än någonsin. För att 

öka attraktiviteten har exempelvis introduktionstiden 

för de som rekryterats förlängts, vilket får en direkt 

effekt på personalkostnaderna.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt 

hållbart Falköping genom att verksamheten utgår från alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. I arbetet med att skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genomförs aktiviteter för att 

bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med evidensbaserade 

arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via Barnrättsresan.

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Fortsatt arbete med 

implementeringen av 

barnkonventionen. 

Genomföra utbildningsinsatser samt se 

över arbetsprocesser. 

Förväntad effekt: 

Stärkt barnrättsperspektiv i all verksamhet 

inom förvaltningen. 

Utbildning i barnkonventionen har genomförts. De enheter 

som arbetar direkt eller indirekt med barn har genomgått 

nämndens anpassning av Barnrättsresan framtagen av Barn-

ombudsmannen. Arbete sker för att identifiera aktiviteter för 

att säkerställa barnperspektivet i tillämpningen av LSS.  

Barnrättsperspektivet genomsyrar ny arbetsprocess inom 

barnavårdsärenden, Falköpingsmodellen.  

 

Övergripande  

Stärka samverkan 

mellan  

enheter och yrkespro-

fessioner inom för-

valtningen för att op-

timera de insatser 

som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-

kansformer för långsiktigt insatsarbete där 

en helhet skapas, där den enskilde får rätt 

insats på rätt sätt i kommunens regi i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Förväntad effekt: 

Bättre förutsättningar för den enskilde att 

få en långsiktigt god hälsa och utveckling 

genom att hållbara lösningar skapas utifrån 

en tydlig förväntan på respektive yrkes-

roll/enhet.  

Under året har arbetssätt gällande ett konsultationsteam för 

barn och unga konkretiserats allt mer och även medarbetare 

från barn- och utbildningsförvaltningen inkluderas i teamet. 

På så vis stärks kompetensen kring de gränsöverskridande 

frågor som kan uppstå när lösningar ska utformas för ett 

barn på hemmaplan.  

I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsenheten då 

det finns behov av detta.  

Barn- och ungdomsenheten och boendestöd samverkar i den 

nya insatsen familjestöd. Utfallet av denna följs upp i slutet 

av året.  

Övergripande  

 

 

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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Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området 

barn och unga förtydligas och arbete sker gemensamt för att 

förbättra hela processen.  

I en extern granskning av utredningar enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) lyfts frågan om huruvida 

samverkan kan stärkas mellan missbruksgruppen och t. ex 

Kapellgatan. Detta för att förebygga behov av att omhän-

derta personer som bor i kommunens egna boenden enligt 

LVM. Sådan samverkan är ett viktigt fokusområde för vuxe-

nenhetens arbete framåt.   

Fungerande teamträffar avseende brukare i ordinärt boende 

är fortsatt en utmaning. Utvärdering har skett, men ännu har 

inga beslut tagits kring hur formerna för dessa möten ska se 

ut fortsättningsvis.  

Stärka samverkan 

mellan socialförvalt-

ningen och andra för-

valtningar för att nå 

synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-

kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-

tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-

renden mellan skola och verksamhet 

MYHS.  

Förväntad effekt: 

Snabbare insatser och tydlighet för den en-

skilde som får stöd och hjälp av kommu-

nen. Kortare handläggningstid. Färre barn-

placeringar. 

 

Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialför-

valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn 

och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd 

och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två 

socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och 

unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och 

skolor. Under mars genomfördes en uppföljningsdag med 

såväl samverkansgrupperna som en grupp medarbetare som 

har ledningsfunktioner i förvaltningarna. Medarbetare från 

båda förvaltningarna informerade om sina respektive verk-

samheter eftersom samverkansgrupperna efterfrågat mer 

kunskaper i detta och dialog fördes kring samverkan. Grup-

pen med ledningsansvar fick i uppdrag att revidera samver-

kansrutinen utifrån synpunkter som inkommit.  

Den andra samverkan handlar om att hitta insatsformer där 

socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden 

Övergripande v 
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där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. 

En insatsform har tagits fram och konkretiserats under vå-

ren. Den innebär att skola och socialtjänst under sex måna-

der arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. 

Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på 

Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktion-

ell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och den-

nes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, för-

bättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna 

i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och 

utveckling. Denna verksamhet startas upp under hösten 2022 

och finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl 

socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.  

Utreda förutsätt-

ningar för kompe-

tenshöjande insatser 

inom området kring 

psykisk ohälsa hos 

äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 

första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-

das för att ge effekt i verksamheten.  

Förväntad effekt: 

Ökade förutsättningar för äldres möjlighet 

att tala om sitt psykiska mående. En ökad 

trygghet hos personal att hantera och möta 

äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och 

motverka suicidalitet hos äldre. 

Arbetsledare inom verksamhet hemstöd samt delar av re-

sursteam äldreboende har genomgått ”Våga-fråga”-utbild-

ningar. Enhetschefer äldreboende planeras att utbildas under 

hösten. Nästa steg är att sprida kunskapen hos medarbetare 

för att stärka arbetet kring äldres psykiska hälsa. 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

verksamhet 

hemstöd 

 

Bredda lågtröskel-

verksamhet  

utifrån ny social-

tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 

bredda den förebyggande verksamheten, 

ex. kompetensutveckling för att certifiera 

personal i evidensbaserade metoder och ut-

öka stödverksamhet i gruppform.  

Förväntad effekt: 

Möjlighet för fler enskilda att ta del av  

insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda 

Förberedelsearbete pågår inför uppstart av öppen mottag-

ning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut riktad till 

målgruppen för vuxenenheten.  

Övergripande  
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effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån 

det behov enskilda har. 

Utveckla arbetet vi-

dare med ”Agera 

mera” (frivilligverk-

samhet).  

 

Socialförvaltningen i samverkan med kul-

tur- och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 

Falköpingsbor som vill bidra genom att 

vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

Förväntad effekt: 

Öka kommuninvånarnas engagemang 

inom social välfärd genom att få fler frivil-

liga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamheten och isoleringen. 

Frivilligverksamheten har öppnats upp igen efter att ha varit 

pausat under covid-19. Nya frivilliga har rekryterats, men 

ännu har inga besök hemma hos enskilda genomförts. 

 

Verksamhet  

hemstöd 

 

Identifiera teknikstöd 

för äldre för att före-

bygga ensamhet samt 

öka delaktighet och 

självständighet. 

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en per-

son som  är anställd för att komma ut till 

brukare och visa hur teknik kan användas i 

ett brett perspektiv). Syftet är att skapa för-

utsättningar för inkludering i samhället för 

äldre och funktionsnedsatta.   

Förväntad effekt: 

Ökad känsla av inkludering i samhället och 

lättare tillgång till samhällstjänster. 

IT-fixare har startat upp igen efter att i början av året ha varit 

pausad utifrån pandemin och tjänsten används av många 

äldre. Möjlighet finns nu att boka IT-fixaren även för bru-

kare på äldreboende.  

Verksamhet 

hemstöd, 

äldreboende och 

funktions-

nedsättning. 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal 

barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. 

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är 

hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt 

kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir 

så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkans-

grupper som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta 

rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i 

praktiken och även för att nå de effekter som är önskvärda.  

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar 

att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i 
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skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samver-

kan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istäl-

let finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med bar-

net i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utö-

kad så kallad lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbe-

dömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten 

i ett tidigare skede. Därför kommer ett arbete ske under året för att identifiera möj-

liga lågtröskelverksamheter. Därtill kommer verksamheterna försöka att planera 

för en omställning för att möta den nya socialtjänstlagen som föreslagits träda i 

kraft 2023.  

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psy-

kisk ohälsa och ensamhet. Insatser genomförs därför för att stärka frivilligverk-

samheten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna 

öka sin digitala kompetens vilket kan stärka målgruppens inkludering i samhället. 

Den digitala fixare som anställts i kommunen kan nu också bokas av verksamhet 

äldreboende. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  

tillitsbaserad styrning 

 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 

patientsäkerhet i de nationella författningskraven.  

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt 

lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens 

område. 

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Förbättrad och  

effektiviserad doku-

mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-

formningen av dokumentation 

(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 

med journalgranskning. Utveckla och in-

föra dokumentation i mobil.  

Förväntad effekt: 

Minskad administrativ tid och mer tid hos 

enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på 

social dokumentation samt bättre kunskap 

om vad som dokumenteras när, var och 

hur.  Öka delaktigheten för brukare. 

Utbildning i social dokumentation har genomförts inom 

barn- och ungdomsenheten. En översyn av beslutsformule-

ringar inom verksamhetsområdet pågår. Fokuserat arbete 

kring utredningar sker också inom ramen för konsultupp-

drag. Syftet är dels att komma ikapp med utredningsarbete 

genom att konsultfirman utför utredningstjänster, men 

också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet 

för ökad produktivitet och effektivitet. 

En extern granskning av utredningar enligt LVM har ge-

nomförts. I granskningen konstateras att de klienter som 

placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fort-

gående missbruk, att handläggarna har gjort en korrekt be-

dömning. Dock lyfts det faktum att utredningarna i de 

flesta fall är av alldeles för stor omfattning. 

En generell förändring i och med bytet av verksamhetssy-

stem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte 

längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer 

korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya 

arbetssätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fast-

ställa dessa. En effektivisering av dokumentation till följd 

Övergripande 
 

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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av det nya verksamhetssystemet är att man vid myndig-

hetshandläggning inom äldreomsorg inte längre gör lika 

många nya utredningar som tidigare.  

Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för 

att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla 

brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper 

har nu kommit igång med detta arbete.  

Resursoptimering vad 

gäller personal och lo-

kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 

liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-

beta där personal arbetar så optimalt som 

möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 

som finns.  

Förväntad effekt: 

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö 

och hållbarhetsperspektiv. 

Lokaler inom daglig verksamhet (LSS) har optimerats för 

att kunna ta emot större antal brukare eftersom andelen 

brukare inom denna insatskategori kommer öka. Utfallet 

har varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta 

omflyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utma-

ningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.  

Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman 

till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad perso-

nalen idag rapporterar in i IntraPhone.  

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-

serad  

socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-

service för enskilda som söker stöd och 

hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-

hetssystemet, automatisering av handlägg-

ning. 

Förväntad effekt: 

Utöka den enskildes möjlighet till själv-  

bestämmande och ansvarstagande, samt  

möjlighet att följa sitt ärende.  

Effektiv handläggning och transparens 

gentemot den enskilde. Minskad miljöpå-

verkan.  

En betydande förändring och förenkling har skett avseende 

bekräftelse av faderskap, genom att  nyblivna föräldrar nu 

kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för 

att besöka socialtjänsten.  

Förberedelseaktiviteter sker för att möjliggöra migrering 

av data ur verksamhetssystemet till kommunens e-arkiv. 

 

 

 

Övergripande 
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Efterforska vad utförar-

verksamheterna behö-

ver för tekniska hjälp-

medel framöver för att 

på ett strategiskt sätt 

möta välfärdsutma-

ningarna. 

Arbeta i en förvaltningsövergripande ar-

betsgrupp med representanter från verk-

samheterna som följer området och före-

slår tekniska lösningar.  

Förväntad effekt: 

Större utveckling och involvering av mer 

teknik i verksamheten. Möjliggöra för  

brukare/patienter att klara sig självständigt 

längre i sitt eget boende. 

I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tek-

niska lösningar kommer arbete framåt att ske i arbetsgrup-

per med verksamhetsrepresentanter utifrån specifika frå-

gor. Till exempel har en sådan arbetsgrupp för digital till-

syn genom trygghetskamera startat upp.  

Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt 

utvecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området 

bevakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, 

IT-avdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts 

vad gäller såväl användarperspektiv och teknik som säker-

het och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata ut-

förare.  

Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för 

appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in 

bilder, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har 

även delats till ungdomsboendet.  

 

 

Övergripande 
 

Införa Individbaserad 

systematisk uppfölj-

ning (ISU) i  

verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-

nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 

där pilot genomförs inom korttidsboende 

för äldre samt i Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid. 

Förväntad effekt: 

En samlad bild över resultat av insatser för 

olika målgrupper samt förberedelse inför 

ny socialtjänstlag.  

Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av kort-

tidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har 

genomförts. Projekt SU Kvinnofrid fortgår och resultat 

väntas under hösten. Aktiviteter för spridning av erfaren-

heterna från dessa projekt planeras och verksamheterna 

inom vuxen/missbruk är i särskilt fokus för kommande 

uppföljningar.  

 

 

 

Verksamhet 

MYHS i 

samverkan med 

verkställighet. 
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Genomföra kompetens-

höjande insatser utifrån 

äldreomsorgslyftet. 

Omvårdnadsutbildning för anställda som 

saknar fullständig grundutbildning. Kom-

petenshöjning inom demens, psykiatri och 

bemötande, möjlighet för personal att läsa 

utbildningar på yrkeshögskola (YH).  

Förväntad effekt: 

Höjd grundkompetens i verksamheten. 

Ökad kvalitet kring de brukare som har en 

demenssjukdom. Ökad trygghet i omvård-

nadspersonalens yrkesroll vid utmanande 

situationer. 

Grundutbildning startar under hösten 2022 och pågår till 

och med sommaren 2023. Demensutbildning har genom-

förts för en grupp inom verksamhet hemstöd. I verksamhet 

äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån utbildning i 

professionellt bemötande och en föreläsning har hållits.  

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 

inom äldreboende. 

 

Arbeta tillsammans med brukarna med re-

sultatet av den nationella brukarundersök-

ningen.  

Förväntad effekt: 

Skapa dialog kring förväntningar på verk-

samheten hos brukare och anhöriga (kring 

exempelvis sociala aktiviteter) för att tyd-

liggöra vilka förbättringsområden verk-

samheten behöver fokusera på. 

Resultat av brukarundersökningen publicerades i juni och 

det kan konstateras att det finns ett generellt utvecklings-

behov gällande aktiviteter och socialt innehåll. Handlings-

planer på enhetsnivå tas fram utifrån dialog i samband med 

brukarråd och anhörigträffar.                          

Verksamhet 

äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 

effektiv användning av 

personalresurser utifrån 

brukares behov. 

För att kunna ta ställning till hur planering 

och uppföljning av verksamheterna bäst 

kan ske i framtiden följs erfarenheterna av 

IntraPhone inom korttiden Trädgårdsgatan 

17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.  

Förväntad effekt: 

Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen  

samt effektiv användning av personalresur-

ser. 

Planering i IntraPhone fortgår på S:t Olofsgatan 11. Kort-

tidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering 

och loggning vidare. Utvärdering kommer att ske inom 

kort och planeringsverktyget kommer fortsatt användas. 

Det finns nu ett avtal som innebär att planeringsverktyget 

utan ytterligare kostnader för förvaltningen skulle kunna 

användas av alla utförarverksamheter.  

 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd. 
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Utforma arbetssätt för 

en professionell kon-

takt som följer bru-

kare/patient genom de  

insatser som denne får 

inom förvaltningen. 

Berörda verksamheter utreder förutsätt-

ningar för att skapa en huvudkontakt 

gentemot förvaltningen som kan hålla 

samman insatser för varje brukare/patient. 

Förväntad effekt: 

Tydlighet kring helheten av de insatser 

som ges, undvika att enskilda bollas runt 

mellan verksamheter och professioner.  

Några konkreta aktiviteter har ännu inte genomförts. Övergripande 
 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har un-

der senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har ut-

manats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar 

för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 

konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits 

ofta mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medar-

betare. Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på 

vården och omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar. 

Utifrån situationen som beskrivs ovan i kombination med den kommande välfärds-

utmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, loka-

ler och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt 

yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större 

vikt i framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. 

Därför är det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra 

vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger 

också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen 

ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorp-

oreras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ett 

arbete pågår kring att konkretisera vad TSL kan innebära i olika delar inom orga-

nisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft två ut-

bildningstillfällen. Under hösten kommer arbetet att fortsätta i de olika verksam-

heterna och i samarbete med HR-avdelningen tas arbetsmaterial fram för kommu-

nen som helhet. 
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Kommunens uppföljningsarbete 
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala 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 gemen-

sam 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 måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet 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 utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar 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 beslutspro-

cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för 

uppföljningsarbete, vilken grundar sig på dialogba-

serad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och 

SAS/verksamhetsutvecklare träffar de olika verk-

samheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att 

ha en nära dialog kring verksamhetens progression.  

I samband med att denna modell för uppföljningsar-

bete togs fram skapades även en tydligare visuali-

sering av planerade aktiviteter och uppföljning av 

dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en 

matris med aktiviteter vilka följs upp under året uti-

från sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett 

snabbt och överskådligt sätt kunna följa utveckl-

ingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhets-

planen.
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Verksamhetsuppföljning  

 

 

Nämndens verksamhetsuppföljning 
Antalet brukare med hemtjänst minskade något un-

der årets första månader, men per augusti är antalet 

åter i nivå med läget i slutet av 2018. Den beställda 

tiden ökar igen jämfört med samma period 2021. För 

närvarande råder balans mellan tillgång och efterfrå-

gan på äldreboendeplatser. 

Antalet barnplaceringar har ökat sedan redovis-

ningen per april. 

Volym och kvalitet 
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården 

pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under 

2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägen-

heter  blir därmed större och mer anpassade till da-

gens krav på boende och arbetsmiljö. I samband med 

öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården 

minskas samtidigt 10 platser på Elvagården. 

Förväntad utveckling 
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara 

högt då det i dagsläget inte finns några indikationer 

på minskat behov.  

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  

UTFALL 2022 

PER AUG 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVIK 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) e/t 793 840 800 -40

Antal hemtjänsttimmar/mån*) e/t 21 985 23 000 22 190 -810

Antal SÄBOplatser e/t 370 366 366 0

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 60 76 e/t e/t e/t

Antal vuxenplaceringar/mån*) 6 7 e/t e/t e/t
*)
 Avser ett genomsnitt för perioden
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Personaluppföljning  
 

 

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Utmaningen inför sommaren med rekryteringen 

blev som befarat. Framförallt har verksamheterna 

äldreboende och hemstöd haft mycket svårt att re-

krytera medarbetare. Sökande har saknat underskö-

terskeutbildning och körkort. 

Frånvaro 
Av Socialförvaltningens medarbetare har 37,26 % 

ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2022 

(39,82 % 2021) och 22,2 % har 1-5 sjukfrånvaroda-

gar under januari-augusti 2022 (26,5 % 2021). 

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-

ställda per avdelning, inklusive anställda med tim-

lön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 

2021 januari-augusti. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror för-

sämring och svarta ingen större skillnad mot samma 

period föregående år. 

Diagrammet nedan visar dock att sjukfrånvaron för 

hela förvaltningen fortfarande ligger på högre ni-

våer än innan pandemin (åren 2018 och 2019). 

 

 

 

 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 

60 dgr 

- 29 år 30 – 49 

år 

50 år - 

Förvaltningen 

totalt 

11,2 % 

(9,4) 

 11,8 % 

(9,9) 

8,4 % 

(7,2) 

33,7 % 

(34,0) 

9,0 % 

(8,5 )  

10,8 % 

(9,3) 

 12,5 % 

(10,0) 

Funktionsned-

sättning 

12,9 % 

(11,4)  

14,0 % 

(12,0)  

9,6 % 

(9,6)  

24,2 % 

(24,8)  

   

Hemstöd 9,9 % 

(7,5)  

10,6 % 

(8,1)   

6,6 % 

(4,1)  

37,2 % 

(30,8)  

   

Myndighet o 

Hälso o sjuk-

vård 

8,0 % 

(5,3)  

8,7 % 

(5,7) 

3,9 % 

(3,3)  

40,7 % 

(30,2)  

   

Särskilda bo-

enden och re-

surs 

12,0 % 

(11,0)  

12,2 % 

(11,5)  

10,4 % 

(7,3)  

39,5 % 

(44,9)  

   

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  

UTFALL 2022 

PER AUG 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVIK 

Årsarbetare 1 225 1 011 1 224 1 194 -30

Pensionsavgångar1) 30 30 19 37 18

Rekryteringar2) 97 164 e/t e/t e/t

1) 
Antalet unika personer med externa avgångar enligt händelsedatum från den kommunala verksamheten med anledning av pension

2)
 Det tota la  antalet externa rekryteringar enl igt händelsedatum från den kommunala  verksamheten från januari  t.o.m. utvald period under året. 
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Förväntad utveckling 
Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig 

och kompetent personal till nämndens verksamheter. 

Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat 

genom traineeanställningar inom myndighetshand-

läggning, allmän specialisttjänstgöring för sjukskö-

terskor och inom ramen för VO-College. 

Under hösten genomförs språkutbildning för cirka 

30 personer inom verksamhet Särskilda boenden för 

äldre. Alla enheter kommer att ha utbildade språk-

ombud under 2022. 

Under hösten fortsätter utbildningar i bland annat  

handledning, psykiatri, demensvård och trafikutbild-

ning. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Justeringar enl. KF §11 avser internhyresföränd- 

ringar, ändrade internkostnader för städ samt flytt 

mellan GVO och IFO i samband med omorganisat-

ion och flytten till Ranliden. 

Justeringen i KS §55 avser strategiska utvecklings- 

medel. 

Justeringen i KS § 98 avser tillskott ur lönepott för 

slutligt utfall för fackliga avtal utom Vårdförbun-

det. 

Nämnden har inte fått beslut om tillskott för löner 

för Vårdförbundet 2022. Totalt belopp uppgår till 

1.628 tkr. Lönerna har fördelats ut hos berörda 

verksamheter så att jämförbarhet mot budget är 

möjlig. I väntan på fullmäktiges beslut ligger belop-

pet med minus under Förvaltningsgemensamt. 

Riktade medel i flerårsplan 
Kommunfullmäktige beslutade om 2.000 tkr till 

förstärkning av öppen dagverksamhet med syfte att 

motverka ensamhet bland äldre. 

Medlen har använts för att anställa två aktivitets-

samordnare och en IT-fixare. 

 

Förväntad utveckling 
Prognosen för nämndens båda ramar visar ett un-

derskott på 4.944 tkr.  

Inom GVO-ramen förväntas det ekonomiska resul-

tatet för 2022 visa överskott. Överskottet förklaras 

av lägre personalkostnader än budgeterat, statliga 

ersättningar för sjukfrånvaro och möjlighet att ut-

nyttja statliga bidrag istället för budgeterade medel. 

För verksamheter som har nattpersonal ändrades 

heltidsmåttet från 1 april, vilket innebär en ökad 

kostnad på 2.700 tkr för 2022 och ca 3.600 tkr på 

helårsbasis. För 2022 kommer ingen justering av 

budget för denna ökade kostnad att ske. 

Förvaltningen har sökt och fått utbetalt prestations-

baserat statsbidrag för ökad sjuksköterskebeman-

ning. Utbetalda medel ska fördelas jämnt under be-

viljad period, 1 januari 2022 till 31 december 2023. 

Det innebär att nämnden redovisar en intäkt  per 31 

augusti som förbättrat resultatet med 1.500 tkr. 

Kostnaderna för placeringar inom IFO förväntas 

öka, dels på grund av ökade dygnskostnader vid ex- 

terna placeringar, dels på volymökningar. Då ut- 

vecklingen pekar på en högre andel externa place- 

ringar istället för placeringar i egna familjehem 

kommer även detta medföra ökade kostnader, även 

om volymen skulle vara oförändrad. 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Gemensamt, Vård och omsorg -696 800,0 -2 854,0 -3 827,0 -703 481

Individ- och familjeomsorg -144 200,0 454,0 -500,0 -144 246

SUMMA BUDGET -841 000 -2 400 -500 -3 827 -847 727
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Ekonomiska rapporter 

per augusti 2022 

Socialnämnd 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

Utfall 
Periodens budget är inte periodiserad utifrån variat-

ioner under året utan är jämnt fördelad med 12-delar. 

Det gör att jämförelser med budget vid delårsbokslut 

inte ger en helt sann bild av avvikelser.  

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 vi-

sar att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 

fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 

mer än 2021-08. 

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  

hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 

Samma förklaring återspeglas för interna kostnader. 

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, to-

talt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 9.300 

tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 tkr 

och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier. 

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader. 

Prognos 
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet 

äldreboendeplatser blir färre när Frökindsgården 

öppnar efter renoveringen.  

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. Bi-

dragen är i princip uteslutande specifikt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och stäl-

ler krav på redovisning och återbetalning om de inte 

utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag kan 

användas till budgeterade verksamhetskostnader ger 

det ett plus till redovisat resultat. Per augusti bedöms 

den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldreomsor-

gen. Det råder osäkerhet kring storleken varför ef-

fekten tas in i prognosen i oktober. 

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen 

har inte tagits någon höjd för det. Däremot är de 

ökade bränslepriserna för fordon inräknade. 

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas. 

 

 

RESULTATRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 27 500 28 415 26 885 40 327 37 263 -3 064

Statsbidrag 23 900 32 596 3 900 5 850 40 127 34 277

Övriga intäkter 57 800 58 218 58 192 87 288 99 486 12 198

Interna intäkter 59 800 53 519 58 333 87 499 89 166 1 667

Summa intäkter 169 000 172 748 147 310 220 964 266 042 45 078

Kostnader

Personalkostnader -458 000 -470 568 -479 408 -715 734 -702 385 13 349

Verksamhetskostnader -137 500 -140 598 -110 881 -166 322 -227 868 -61 546

Kapitalkostnader -3 200 -2 867 -3 153 -4 730 -4 730 0

Interna kostnader -118 500 -115 960 -121 270 -181 905 -183 730 -1 825

Summa kostnader -717 200 -729 993 -714 712 -1 068 691 -1 118 713 -50 022

NÄMNDENS RESULTAT -548 200 -557 245 -567 402 -847 727 -852 671 -4 944
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Verksamhetsrapport 

 

Gemensamt, Vård och omsorg 
Prognosen för 2022 visar ett överskott på 18.415 

tkr. Negativa avvikelser från budget prognosticeras 

i dagsläget för hemtjänst av kommunens utförare, 

delegerad HSL, bostadsanpassning och kostnader 

för assistans och personalkostnader inom gruppbo-

ende LSS. 

Avvikelsen för hemtjänsten förklaras av kostnader i 

samband med sjukfrånvaro och ökade kostnader för 

bilar och drivmedel. 

Det redovisade minuset för sjuksköterskor är helt 

hänförligt till delegerade hälso- och sjukvårdsinsat- 

ser, där antalet patienter ökat. Bostadsanpassning är 

alltid svårt att förutspå, prognosen kommer med 

stor sannolikhet att förändras under året. 

Assistansverksamhetens minus är tudelat. Intäk-

terna för ledsagning, SoL- och LSS-assistans be-

döms bli lägre än budgeterat, men samma belopp 

redovisas också plus på IFO, som är beställare. As-

sistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) redo-

visar, i likhet med tidigare år, ett minus. En stor del 

av förklaringen är att lönerna är högre än vad scha-

blonersättningen från Försäkringskassan ger. 

Personalkostnaderna inom gruppbostäder påverkas 

av att brukare i större omfattning och av olika anled- 

ningar inte deltar i daglig verksamhet, utan av olika 

anledningar stannar hemma. 

Positiva avvikelser prognosticeras för förvaltnings- 

gemensamma kostnader. Utfallet på föregående års 

kostnader för färdtjänst blev bättre än förväntat, vil- 

ket ger ett plus i årets utfall. Ersättning från Omställ- 

ningsfonden ger ett plus på utbildningsbudgeten.  

Övriga gemensamma verksamheter som per augusti 

prognosticerar ett överskott är medel avsatta för 

verksamhetsprojekt, kostnader för gemensamt kon-

tor på Ranliden. 

Partiella vakanser och tjänstledigheter för chefer 

beräknas ge ett överskott vid årets slut. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Personalkostnader 

och övriga kostnader lämnar ett överskott enligt 

prognosen. Detta på grund av vakanta tjänster och 

utlånad personal. 

Barn- och ungdomsenhetens förväntas lämna ett 

stort underskott för året. Detta beror på ett ökat an-

tal kostsamma placeringar. I januari 2019 var det 

totalt 44 barn och unga som var placerade. I augusti 

2022 är motsvarande siffra 79 stycken. Förutom att 

VERKSAMHETSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Gemensamt, Vård och omsorg

Särskilda boenden för äldre -137 800 -136 764 -140 964 -208 070 -203 077 4 993

Hemtjänst Biståndsenheten -53 900 -57 783 -61 077 -91 616 -85 935 5 681

Hemtjänst kommunens utförare 400 -1 873 0 0 -395 -395

Boendestöd -7 000 -5 602 -6 885 -10 328 -9 148 1 180

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -17 500 -19 682 -19 689 -29 533 -29 447 86

Resursverksamhet -2 000 -1 320 -2 113 -3 170 -2 478 692

Sjuksköterskor -38 100 -39 732 -40 305 -60 458 -60 592 -134

Rehabenheten, hjälpmedel -10 000 -10 854 -12 684 -19 026 -16 996 2 030

Bostadsanpassning -2 100 -1 786 -1 650 -2 475 -3 078 -603

Funktionsnedsättning - Assistans -26 400 -29 938 -25 969 -38 954 -43 850 -4 896

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -41 900 -47 524 -45 923 -68 885 -70 748 -1 863

Funktionsnedsättning övrigt -52 800 -50 051 -56 446 -84 669 -81 126 3 543

Förvaltningsgemensamt -8 800 -12 662 -20 652 -30 978 -24 796 6 182

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -31 400 -33 533 -36 879 -55 319 -53 400 1 919

Summa Gemensamt, Vård och omsorg -429 300 -449 104 -471 238 -703 481 -685 066 18 415

Individ- och familjeomsorgen

Personal- och övriga kostnader -30 700 -22 843 -28 661 -42 992 -38 186 4 806

Sjuklöner covid-19 300 0

Verksamhetskostnader Barn -33 600 -39 129 -22 505 -33 757 -60 254 -26 497

Verksamhetskostnader Vuxna -5 200 -5 939 -2 037 -3 055 -7 990 -4 935

Verksamhetskostnader LSS -16 400 -17 955 -19 156 -28 734 -26 212 2 522

Verksamhetskostnader Socialpsyk -2 000 -2 404 -2 465 -3 698 -3 712 -14

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -2 500 -2 336 -1 530 -2 295 -3 394 -1 099

Verksamhetskostnader Ekonomi -13 500 0 0 0 0 0

Insatser riktade mot familjer och vuxna -10 800 -10 432 -11 341 -17 011 -16 017 994

Insatser riktade mot ungdomar -6 100 -8 217 -8 469 -12 704 -12 340 364

Ensamkommande barn 1 600 1 114 500 500

Summa Individ- och familjeomsorgen -118 900 -108 141 -96 164 -144 246 -167 605 -23 359

NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT -548 200     -557 245     -567 402     -847 727     -852 671     -4 944     
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antalet placeringar gått upp kraftigt under de sen-

aste åren har även kostnaderna för placeringarna 

ökat markant.  

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och 

unga som var placerade. Därav 29 stycken 

(58,63%) i egna familjehem, vilket är en kostnads-

effektiv placeringsform. Under 2020 var snittantalet 

55 stycken därav 35 stycken (63,37%) placerade i 

egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för 

placeringar gick ner under 2020 jämfört med 2019. 

Ett kostsamt ärende avslutades i början av 2020 

som även det påverkade ekonomin positivt. Under 

2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken 

(53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen 

mellan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljo-

ner kronor och detta beror på att en stor andel av 

nya placeringar har varit kostsamma placeringar på 

hem för vård och boende (HVB). Under årets första 

åtta månader 2022 har snittet ökat ytterligare till 76 

stycken placeringar därav 38 stycken (49,92%) i 

egna familjehem.  

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett under-

skott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har 

gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 

2021 och för det första åtta månaderna 2022 ligger 

snittsiffran på 7 stycken. Under sommaren har be-

slut om två nya LVM fattats vilket innebär en ökad 

kostnad med dryg 1,5 miljon. 

Prognosen  för LSS-verksamheten visar på ett över-

skott för  året.  Detta på grund av att flera kost-

samma ärenden har upphört antingen på grund av 

att brukare har avlidit eller att brukare har fått bevil-

jade insatser enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 

via Försäkringskassan. Detta medför att kommu-

nens kostnader minskar.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin visar på 

att budgeten kommer att vara i balans förutsatt att 

ingen ny placering tillkommer under året. Dock 

finns det en farhåga att det kommer tillkomma pla-

ceringar under året vilket sannolikt kommer resul-

tera i att budgeterade medel inte kommer räcka till.  

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att 

prognosticera, då det är många placeringar som är 

kortvariga och svåra att förutse kostnader för. Efter 

årets första åtta månader visar dock prognosen på 

ett underskott för denna verksamhet. Denna verk-

samhet hanterar även fler typer av ärenden än tidi-

gare, såsom brottsoffer som behöver skyddsplace-

ringar.  

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 

kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Fa-

miljecentralen samt Ällagatans förebyggande team. 

Prognosen för enheten visar på ett överskott för 

året, detta på grund av att viss personal är utlånad 

till andra verksamheter samt att vuxenboendets 

verksamhet tillfälligt pausats och inga semestervi-

karier behöver tillsättas. 

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmot-

tagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten vi-

sar på att budgeterade medel kommer räcka för året.  

Prognosen för ensamkommande barn visar i dagslä-

get på ett litet överskott. Antalet barn har minskat 

kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping 

har kvar i sin verksamhet är alla placerade i familje-

hem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform.  

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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Investeringsrapport 

 

Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning. För upprustning av inom- och utom- 

husmiljö kommer statsbidrag att användas, varför ut- 

fallet på helår kommer att visa ett stort plus mot bud- 

get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 

Möbler och övriga inventarier 388 1 900 500 1 400

Datorer 33 2 300 300 2 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 421 4 200 800 3 400



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I SOCIALNÄMNDEN I 25 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag 

till socialnämnden för 2022.  
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Verksamhetsrapporten visar att nämnden under året 

har påbörjat en progression i de flesta av de aktivi-

teter som prioriterats i verksamhetsplaneringen. 

Dock har pandemin haft en fortsatt påverkan under 

perioden.  

Nämnden har dock ett flertal utmaningar att möta, 

såsom ökat antal placeringar, svårigheter att rekry-

tera behörig och kompetent personal och svårig-

heter att verkställa beslut inom LSS.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att arbeta 

fram fler hemmaplanslösningar vad gäller barn som 

riskerar att placeras utanför det egna hemmet. Som 

allt utvecklingsarbete tar det dock tid att skapa in-

satser som får förväntad effekt. Genom tät samver-

kan med andra förvaltningar skapas förutsättningar 

för ett koncept som sannolikt kan ge effekt på 

längre sikt. Ytterligare information om åtgärder 

återfinns i individ- och familjeomsorgens hand-

lingsplan för tertial 2.  
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Handlingsplan för verksamhet Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), tertial 2 2022 

Bakgrund 
Prognosen efter andra tertialet visar ett underskott på 23,4 miljoner för IFO 

2022. Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

 

Aktuellt läge 
2021 lämnade IFO ett underskott på 17,7 miljoner. Förutsättningarna för att 

hålla budget var dock obefintliga då verksamheten under lång tid varit 

underfinansierad. Främsta anledningen till det stora underskottet ligger i ett 

stort antal placeringar inom flera verksamheter.  

 

De punkter som redovisas nedan är insatser som gjorts för att bromsa 

kostnaderna. Då verksamheten inte har en budget som täcker samtliga 

kostnader, kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för att nå en 

budget i balans.  

 

Fortsatt är det kostnader inom barn- och ungdomsvården som driver 

kostnaderna, men även inom missbruksvård. Barn- och ungdomsvården 

visar ett prognostiserat underskott på 26,5 miljoner, medan missbruksvården 

visar på ett underskott på 4,9 miljoner. 

 

Pågående åtgärder för att sänka kostnaderna 
 

Ekonomiuppföljning 
Ekonomiuppföljning månadsvis med verksamhetschef, enhetschef, förste 

socialsekreterare och ekonom för genomgång av aktuella placeringar. Dessa 

uppföljningar startade under 2020 och fortgår.  
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Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre ekonomistyrning och 

en större medvetenhet kring kostnaderna.  

 

Strategi för hemmaplanslösningar barn och unga 
Strategin implementerades under 2020 med förväntad effekt att minska 

placeringar. Det är ett ständigt pågående arbete att rekrytera egna 

familjehem för att minska nyttjandet av konsulentstödda familjehem. En av 

utmaningarna är att kunna rekrytera i den takt behovet av nya uppstår. 

 

Förväntad effekt om antalet egna familjehem ökar i antal är att minska 

antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och därmed minska 

kostnaderna.  

 

Utökad samverkan Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samverkansformen mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen fortgår där syftet är att fånga upp barn och unga i 

ett tidigt skede genom tätare samverkan mellan skolor och socialsekreterare 

och därmed kunna erbjuda tidigare insatser.  

 

Ytterligare samverkansinsatser planeras att starta upp under hösten. En 

verksamhet som riktar sig till utsatta barn och unga som ska erbjuda både 

skola och stödinsatser till barnet och familjen är under planering (KRAFT). 

På så sätt räknar båda förvaltningarna med att kunna erbjuda ett kvalitativt 

stöd på hemmaplan och därmed undvika kostsamma externa placeringar.  

 

Tillskott på 500 tkr har beviljats socialnämnden under 2022 från 

kommunens strategiska medel för att utveckla denna samverkan mellan 

förvaltningarna. Förvaltningarna kommer även inför 2023 att göra en 

ansökan om fortsättning då det inte kommer gå att dra några långtående 

slutsatser efter en termin. Även under förutsättning att projektet lyckas så 

kommer sannolikt inte några effekter på budgeten synas förrän tidigast andra 

hälften av 2023.  

 

Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har hittills haft två spår. 

Det första handlade om att sänka trösklarna runt samverkan mellan 

förvaltningarna för att göra stöd och hjälp mer lättillgängligt för barn, unga 

och deras familjer. Det andra spåret blev att starta en gemensam drift av 

verksamhet för familjer med omfattande behov av stöd från båda 

förvaltningarna (KRAFT) såsom beskrivits ovan. 

 

Ett steg förvaltningarna vill ta är att rikta mer resurser för att fokusera på 

förebyggande åtgärder. För socialförvaltningens del gör underskottet att det 

saknas möjlighet att göra satsningar på detta. Det allra största underskottet är 

kopplat till placeringar av barn och unga och har så varit under många år. 

Skarpa åtgärder för att komma i balans skulle innebära att förvaltningen 

skulle behöva lägga ner såväl utrednings- som insatsverksamhet gentemot de 

barn och unga som har de största behoven och skulle vara direkt 

kontraproduktivt sett till de åtgärder som behöver vidtas för att nå en budget 

i balans.  
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Verksamhetsutveckling barn och unga 
Falköpings kommun har ingått i en samverkan med Minerva i syfte att 

genomföra utredningar och titta på Falköpings arbetssätt i de utredningar 

som genomförs. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer fortlöpa året 

ut.  

 

Förväntad effekt är effektivare utredningsprocess och därmed snabbare 

insatta stödåtgärder. Genom att komma in i ett tidigare skede kan också 

skapa förutsättningar för att stödinsatserna kan vara mer begänsade i sin 

omfattning. Hittills har åtgärden haft effekt och den kö till utredning som 

fanns tidigare under året är idag borta. Nästa steg är att implementera 

arbetssättet i arbetsgruppen som helhet under hösten. 

 

Konsultationsteam vuxen 
Ett konsultationsteam inom vuxenenheten har startats upp för ett par år 

sedan. Syftet med konsultationsteamet är att komma till snabbare avslut av 

befintliga placeringar och även att undvika vissa placeringar helt. 

 

Förväntad effekt är att minska/förkorta antalet placeringar och därmed 

kostnaderna. Arbetssättet har lett till ökad samverkan kring enskilda med 

omfattande problematik men det har inte lett till några minskade kostnader. 

 

Översyn vuxenboenden 
En översyn av vuxenboendets verksamhet har gjorts och en ny organisering 

av arbetet gentemot missbruk har sjösatts. Efterfrågan på vuxenboendets 

platser har ökat och faller det nya arbetssättet väl ut kommer resultat kunna 

skönjas under första halvan av 2023. Dock har missbruksproblematiken för 

enskilda personer progridierat kraftigt under sommaren varpå tvångsvård 

fastställts av domstol. Budgeten för placeringar av vuxna är inte anpassad 

för flera och återkommande tvångsomhändertaganden samtidigt och därför 

kommer inte en effekt av placeringskostnaderna som helhet styras av ett 

ökat antal placeringar på vuxenboendet. 
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§ 74 Dnr 2022/00131  

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten per den 31 

augusti 2022.       

Bakgrund 

Socialnämnden skall genomföra en delårsrapport per den 31 augusti enligt 

kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och 

familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens 

styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till 

kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, § 313/2022 

 Prognos per augusti 2022 

 Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, barn och unga 

 Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, vuxen 

 Tjänsteutlåtande, 2022-09-15 

 Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

 Handlingsplan för verksamhet individ- och familjeomsorgen (IFO), 

tertial 2 2022 

 Checklista barnperspektiv för socialnämnden            

  

 

Paragrafen skickas till  
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 

Viktoria Olander, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen            
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1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsrapport 

per 31 augusti 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Göran Gynnemo 
  076-115 72 72 
  goran.gynnemo@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Hampus Haga 
  0515 – 88 50 46 
  hampus.haga@falkoping.se  



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I 1 

Innehållsförteckning 

 

Förslag till beslut ..................................................................................................................................................... 0 

Inledning ................................................................................................................................................................. 3 

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning .......................................................................................... 4 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping......................................................................... 5 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .............................................................................. 9 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ........................................................................ 12 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning .......... 14 

Kommunens uppföljningsarbete ....................................................................................................................... 16 

Personaluppföljning .......................................................................................................................................... 18 

Ekonomiska förutsättningar .............................................................................................................................. 19 

Ekonomiskarapporter ............................................................................................................................................ 21 

Resultatrapport .................................................................................................................................................. 21 

Verksamhetsrapport .......................................................................................................................................... 22 

Investeringsrapport ........................................................................................................................................... 23 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 ..................................................................................... 24 

Sammanfattning av verksamhetsrapporten ........................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

  



PRODUKTION: FALKÖPINGS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I 3 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verk-

tyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indi-

kation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-

porten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner 

samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även 

fungera som ett underlag till eventuella verksamhets-

förändringar som kan behövas för att nå mål och eko-

nomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag 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 uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de 

politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksam-

het. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktig-

het och möjlighet till påverkan för dem som verksam-

heten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedri-

ver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritids-

nämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och 

fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 

(2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

den museala verksamheten enligt museilagen 

(2017:563). 

 

 

 

 

 

 

 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuer-

lig verksamhet som beskrivs i verksamhetsplan. 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med 

utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och 

ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring 

verksamheternas grunder som springer ur kunskap, 

demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, 

föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning m.m. 

Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för alla har 

utvecklat stora delar av de insatser som nämnden an-

svarar för idag. Det betyder också att dagens utveckl-

ing är en del av det långa perspektivet framåt.  

Organisation 
Inom avdelning Strategi och stab arbetar strateger för-

valtningsövergripande med frågorna inkludering, 

kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdel-

ningen fungerar som stöd för cheferna med funk-

tioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 

samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt 

under kultur- och fritidschefen och som tillsammans 

med verksamhetschef och avdelningschefer utgör 

förvaltningens övergripande stöd-, styr- och lednings-

organisation. Avdelningarna för Bad & Fritid, Biblio-

tek, Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet har 

varsin chef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten 

I och med kriget i Ukraina har intresset för Agera 

Mera och volontärsinsatser ökat.  

Restriktionerna kopplat till covid-19 pandemin har ta-

gits bort och verksamheterna har återgått till en mer 

normal vardag.  

Ökade el-, livsmedel- och bränslepriser leder till 

ökade kostnader för hushållen. Det kan leda till att 

personer sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, 

men det har inte visat sig ännu.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen 

hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala må-

lens ikoner till kommunens övergripande mål stärks 

styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommu-

nens övergripande mål, det lokala målet om fossilfri-

het år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara sty-

rande för att kommunen långsiktigt ska kunna leve-

rera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta 

synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 

kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst som 

förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Perioden har präglats av en del personalförändringar 

inom förvaltningen där olika verksamheter har fått gå 

samman och täcka upp för varandra.  

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påverkar 

nämnden med ökade kostnader på bland annat driv-

medel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera har 

ökat och flera volontärer hjälper till vid samordningen 

av kommunens flyktingmottagande. 

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre me-

del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-

ras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.   

Nämndens ansvarsområde har utökats med överta-

gandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 

förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

I Falköpings kommun skapas det 

goda livet – det är tillsammans 

som ett hållbart samhälle 

utvecklas 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar 

för inkludering, gemenskap och 

förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom 

bibliotek, badhus, fritidsgårdar, 

museum, idrottsplatser samt 

arrangemang och evenemang. Inom flertalet 

verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet 

till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med 

ett medskapande Falköping arbetar nämnden nät-

verkande och samverkande med civilsamhället såväl 

som enskilda med bland annat en omfattande 

volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksam-

heter över hela kommunen genom stöd till före-

ningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med 

begränsade öppettider samt arrangemang. Alla 

verksamheter arbetar med lärande såsom pedago-

gisk verksamhet inom museet, Ekehagens Forn-

tidsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det 

informella lärandet stärks i verksamheter såsom 

öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar 

ordet, föreningsverksamhet och konst- och 

kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av 

samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitetsskapande 

aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 

av.  

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med 

fokusområdena.  

                                                           
1 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet 

och allas rätt att delta prioriteras.  

 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Arbetsmarknadsstrategin 

 

Planerade insatsområden1 

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och 

nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, förenings-

liv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden**. 

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan**. 

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utveck-

las***. 

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022: 

 Planera föreningsfestival*  

 Schyssta killar* 

 Feriepraktik** 

 Valåret 2022*** 

 

 

  

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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Uppföljning och analys 

Analys av ovanstående siffor  

Under tertial två ses en ökning av besökare till samt-

liga verksamheter. Till stor del har verksamheterna 

hittat tillbaka till någon form av normalitet. I början 

av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en 

förklarande faktor till att besöksantalet på de flesta 

verksamheterna är lägre än det pandemifria året 

2019. Nu kan skolelever återigen besöka verksam-

heterna, något som de inte kunde de första två måna-

derna av året. 

Trenderna inom de flesta verksamheter kan anses 

oklara. Det är tydligt att verksamheterna har högre 

besöksantal än vid samma tidpunkt 2021, men om 

verksamheterna helt har återhämtat sig kommer först 

kunna utvärderas när verksamheterna genomgått ett 

helt år utan restriktioner.  

Under 2021 genomfördes Fritidsbanken Pep-up, en 

sommarturné där fritidsbanken höll i aktiviteter och 

lånade ut prylar i bostadsområden samt på sommar-

gatan i centrum. En sådan turné genomfördes inte 

under 2022, därav ser vi en minskning i antalet ut-

lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet besökare till biblioteket och antalet utlån har 

börjat återhämta sig även om restriktionerna fanns 

under början av året. Det märks främst på att skola 

och förskola kommer på bokprat och studie 

besök. Verksamheten har också kunnat erbjuda ar-

rangemang för vuxna som lockar en hel del besökare. 

E-böcker är fortsatt populära.  

Positivt är att den öppna ungdomsverksamheten har 

nått fler ickebinära besökare på samtliga gårdar. 

Antalet besökare börjar närma sig samma nivåer som 

innan pandemin. Ungdomsproducerad tid ligger fort-

satt något lågt och behöver arbetas ikapp.  

Avdelningen för Kulturarv är på god väg att hitta till-

baka till ordinarie eller bättre besöksnivåer, jämfört 

med åren innan pandemin. Museets besökssiffror är 

de näst högsta jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 

40% utgörs av barn. Detta trots att inga skolor be-

sökte museet under årets två första månader på grund 

av kvarvarande restriktioner. Ekehagen arbetar sig 

 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 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 2022 Trend 

Totalt antalet besök i verksamheterna 166 090 130 763 91 658 164697 ●

Antalet utlånade artiklar i Fritidsbanken 602 6887 2004

Besök huvudbiblioteket 68958 61719 37857 54110 ●

Antal utlån 110578 106645 86494 99586 ●

Antal utlån e-böcker 3034 5125 5431 5428 ●

Öppen undomsverksamhet antal deltagare 10153 8648 5446 8525 ●

Ungdomsproducerad tid i % av total tid 16% 14% 16% 11% ●

Andel killar 58% 59% 59,60% 56,10% ●

Andel tjejer 41% 40% 39,80% 40,10% ●

Andel ickebinära 1% 1% 0,60% 3,40% ●

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp

Totalt 28 895 17 430 19 330 25709 ●

Vuxen 11 410 9 352 7422 9830 ●

Barn 17 485 8 078 11 908 15870 ●

Varav skolelever 12 984 1408 7489 11106 ●

Badverksamhet antal besök totalt 93 797 75 759 34 686 76 353 ●

Antal besök per målgrupp - vuxna 23 412 19 920 7 803 22 555 ●

Antal besök per målgrupp - ungdom 3-17 år 18 718 16 657 10 791 19 517 ●

Antal besök per målgrupp - barn 0-2 år 1 630 1 613 556 1 667 ●

Antal besök per målgrupp - skolelever 8 377 4 778 1 872 5 779 ●

Antal besök Actic 41 660 32 791 13 664 26 835 ●
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tillbaka mot prepandemisiffror men saknar fortfa-

rande 2-3000 besökare, vilka främst fördelar sig på 

målgrupperna skolelever och övriga bokade grupper.  

Under sommaren har samtliga bad haft många besö-

kare. Jämfört med tidigare år ses en ökning av antalet 

barn och ungdomar. En bidragande faktor kan vara 

de gratis badkort som delats ut till alla i årskurs sex. 

Verksamheten beräknar att det har genererat ungefär 

1000 besök. Tydligt är att gymmet inte har återhäm-

tat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets 

intäkter.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-

den. 

Det områdesbaserade arbetet har startats upp under 

året och är i olika faser i de olika orterna. I Floby där 

man redan tidigare formerat och organiserat sig i 

form av Mötesplats Floby har mycket hänt under 

kort tid. Relationer finns redan och det finns en utta-

lad gemensam drivkraft för att arbeta för ett bättre 

Floby. När det finns ett starkt civilsamhälle samt en 

redan upparbetad relation till kommunen på en ort 

underlättar det för förvaltningen att genomföra insat-

ser då mottagare och samarbetspart finns. En famil-

jelördag har genomförts i Floby såväl som en debatt-

panel inför kommande val inom ramen för projektet 

Lokal demokrati i en digital värld. Badet i Floby har 

ett samarbete med samhällsföreningen som gör att 

deras medlemmar kan nyttja badet utanför ordinarie 

öppettider. Resultat syns i form av att badet blir till-

gängligt för fler, men bidrar även till att skapa en ge-

mensam ägandekänsla för badet på orten. Effekter 

syns även av att dela lokaler och flytta in verksamhet 

i andras lokaler. Kulturklubben som är en skapande 

verksamhet för barn och unga har flyttat in i den 

gamla fullmäktigesalen, i anslutning till biblioteket 

och till Floby marknadsförenings verksamhet vilket 

gör platsen till en mötesplats för olika målgrupper.  

Floby står som ett gott exempel för hur ett områdes-

baserat arbete kan bedrivas, men en av grunderna i 

det områdesbaserade arbetet är att det måste anpas-

sas efter platsen och kan därför inte se likadant ut 

överallt. I Stenstorp är arbetet i en annan fas. Rap-

porten Ett attraktivare och mer hållbart Stenstorp 

ger i en handlingsplan ett antal förslag på insatser, 

bland annat att ett samverkansråd skapas där aktörer 

kan träffas och diskutera gemensamma frågor samt 

att se över om biblioteket kan flyttas till bottenvå-

ningen för att tillgängliggöra biblioteket till fler och 

göra biblioteket till en naturlig mötesplats för Sten-

torpsborna.  

De verksamheter som förvaltningen driver utanför 

tätorten Falköping är viktiga mötesplatser. Baden i 

Floby och Stenstorp är goda exempel på viktiga plat-

ser för samhället, som i hög grad nyttjas av invånare 

på orten och där många barn och unga återkommer 

dag efter dag under sommarlovet. Satsningen på gra-

tis simkort till alla i årskurs sex är en av anledning-

arna. På Ekehagen testades Geokids, ett slags kollo 

framtaget av Platåbergens Geopark. Intresset var 

stort och det finns möjligheter att utveckla Ekehagen 

vidare till att än mer bli en naturlig mötesplats för 

barn som bor i området.  

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygde-

gårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fort-

sätt och 12 av 16 bygdegårdar har arrangerat barn-

kultur. Just nu pågår ett arbete där bygdegårdarna 

tillsammans tittar på att ansöka externa medel för att 

kunna fortsätta satsningen i egen regi. Formen har 

fungerat mycket bra och genererar upplevelser i hela 

kommunen. Att initiera insatser i samarbete med ci-

vilsamhället för att sedan låta samarbetsparten för-

valta och utveckla koncept vidare är en arbetsmetod 

som ger mycket goda resultat. Fler nås av insatserna 

samtidigt som det är ett stöd till civilsamhället att ut-

veckla verksamheten.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande in-

satser som stärker den fysiska och psykiska hälsan. 

Att arbeta med hälsofrämjande insatser är något som 

genomsyrar hela nämndens arbete. Badhus, biblio-

tek, museum och fritidsgårdar är alla exempel på na-

turliga mötesplatser som bidrar till att skapa gemen-

skap mellan människor. Utöver det arbete som redan 

görs i ordinarie verksamheter finns en vilja att nå nya 

målgrupper och bredda kompetenser inom områ-

dena. Under våren har all personal på öppen ung-

domsverksamhet genomfört utbildningen ”första 

hjälpen i ungas psykiska hälsa”. Personalen utgår nu 

ifrån en handlingsplan när de stöter på unga med psy-

kisk ohälsa, vilket har medfört att personalen reage-

rar snabbare och har kännedom om fler verksam-

heter som vänder sig till unga.  

Familjeskoj i Dotorp och Familjelördag bidrar till 

rörelseglädje tillsammans med lokala föreningar där 

familjer utan anmälan och kostnad kan testa på olika 

fysiska aktiviteter tillsammans. Badet har i ett pro-

jekt tillsammans med Rädda barnen erbjudit gratis 

simskola. Samverkan har skett tillsammans med id-

rottslärarna för att välja ut de barn- och ungdomar 
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som har störst behov. En förutsättning för att uppnå 

ökad jämlikhet och inkludering är ökad tillgänglig-

het till verksamheterna. Gratis aktiviteter ses gynna 

barn i ekonomiskt utsatta situationer, varför gratis-

aktiviteter anses vara ett mycket viktigt verktyg för 

både inkludering, jämlikhet och lärande. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter 2022  

Feriepraktik 

Kultur- och fritidsnämnden erbjöd i år 120 ferieprak-

tikplatser som skulle handledas av såväl befintlig 

personal som tillfälligt anställda handledare. Förvalt-

ningen gjorde en del av satsningen inom budgetram 

och ansökte om strategiska utvecklingsmedel för att 

utöka antalet handledare. Handledare rekryterades 

för att arbetsleda 62 feriepraktikanter för att testa nya 

arbetssätt och nytt innehåll. Syftet med projektet var 

att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- 

och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens 

utbud i Falköping. Motiveringen till ansökan var för-

lorade statliga medel för sommarlovsaktiviteter för 

barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler 

väljer att ”hemestra” och som sätt att arbeta med ar-

betsmarknadsstrategin. Förvaltningen fick betydligt 

färre feriepraktikanter än väntat och konsekvenserna 

blev att en del feriepraktikanter fick flyttas till andra 

verksamheter och att vissa aktiviteter inte kunde ge-

nomföras enligt plan. Det utmanar med korta deadli-

nes och lite tid för planering. Det utmanar också att 

pengar till handledare och tjänster inte finns inom 

ram, vilket gör det svårt att planera långsiktigt. Fe-

riepraktikanterna som tjänstgjort inom förvaltningen 

beskrev hög nöjdhet och meningsfullhet med sina 

tjänster och har påverkat Falköping som samhälle på 

olika sätt.  

Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen skapar gemenskap och inkludering 

genom sina mötesplatser. Genom samverkan med ci-

vilsamhället utbyts idéer och invånarens möjlighet 

till makt och inflytande ökar. Fysisk aktivitet, 

läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, 

historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll 

som verksamheterna präglas av.  

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på - en 

plats där invånare känner stolthet 

och trygghet 

Nämnden arbetar med besöksmål 

såsom Ekehagens Forntidsby, Oden-

badet och Falbygdens museum och 

lyfter fram Falköpings unika kultur- 

och naturarv. Ekehagens Forntidsby 

ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbygden på 

kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får 

de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekeha-

gens Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kom-

munens naturnära platser.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det stra-

tegier som ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Digitaliseringsstrategin 

 

                                                           
2 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden2 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-

rum ska konst och kultur utvecklas i central-   orten 

Falköping**. 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras**. 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli 

fler***. 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är: 

 Planera föreningsfestival* 

 Sommarlov** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Uppföljning och analys 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-

rum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 

Falköping 

Förvaltningen har fortsatt arbetat för olika målgrup-

pers tillgång till förvaltningens utbud av konst och 

kultur. En bra metod för att tillgängliggöra kulturar-

vet och nå ut till nya målgrupper är genom olika tur-

nerande aktiviteter i centrum. Avdelningen Kulturarv 

har under sommaren arrangerat stadsvandringar i 

centrum samt Vikingatid i Falköping om fynden på 

Köttorget tillsammans med Västgötahird. Aktivite-

terna blir som en förlängning av ordinarie verksamhet 

och levandegör kulturarvet. Prioriteringar kan ibland 

bli svåra att göra när dessa turnerande aktiviteter tar 

tid och resurser från fasta mötesplatser och verksam-

heter. 

Arbetet med stadskärnans utveckling har pågått under 

en längre tid. Närmast har ett skissavtal tecknats med 

en konstnär som i nära samarbete med arkitekterna 

ska tillverka ett konstverk till  

Stora Torgets Lilla Mösseberg. Förslaget ska presen-

teras för en urvalsgrupp bestående av representanter 

från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnads-

avdelningen och park-och gatuavdelningen. I pro-

jektet har ungdomar varit med och stöttat i det kom-

munövergripande arbetet genom att ta fram ett ge-

staltningsförslag över Köttorget som har presenterats 

för styrgruppen. Ett sätt att bjuda in till andra perspek-

tiv och ge ungdomar möjlighet vara med och påverka 

framtida utveckling av stadskärnan.  

Ett annat exempel på en satsning som gjorts för ett 

levande centrum är pågående utredning om lokali-

sering av kulturverksamheter tillsammans med nä-

ringslivsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och 

fastighetsavdelningen. Både vad det gäller utred-

ningen om lokalisering av kulturverksamheter samt 

ovannämnda arbetet med stadskärnans utveckling 

uppnås god effekt i kommunövergripande processer 

när arbetet är förvaltningsövergripande och personer 

kopplas på utifrån särskild kompetens i vissa delmo-

ment. En utmaning som ses i samverkan är att förvalt-

ningarnas uppdrag inte alltid går i linje med varandra. 

En förutsättning för att samverkan ska lyckas är att 

uppdragen är tydligt formulerade redan i beslutande-

processen. Det skapar större flexibilitet i förhållande 

till varje förvaltnings ordinarie uppdrag. 

 

 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras 

Digitala hjälpmedel har förmerat besökarnas möjlig-

heter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsakti-

viteter och har bidragit till ett attraktivare Falköping 

för både invånare och besökare. En uppdatering av 

skyltar till kommunens fornlämningar gör det möjligt 

att på vissa platser ta del av information både via film, 

högläsning och på andra språk. De som är intresse-

rade av Falköping och Falbygdens historia kan nu-

mera utforska och lära sig mer genom ljudberättelser 

i form av Storyspots antingen genom att lyssna 

hemma eller ta sig till de platser där berättelserna ut-

spelar sig. Genom Sommarportalen har förvaltningen 

i samarbete med turismutvecklingsavdelningen sam-

lat lov- och sommaraktiviteter i ett eget program med 

en egen logga. En effektiv metod som har underlättat 

för besökaren att ta del av de aktiviteter och upplevel-

ser som kommunen erbjuder. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 

förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg. På Ålleberg har tillgänglig-

hetsanpassade leder gjort det möjligt för fler att ta del 

av den vackra naturen. 

Odenbadet har under sommaren haft ett samarbete 

med en foodtruck som förmerat besökarens upple-

velse på badet. Samarbetet har varit väldigt uppskattat 

och underlättat för personalen som kan fokusera på 

sitt primära uppdrag istället för att bemanna kiosk och 

servering. Foodtrucken har fått stor spridning i soci-

ala medier och bidragit till god marknadsföring. 

Med hjälp av projektet Levande bronsålder förmera-

des besökarnas upplevelse på Ekehagens Forntidsby. 

Iklädda bronsålderskläder levandegjorde ferieprakti-

kanter bronsålderboplatsen, med hjälp av aktiviteter 

och mindre dramatiseringar. Besökarna stannade 

länge och uppskattade insatsen. De goda erfarenhet-

erna har öppnat upp för ett nytt sätt att jobba med fe-

riepraktikanter under kommande säsonger som ger 

mervärde både för besökare och praktikant.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 

Sommarlov 

I år inledes sommarlovet med en kick-off i form av 

Sommarfesten som arrangerades för första gången. 

Syftet med evenemanget var att skapa ett roligt, tryggt 

och lockande skolavslutning för ungdomar mellan 

14-17 år. Evenemanget blev mycket uppskattat av be-

sökarna och planeringsgruppen hoppas att evene-

manget kan bli återkommande. Tidigare år har många 

alkoholpåverkade ungdomar samlats vid Pankasjön 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I 11 

med få trygga vuxna i närheten. En god effekt av eve-

nemanget var att det var färre ungdomar som samla-

des vid Pankasjön och att föräldrar anmälde sig som 

volontärer till evenemanget genom Agera Mera, en 

målgrupp som annars varit svår att nå.  

Genom Tagga Lov har flera gratis sommaraktiviteter 

genomförts runt om i hela kommunen. Under en nio-

veckors period har över 2000 sommarlovsdeltagare 

samlats och genomfört aktiviteter så som våffeldagar, 

cirkusworkshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. 

Avdelningen för Kulturarv genomförde även Arkeo-

logiskola och Geokids vid sammanlagt 8 tillfällen för 

sommarlediga barn. Genom lovverksamheten nås 

barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. 

De har skapat mening för barn och unga och ger en 

identitet till kommunen genom att skapa positiva 

sammanhang. 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och biblioteket som har på-

gått i tre veckor under sommaren. Syftet är att skapa 

förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att stärka läs-

ningen under sommarmånaderna, få lustfyllda läs-

stunder – enskilt och tillsammans med andra och bli 

hemmastadda i biblioteksmiljön. Läskunnighet är 

grunden till demokrati då det är en förutsättning för 

att ta del av samhällets information och för att få möj-

lighet att påverka. Därav är ovan beskrivna projekt av 

stor vikt och får dessutom anses vara mycket fram-

gångsrikt.  

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre me-

del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-

ras vilket resulterat i att en mindre målgrupp har nåtts 

än tidigare år. Bland annat har Sommargatan saknats 

av många, då det var en lättillgänglig plats där flera 

olika verksamheter samlades. Feriepraktikanter an-

vändes som ett försök till metod för att utöka utbudet 

under sommaren, men utvärderingen efter projektet 

visar att en del verksamheter förstärks med ferieprak-

tikanter men inte i den mån som var tänkt. Möjlighet-

erna till att bidra med attraktivitet blir väldigt sårbara 

när det bygger på utomstående faktorer som stadsbi-

drag och feriepraktikanter. 

 

 

 

Samlad bedömning efter augusti 

Attraktiviteten ökar i takt med tillgängligheten till 

förvaltningens utbud. Genom att erbjuda digitala al-

ternativ, turnerande aktiviteter och evenemang till-

gängliggörs förvaltningens utbud för fler än de som 

besöker förvaltningen fasta mötesplatser. Prognos för 

måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköping - en drivande aktör 

 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer 

kultur-aktörer som driver närings-

verksamhet. Nämndens verksam-

heter arbetar för hög service och gott 

bemötande.  

Styrande politiska majoriteten har 

identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, 

Digitalisering, Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det stra-

tegier som ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

 

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden3 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet ge-

nom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-

nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 

gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  

Många föreningar och aktörer har under sommaren  

 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 

idrotten.  

Målets planerade insatsområden kommer följas upp 

vidare i årsredovisningen, men prognos för målupp-

fyllelse bedöms som god.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

 Verksamheterna är till för kommu-

ninvånarna 

Förvaltningens organisation ger ut-

rymme för medarbetarna att utveckla 

idéer och förändra inom verksamhet-

erna. Medarbetarna, deras omställ-

ningsförmåga, kompetens och kun-

skap är den viktigaste resursen för att 

uppnå optimalt användande av förvaltningens resur-

ser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med 

fokusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-

nyelse står i centrum. 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Klimatstrategin 

                                                           
4 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden4 

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resur-

ser*. 

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-

tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter*. 

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen***. 

Gemensamma aktiviteter för år 2022 är: 

 Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad 

styrning och ledning*. 

 Schyssta killar – utbildning machokultur* 

  

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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Samlad bedömning efter augusti 

I delårsrapporten per april rapporterades om de in-

satser som gjorts inom områdena miljö- och klimat-

ansvar samt pågående utveckling genom alla medar-

betares deltagande för att förbättra förvaltningens 

verksamheter. I rapporten redovisades också 

Schyssta killar – en utbildning i machokultur som 

genomförts av förvaltningen.  

 

 

Till följd av byte av förvaltningschef togs beslut att 

avvakta med insatsen gällande kunskapshöjande in-

satser inom tillitsbaserad styrning och ledning. På så 

sätt kommer nya förvaltningschefen att vara en del 

av den kunskapshöjande insatsen.  

Målets återstående insatsområden kommer följas 

upp vidare i verksamhetsredovisningen, men pro-

gnos för måluppfyllelse bedöms som god.
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges vis-

ion till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och påbör-

jat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-sam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-

ment 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 utveckling som-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar 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 beslutspro-

cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 

och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 

med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-

ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 

två och helårsredovisning.  

Nämndens styrkedja 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 

kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-

nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-

tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-

cesser gällande planering och uppföljning så sker all-

tid genomgång av detta på styr- och ledgruppen som 

består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll har tagits fram tillsammans med 

medarbetare i olika avdelningar samt nämndens po-

litiker. 

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 

med medarbetare enligt “kugghjulsmodellen” under 

året. Controller och strateg genomför måluppfölj-

ning med avdelningarna och dess medarbetare en 

gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus 

och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 

Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 

den samlade bedömningen och senare utvecklingen 

inom förvaltningen. Löpande under året träffar av-

delningschefer ekonom för uppföljning av budget. 

Utöver detta genomförs både uppföljning och pla-

nering av mål och ekonomi i styr- och ledgruppen. 

Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 

förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 

Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 

samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetspla-

nen för kommande år och uppföljning av verksam-

hetsplanen för innevarande år. Ambitionen med 

denna metod är att öka samverkan mellan avdel-

ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 

idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 

förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och inform-

ation om detta mejlas till samtliga medarbetare när 

det är aktuellt.
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Verksamhetsuppföljning  

 

Förväntad utveckling 
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verk-

samhet och färre ungdomar som varit fysiskt aktiva, 

läsförståelse som minskar när ytor mellan biblioteka-

rier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som 

inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara 

öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande 

för kultur- och fritidsnämnden att kompensera för 

detta i flera år framöver. 

 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 

världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livsme-

del. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 

sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare.  

 

 

 

 

 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa sig 

efter de nya förutsättningarna som råder. Bland annat 

genom den pågående utredningen om framtidens stöd 

och bidrag till civilsamhället för att kultur- och fri-

tidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att enga-

gera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utredning om 

lokalisering av kulturverksamheter i centrum är en 

annan viktig del för att skapa en attraktiv kulturmö-

tesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 

möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan ge-

nom kultur.  
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Utfallet för augusti 2022 visar ett högre årsarbetaran-

tal i förhållande till budget. Årsarbetarantalet påver-

kas starkt av säsongsvariationer inom kultur- och fri-

tidsförvaltningens verksamheter. Det finns en högre 

personalstyrka under somrarna på grund av timan-

ställningar på badet samt öppen ungdomsverksamhet 

som dessutom har aktiviteter under skolloven. Inom 

kulturverksamheten finns det perioder under vår och 

höst för skolverksamhet och därutöver turism under 

sommaren, vilket genererar perioder som präglas av 

en högre personalnärvaro. Fritid har en vintersäsong 

som kräver en högre personalstyrka beroende på vä-

derförhållande för snöläggning av skidspår. En stor 

del av förvaltningens säsongspåverkan ligger inom 

perioden januari till augusti.  

Personalstyrkan har även påverkats av en vakans som 

uppstod i mars när dåvarande förvaltningschef slu-

tade. En ny förvaltningschef har rekryterats och bör-

jade i augusti. En pensionsavgång inom administrat-

ionen återbesättes med ny medarbetare under juni och 

nyrekrytering av ungdomskonsulent på öppen ung-

domsverksamhet gjordes vid årets början. En ny 

nämndsekreterare rekryterades och började under 

sommaren. Inom fritid har en vaktmästare rekryterats 

till slalombacken mösseberg.  

Sjukfrånvaro 

Från slutet av förra året, med pik i januari i år, var det 

en period med ökad sjukfrånvaron med koppling till 

covid-19 pandemin. Vilket även påverkade antalet 

frånvarodagar för vård av barn (VAB). Jämfört med 

augusti 2021 syns en aningen högre sjukfrånvaro för 

årets period januari till augusti, dock präglas statisti-

ken i tabellen av den höga sjukfrånvaron under janu-

ari månad.  

Förväntad utveckling 
Prognostiserat är att en pensionsavgång kommer att 

ske under hösten.  

Inom fritid påbörjas en ny verksamhet som leder till 

att nya tjänster måste tillsättas. Nyanställningarna på-

börjas under gällande höst och beräknas just nu uppgå 

till 2 nya tjänster, dessa tjänster är inte budgeterade 

för under året 2022.  

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER JULI  

UTFALL 2022 

PER JULI 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 75,67 76,32 74,1 76 2

Pensionsavgångar 0 1 2,0 2 0

Rekryteringar 1 3 1,0 3 2

Frånvaro Jan - Aug 2021 Jan - Aug 2022 
Jämförelse 

2021-2022 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 6,5% 7,7% -1,2%

  Kvinnor 7,4% 8,7% -1,3%

  Män 3,7% 4,8% -1,1%

  Varav över 60 dagar 33,6% 33,8% -0,2%

      -29 år 6,5% 7,6% -1,1%

  30-49 år 6,2% 7,3% -1,1%

  50 år - 6,7% 8,2% -1,5%

Andel arbetstagare som inte har 68,1% 65,1% 3,0%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 17,8% 17,8% 0,0%

sjukfrånvarodagar
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Ekonomiska förutsättningar 
 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 

Nämndens budgetram 1 januari 

Nämndens budgetram enligt verksamhetsplanen för 

år 2022 uppgår till -72 mnkr. 

Samtliga nämnder har ett omställningskrav om en 

(1) procent av föregående års budgetram. Omställ-

ningen för nämnden uppgår till 0,6 mnkr. Riktade 

medel för förstärkt arbete med områdesbaserad ut-

veckling i kommunen ingår i budgetramen med -1,0 

mnkr. En nyhet för året är att kostnadsökning för  nya 

löneavtal ingår i nämndens ram. Årets löneavtal har 

tidigare budgeterats i en central lönepott under kom-

munstyrelsen. För året ingår preliminärt -0,7 mnkr 

för nio månader utifrån prisindex för kommunal 

verksamhet (2,2 %). 

Justeringar 

Tre beslut finns som påverkar nämndens budget-

ram. Beslutet i kommunfullmäktiges § 11 avser för-

ändrade internhyror och städkostnader där det bland 

annat ingår minskade hyror för uppsagda samlings- 

lokaler. Beslutet i kommunstyrelsens § 55 avser  be-

viljade strategiska utvecklingsmedel för pro-

jekt ”Sommarlov 2022” (-0,6 mnkr) och pro-

jekt ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats 

för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas 

på” (-1 mnkr) som nämnden ansökt om. Beslut i 

kommunstyrelsens § 98 avser justering av den preli-

minära ramen för löneökning. Efter justeringar upp-

går nämndens budgetram till -72,9 mnkr. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har fått -1 mnkr för arbetet med områdes-

baserad utveckling. För att skapa förutsättningar för 

social hållbarhet i hela kommunen måste det ske ge-

nom samverkan. I det områdesbaserade arbetet vill 

förvaltningen därför skapa ett nära samarbete med 

andra kommunala förvaltningar, boende och olika 

lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, 

Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort 

med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att öka det 

lokala engagemanget och människors eget delta-

gande för att stärka områdets upplevda trygghet, de-

mokrati samt rätten till meningsfull verksamhet som 

inkluderar och stärker de prosociala krafterna i om-

rådet. 

Förväntad utveckling 
Medel från annan finansiering uppgår till cirka 1 

mnkr. Statsbidrag erhålls från Statens kulturråd och 

verket för innovationssystem (Vinnova). Projektme-

del fås även från Skaraborgs Kommunalförbund för 

ett metodutvecklingsprojekt där samtliga skara-

borgskommuner deltar. Kostnader för projektens ge-

nomförande balanseras mot bidragens storlek. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Sedan början av februari påverkas förvaltningen inte 

längre av restriktionerna på grund av covid-19. 

Verksamheter som är intäktsberoende har sett att be-

sökarna har återvänt och förhoppningen är att det ska 

vara bestående fram till slutet av året. 

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i världs-

läget påverkar förvaltningen, där prisutvecklingen på 

el, drivmedel, livsmedel och kemiska produkter hit-

tills har uppmärksammats. Synligt för gällande delå-

ret är de ökade livsmedelskostnaderna som uppstår i 

verksamheterna, däremot är det ännu svårt att full-

ständigt överblicka nivån av de effekter som prisök-

ningarna kan medföra.  

 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 50 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -13 291 12,0 -590 513 -13 356

Kultur -15 995 65,0 -290 -16 220

Fritid -42 714 663,0 -1 000 -352 -43 403

SUMMA BUDGET -72 000 740 -1 590 -129 -72 979
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Ekonomiska rapporter 

per augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -46 mnkr och 

utgör 63% av årets budget. 

Covid-19 pandemins restriktioner upphörde i början 

av februari vilket innebär att per augusti 2022 har 

verksamheterna till stor del inte präglats av begräns-

ningar och restriktioner likt tidigare år. Öppettiderna 

och restriktionerna på badet, idrottshallar och Ekeha-

gens forntidsby m.m. försvann och har längre inga be-

gränsningar.  

Flera av nämndens verksamheter är säsongsanknutna 

vilket gör att förbrukningen inte är helt linjär under 

året, detta återspeglas vid delåren. För badet finns 

högsäsongen under sommaren, för kulturverksam-

heten återfinns den bland annat under våren med skol-

verksamheten och för fritid ligger en högre aktivitet 

under vintern. Effekten av de säsongsbundna aktivi-

terna syns under delåret augusti. Verksamheterna när-

mar sig ett normaltillstånd i besöksantal och även i 

intäkterna.  

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärl-

den har till viss del påverkat förvaltningen där de 

ökade livsmedelskostnaderna är påtagliga. Liksom 

hos flera av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19. Sta-

tens ersättning för höga sjukkostnader ersatte cirka 

65% av kostnaderna från december till mars.  

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-

vecklingsprojekt har endast en mindre del förbrukats. 

I interna intäkter ingår hållbarhetsutskottets bidrag till 

Familjelördag för hela året då den inte är möjlig att 

periodisera. 

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr. 

Prognosavvikelserna är i huvudsak knutna till en ökad 

personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal  ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibehålla 

en säker och bra badverksamhet, både ur gästperspek-

tiv och medarbetarperspektiv. Extra personalen be-

räknas uppnå en ökad personalkostnad om 0,2 mnkr. 

I fritidverksamheten tillkommer en ny verksamhet 

som är i uppstart, denna verksamhet för med sig fler-

talet anställningar av nya tjänster vilket det inte finns 

budgeterat för under 2022, detta medför en beräknad 

ökad personalkostnad om 0,3 mnkr. Till viss del mot-

verkas budgetavvikelsen avseende personalkostna-

derna av vakansen innan den nya förvaltningschefen 

tillträdde. 

Avvikelserna är även knutna till bidragsmedel från 

Statens kulturråd för Stärkta bibliotek och litteratur-

inköp samt från Skaraborgs kommunalförbund för ett 

projekt om metoder för utvärdering av kulturutbudets 

effekter som bedrivs tillsammans med samtliga kom-

muner i Skaraborg. 

I prognosen ingår inte eventuella effekter av prisök-

ningarna orsakade av oron i omvärlden då effekterna 

är osäkra och svåra att överblicka i nuläget.  

Åtgärder för att nå balans 
Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 

läge då det främst är bundet till den nystartade verk-

samheten under fritid som inte är budgeterad för un-

der 2022.  

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 4 571 7 254 6 465 9 697 9 697 0

Statsbidrag 2 166 1 594 957 1 435 2 425 990

Övriga intäkter 1 329 2 079 1 845 2 768 2 768 0

Interna intäkter 1 586 1 604 1 097 1 645 1 645 0

Summa intäkter 9 652 12 531 10 363 15 545 16 535 990

Kostnader

Personalkostnader -27 549 -28 815 -28 932 -43 536 -43 876 -340

Verksamhetskostnader -12 893 -11 833 -12 407 -18 611 -19 461 -850

Kapitalkostnader -2 005 -1 832 -2 081 -3 121 -3 121 0

Interna kostnader -16 826 -16 141 -15 504 -23 256 -23 256 0

Summa kostnader -59 272 -58 621 -58 924 -88 524 -89 714 -1 190

NÄMNDENS RESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Verksamhetsrapport 

 

Stab & strategi 
Utfallet per augusti uppgår till 63% av budget. Inklu-

derat i budget är hela förvaltningens lönepott om 0,7 

mnkr som avser nya löneavtal från april månad samt 

fördelningen av lönepotten om 0,129 mnkr. Statlig 

ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår med 

0,14 mnkr. En ny förvaltningschef har rekryterats 

och tillträdde under augusti månad. Personalkostna-

derna minskade under en period som en effekt av va-

kansen som uppkom då tidigare förvaltningschef slu-

tade i mars. Vakansen och sjukfrånvarobidraget syn-

liggörs med ett överskott på 0,3 mnkr hos Stab & 

strategi. Cirka 60% av medlen för det strategiskt ut-

vecklingsprojekt ”Sommarlov 2022” har förbrukats.  

Kultur 
I området ingår bibliotek och kulturarv. 

Hos biblioteket syns inga avvikelser som kan leda 

till budgetavvikelser, medlen om 0,6 mnkr från Sta-

tens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta biblio-

teks läsfrämjandeprojekt prognostiseras att de för-

brukas.  

Hos kulturverksamheten syns fortfarande en viss av-

saknad av besöksantal och därmed intäkterna för hur 

det var innan pandemin. På Ekehagen har intresset 

för bokningar till vårens skolverksamhet varit bra 

vilket har speglat sig i besöksantalet som har skett 

fram till augusti månad. Ekehagen börjar se ett till-

baka flöde av besöksantalet jämfört med hur det var 

innan restriktionerna men inte i samma omfång. Det 

finns fortfarande en avsaknad av besöksantal i jäm-

förelse med ett normalår. Serveringen märker av 

ökade livsmedelspriser och har därmed sett en 

mindre ökning av livsmedelskostnaderna, detta 

speglas som en utmaning för ambitioner som följer 

av kommunens miljö/-klimatmål. Prognosen för kul-

turarvsverksamhet, med Ekhagens Forntidsby och 

Falbygdens museum är att nuläget ger förutsätt-

ningar för en ekonomi i balans.  

 

 

 

 

Fritid 
I området ingår bad, fritid och öppen ungdomsverksamhet. 

Badet är fortsatt åter i full verksamhet efter att re-

striktionerna hävdes. En arbetsmiljörelaterad per-

sonalförstärkning under vissa perioder har inneburit 

att personalbudgeten överskrids för att bibehålla en 

bra arbetsmiljö. Därför görs bedömningen att utfallet 

för året kan bli 0,2 mnkr högre än budget. 

Inom fritidsområdet påverkades vintersäsongen av 

det höga elpriset. Halluthyrningen ser bra ut och ar-

rangemang har gett extra hyresintäkter. 52 % av bud-

geten för föreningsstöden har utbetalats, förväntat är 

att föreningsstöden till fullo kommer att utbetalas. 

Under hösten påverkas även fritidsområdet av upp-

starten av en ny verksamhet, slalombacken mösse-

berg, som kräver att nyanställningar görs för nya 

tjänster. Vilket inte finns budgeterat för i budget-

2022. Med personaltillskottet görs bedömningen att 

utfallet för året kan bli 0,3 mnkr högre än budget. 

Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar 

under året med extra personal under sommar och 

skollov. Nuvarande förbrukning ligger på 58 % av 

budget. Strategiska utvecklingsmedel om 1,0 mnkr 

för satsning på Dotorpsområdet ingår i budgeten, 

varav enbart en mindre del av medlena har använts, 

om cirka 22%, på grund av projektet bland annat inte 

startade förens i mars månad. Förväntat är att ut-

vecklingsmedlen kommer att användas till fullo. 

Prognos för året är att resultatet ligger inom budget. 

Strategiska utvecklingsmedel 
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen nämn-

den tilldelats för två projekt uppgår till -1,6 mnkr. 

Budget har fördelats till verksamhetsområde Stab & 

strategi samt öppen ungdomsverksamhet inom Fri-

tid. I tabellen visas kostnaderna för perioden, be-

dömningen är att projekten håller sig inom budget.

Strategiska 

utvecklingsprojekt (tkr) 
Verksamhet 

Utfall        

2022-08 

Budget       

2022 
Prognos 

Avvik-

else 

Sommarlov 2022 Stab.. -352 -590 -590 0

Dotorp - Socialt hållbar och 

attraktiv plats ….
Fritid -216 -1 000 -1 000 0

Summa -568 -1 590 -1 590 0

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -7 857 -8 084 -8 883 -13 356 -13 056 300

Kultur -10 800 -10 522 -10 781 -16 220 -16 220 0

Fritid -30 963 -27 484 -28 896 -43 403 -43 903 -500

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Investeringsrapport 
 

 

Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr.  

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 

samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg har även skett. Innan sommaren skedde inköp av 

konst.  

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 

budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier kultur / fritid -186 -400 -400 0

Inventarier idrottshallar 0 -400 -400 0

Inventarier mm Platå -187 -700 -700 0

Konstinköp -51 -100 -100 0

Summa Investeringar -423 -1 600 -1 600 0

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid x)

Summa Investeringar 0 0 0 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokali-

seringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbyg-

dens museum samt museets samlingar på Aristo med 

syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-

kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

under år 2022. 

Arbete med utredning 
En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, musei-

chef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg 

arbetar med utredningen som utöver uppdraget i 

flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med ut-

vecklingen av stadskärnan.  

Utredningen fokuserar kring tre alternativ; 

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela musei-

verksamheten från sina nuvarande platser till 

stadskärnan samt möjligheten att kombinera 

dessa med den publika konstverksamhet som ut-

förs av tre föreningar med kommunalt stöd,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-

varande plats till stadskärnan och kombinera 

denna med konstverksamheterna,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-

varande plats till stadskärnan samt skapandet av 

en biblioteksfilial i stadskärnan i kombination 

med konstverksamheterna.   

Inom utredningen läggs ett antal förslag fram gäl-

lande lokalisering av museets föremålssamling. Ut-

redningen informeras i kultur- och fritidsnämnden i 

november 2022 för slutgiltig rapport till kommunsty-

relsen i januari 2023. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

 

Sammanfattning av 

verksamhetsrapport 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Besöksnivåerna på 

samtliga verksamheter har ökat i jämförelse med 

samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter 

kan återigen genomföras. Under sommaren har för-

valtningen erbjudit aktiviteter, evenemang och mö-

tesplatser runt om hela kommunen.  

Nya metoder som tagits fram under pandemin behö-

ver fortsätta att användas när de är ett bättre alterna-

tiv än tidigare arbetsmetoder.   

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 

återspeglas i arbetet mot målen och förutsättningarna 

för måluppfyllelse är god. 

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-

vecklingsprojekt har endast en mindre del förbru-

kats. Förstärkt personalresurs på badet, som ger upp-

hov till budgetavvikelse, motverkas bland annat av 

vakansen som uppstod innan den nya förvaltnings-

chefen tillträdde under augusti månad samt av statlig 

ersättning för sjukfrånvaro. En budgetavvikelse 

kopplat till personalkostnader uppstår inom fritids-

verksamheten på grund av en nystartad verksamhet, 

slalombacken Mösseberg. Denna personalkostnad 

finns inte budgeterat för i budget 2022. Andra pro-

gnosavvikelser är i huvudsak knutna till de projekt 

som bedrivs med finansiering via statsbidrag eller 

från andra aktörer.  

Prognosen visar en avvikelse på 0,2 mnkr vilket här-

stammar från den nystartade verksamheten inom fri-

tid. Med avvikelsen görs det i nuläget en bedömning 

om att nämndens ekonomi är i balans.  

 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Inte aktuellt i nuläget då prognostiserad avvikelse 

härstammar från nytillkomna personalkostnader som 

inte är budgeterade för på grund av ny verksamhet.  

Återkoppling till 

nämnd/kommunfullmäktige 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter 

kan genomföras och förutsättningarna för målupp-

fyllelse är god. Avvikelsen som uppstår härstammar 

från den nya verksamheten som inom fritidsverk-

samheten som avser slalombacken Mösseberg vilket 

kräver att nyanställningar görs. I utfallet för perso-

naluppföljningen återfinns en nyanställning och un-

der hösten tillkommer ytterligare två, samtliga kopp-

las till den nya verksamheten. Dessa nyanställningar 

skapar en avvikelse i nuvarande års budget (2022) då 

den nya verksamheten och dess nyanställningar inte 

är budgeterade för. 
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§ 54 Dnr 2021/00042 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 

normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 

med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 

Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 

mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -

73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 

huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 

slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 

målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 

Verksamhetsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 augusti 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2022/00256 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

2   Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta eventuell befarad 

avvikelse i kommunens bokslut. 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti 2022 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning för tekniska nämnden 

avseende ekonomi och målarbete, inklusive målbedömning, efter åtta 

månader av år 2022. Den ekonomiska uppföljningen avser både drift och 

investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört 

med årets budget.  

Då tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut om verksamhetsrapporten per 

den 31 augusti (§ 51/2022) var inte målbedömning av de fyra målen med. 

Rapporten har nu kompletterats med målbedömningen. 

Delårsresultatet för januari till augusti är - 121,1 miljoner kronor vilket är 

64,6 % av den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. VA-

avdelningen redovisar ett delårsresultat på - 0,5 miljoner kronor och 

biogasen visar ett resultat på - 3,2 miljoner kronor. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, krigsläget i Ukraina och 

omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens 

verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser och bränslepriser 

stigit kraftigt, men även priset på byggmaterial och halkbekämpningsflis. 

Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider påverkats negativt. 

Prognosen för 2022 visar ett underskott på -10,6 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Underskottet beror främst på ökade 

kostnadsnivåer. Enbart mediakostnaderna för kommunens fastigheter 

prognostiseras till -10,0 miljoner kronor. Med anledning av underskottet 

skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till kommunstyrelsen för 

redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

VA-avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,6 miljoner kronor 

främst beroende av kostnadsnivåökningar även här.  

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,5 miljoner kronor. Detta 

beror på kostnadsnivåökningar men även att personalkostnaderna är högre än 

budgeterat.  

För återställning av deponin har 8,2 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till augusti. För resterande del av året prognostiseras att ytterligare 

fem miljoner kommer att förbrukas.  
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Budgeterade investeringsmedel för skattefinansierade investeringar är 180,6 

miljoner kronor, under perioden januari till augusti har 80,8 miljoner kronor 

använts.  

För re- och löpande investeringar är budgeten 62 miljoner kronor, prognosen 

är att 54,5 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2022. De fleråriga 

investeringsprojekten har en budget på 118,6 miljoner kronor, projekten 

pågår över tid och redovisas projektvis i rapporten med en prognos för hela 

projektet över flera år. Förvaltningen prognostiserar med att under år 2022 

förbruka 100,0 miljoner för de fleråriga skattefinansierade investeringarna. 

VA-avdelningen har under perioden januari till augusti förbrukat 12,0 

miljoner kronor av de 44,3 miljoner kronor som är budgeterade för 

investeringar. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 miljoner 

kronor prognostiseras att förbrukas och av budgeteten för de fleråriga VA-

investeringarna prognostiseras 12,3 miljoner kronor att förbrukas år 2022. 

Tekniska nämndens verksamheter har bäring mot kommunfullmäktiges alla 

fyra mål i olika hög grad. En uppskattning av måluppfyllelsen efter årets 

första åtta månader ska göras utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 

och Mycket god. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För 

förvaltningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 

förvaltningen har hittat flera olika sätt att få och ge information. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 

för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 

Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 

stora insatser över tid har inga större effekter av detta kunnat redovisas ännu. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till god. 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företags-

etableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är klar med all 

grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika etableringar ska 

kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även duktig på att 

arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. Sammantaget 

bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket god. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett om-

fattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 

kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 
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strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 

sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 

stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 

för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 

processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 

våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 

främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 

men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 

strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gagn för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 

Förvaltningens bedömning är att med anledning av stora kostnadsnivå-

ökningar på bland annat el och drivmedel med mera så ser förvaltningen 

svårigheten att inhämta den kostnadsökning som nu råder. De åtgärder som 

förvaltningen realistiskt kan göra idag, är återhållsamhet inom alla verk-

samheter inom förvaltningen för att minska kostnaderna. Med anledning av 

det befarade underskottet skall tekniska nämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder i verksamhetsrapporten. Vid ett 

eventuellt genomförande av åtgärderna, kommer det att innebära sänkt 

kvalitét på avdelningarnas uppdrag. Tekniska nämnden föreslås därför att 

föreslå kommunstyrelsen att ta eventuell befarad avvikelse i kommunens 

bokslut.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 51/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-27, 

version 2 till nämnd 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 2 till 

nämnd 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, version 1 till 

au 

 Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti, version 1 till 

au 

Yrkanden 

Vanja Wallemyr (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag version 2.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag version 2 

respektive arbetsutskottets förslag och finner att tekniska nämden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 
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Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 

Monica Busk, controller 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner 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. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag 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 uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga. 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 

Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

Städ 
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndarbete, 
reception/växel och administration av borgerlig vig-
sel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall & åter-
vinning Skaraborg (A&ÅS). 

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-
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drag enligt LAV, utför VA-avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar). 

Biogas 
Behandling av matavfall genom rötning för att pro-
ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-
ringsmedel som återförs i kretsloppet. 
 

Organisation 
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan 
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösam-
verkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs 
vatten. 

Kommunal verksamhet via privata 
utförare 
Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

 Vinterväghållning i Falköpings ytterområ-
den, avtal finns med Carlgrens Entrepre-
nad och transport AB, Josefssons gräv i 
Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odens-
berg AB samt några mindre firmor.  

 Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 
Marcbro AB.  

 Avtal med Falbygdens energi AB om drift 
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekono-
misk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
 

Park/Gata 
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på park/gatas verksam-
heter. Framförallt har bränslepriserna stigit kraftigt 
men även byggmaterial och halkbekämpningsflis. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider 
påverkats negativt. 

Kost 
Effekterna av pandemin i termer av ett svikande an-
tal serverade måltider ser ut att plana ut beroende på 
att barn och elever återvänder till förskola och skola.  
Antalet serverade portioner har ökat under 2022. 
Fram till och med augusti är ökningen ca 13 000 
portioner fler än under samma period under 2021.  

Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världslä-
get då livsmedelspriserna avsevärt stiger.  

Prishöjningar som kom i halvårsskiftet har vi ännu 
inte hunnit stämma av hur de påverkar ekonomin 
med ett oförändrat köpmönster. Sedan tidigare pro-
gnostiserar avdelningen för en prishöjning med 20% 
för livsmedel och den prognosen förefaller kunna 
stämma. 

Det finnas också en risk för att vissa livsmedel inte 
kommer att kunna levereras.  

Leverantörerna har  möjlighet att göra ytterligare en 
prishöjning i månadsskiftet september – oktober. 

Fastighet 
Material-, media- samt drivmedelspriser har ökat 
kraftigt under första kvartalet 2022 på grund av 
bland annat händelseutvecklingen i Ukraina.  

Under hösten kommer implementering av nytt sy-
stem för fastighetsförvaltare att införas i syfte att på 
ett tydligt sätt visualisera underhållsskulden samt 
verktyg för underhållsplanering. 

VA-avdelning 
Kriget i Ukraina påverkar omvärlden och förändrar 
förutsättningarna även i Sverige. Länsstyrelsen har 
redan i december annonserat en möjlig brist på klo-
ridbaserade kemikalier som används vid vatten- och 
avloppsrening. Än råder det inte någon brist men 

priserna på alla kemikalier stiger och flera leverantö-
rer har annonserat om prishöjningar. Höjning på 
vissa kemikalier som t.ex. svavelsyra har ökat med 
cirka 30% under 2022. De ökande elpriser påverkar 
avdelningens kostnader negativt. 

Upprustning av det civila samhället för att bättre 
klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Av-
delningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäk-
ter samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som 
stöd i kris. Planen ska vara färdigt i oktober 2023. 

Under våren har avdelningen tagit fram säkerhets-
skyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen är lagstad-
gad (enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585). 

Avdelningen har också påbörjat med uppdatering av 
risk- och sårbarhetsanalys. Den beräknas vara färdig 
vid årsskiftet 2022/2023. 

Biogas 
Konkurrensen om matavfall och andra rötbara sub-
strat är fortsatt hög vilket påverkar verksamhetens 
lönsamhet negativt Gödselpriserna har ökat med sti-
gande råvarupriser vilket medfört ökad efterfrågan 
på biogödsel. Arbete med att certifiera biogödsel en-
ligt SPCR 120 är färdigt och nu väntas det på certifi-
kat.  

Säkring av substrat och avsättning av gasen är två 
stora ekonomiska förutsättningar för en ekonomisk 
hållbar biogasanläggning. 

 

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 lö-
pande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
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Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

Kostavdelningen har fortsatt fokus på de klimatlöf-
ten som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda 
2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Målet för det klimatavtryck som den inköpta mäng-
den livsmedel avger är uppnått, men det krävs fort-
satt arbete då förståelsen för de åtgärder som vidta-
gits är lågt, främst inom skolans verksamhet. 

Visionen är 100 % nöjda matgäster! 

Att arbeta med matsvinnet kräver också ett utökat 
samarbete och dialog med de verksamheter som 
kostavdelningen servar med måltider. 

Kommunens val att delta i Världsnaturfondens akti-
vitet ” One planet city challenge” där temat för år 
2021 0ch 2022 är ”Mat inom planetens gränser”.  
Kostavdelningen tillsammans med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och miljöstrategen var tänkta att 
ha ett gemensamt projekt men detta fick tyvärr läg-
gas ned då samarbetspartner inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen saknades. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por.  

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner. 

 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Park/Gata 
Park/gata har upphandlat ett flertal ramavtal som är 
centrala för verksamheten, detta är på områden 
såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, 
lastbilstransport och asfalt. Efter utvärdering visar 
det sig att priserna stigit i förhållande till omvärldens 
utveckling men framförallt entreprenader för vinter-
väghållning har stigit väsentligt.  

Utfallet kommer få en stor påverkan med ökande 
kostnader för både drift- och investering.  

Kost 
Under våren har kostavdelningen varit ute och utbil-
dat omsorgspersonalen inom särskilt boende i kom-
munen. Utbildningen har haft fokus på näringsbehov 
hos äldre. Avdelningen kommer att bistå särskilda 
boenden med specifikt näringsrika mellanmål för att 
upprätthålla en bra nutritionsnivå hos de boende. 

En kökschef och verksamhetens biträdande kostchef 
har valt att lämna verksamheten. Detta har föranlett 
en intern diskussion om hur verksamheten ska orga-
niseras för att bli mer effektiv men ändå kunna nå 
sina mål. 

Ny organisation gäller från den 1 september med en 
omfördelning av ansvarsområden och arbetsuppgif-
ter inom gruppen ledning och administration. 
I stället för de båda ledningsfunktionerna kommer 
avdelningen att rekrytera två kockar för att ytterli-
gare stärka den resurs som har funktionen av att er-
sätta ordinarie medarbetare som av den ena eller 
andra anledningen inte är i tjänst. 

Fastighet 
Nya ramupphandlingar har börjat gälla för hant-
verkstjänster samt konsulttjänster. Projekten fortsät-
ter enligt plan men slutpriser påverkas kopplat till 
händelseutvecklingen i omvärlden. 

Internhyror för 2023 är överlämnade till budgetbe-
redningen. 

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesikt-
ningar på kommunens skolor och förskolor. Detta 
har resulterat i ett omfattande arbete med att både 
iordningställa akuta fel men även att skapa en lång-
siktig underhållsplan för lekplatserna.  

Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under 
första tertialen har en rensning genomförts på 17 av 
de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för. 
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Städ 
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar har 
utvärderats. Städansvaret är från och med 2023 inte 
städavdelningens uppdrag. Samverkan kommer ske 
genom underhållsbesiktning/städkvalitétskontroll 
och kunskapsförmedling. 

VA-avdelning 
Under våren upphandlades en konsult som ska 
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvatten-
plan. Kommunen har sökt och fått bidrag från läns-
styrelsen för genomförande av planen. Planen ska 
vara färdigt i oktober 2023.  

Arbete med informationssäkerhet och säkerhets-
skyddsanalys på avdelningen pågår. Riskanalys av-
seende elbortfall är under framtagande.  

En läckdrabbad matarledning till Kinnarp har delvis 
renoverats under våren. Ledningen låg i dåliga 
markförhållanden och rostangreppen var betydliga 
vilket innebar att 500 meter av ledningen byttes ut. 
Nya vattenmätarbrunnar med flödes- och tryckmät-
ning installerades, vilket underlättar övervakning av 
dricksvattennätet. 

Arbetet med pumpning av spillvatten från Kättil-
storp via Vartofta till Falköping är i slutfasen. Under 
våren byggdes en ny pumpstation mellan Vartofta 
och Kättilstorp som togs i drift i somras. Nu pumpas 
nästan all spillvatten från Kättilstorp via Vartofta till 
Falköping.  

På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt 
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för 
att spara på energi. Renovering av biologisk rening 
(linje med aktivslam) pågår. Detta kommer att bidra 
till både energieffektivisering och minskade elkost-
nader samt bättre reduktion av kväve i reningspro-
cessen. 

I somras blev utredningen om vägar till hållbara vat-
tentjänsten klar och det har landat i nya förändringar 
i lagen om allmänna vattentjänster. I lagen kommer 
att införas krav på kommuner på vattentjänstplaner. 
Kommunerna också får möjlighet, att under vissa 
förutsättningar, överlåta till fastighetsägare att ordna 
egna lösningar, även i samlad bebyggelse. Det ger 
kommuner flexibilitet när det gäller utredningar 
huruvida ett område ska ingå i verksamhetsområde 
för vattentjänster eller inte. Dessa lägre krav gäller 
dock bara nya beslut om verksamhetsområde, inte 
fastigheter som redan finns i befintligt verksamhets-
område. Där gäller samma hårda krav att alla ska an-
slutas till kommunalt VA. 

Krav på vattentjänstplan innebär att kommunen 
måste ta fram en plan senast 2023-12-31. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige och ska innehålla 
kommunens långsiktiga bedömning av behovet av 
nya verksamhetsområden. Enligt propositionen be-
höver planen sträcka sig över en period på 12 år.  

I den nya lagen finns även krav på kommunen att ta 
fram förslag på åtgärder som behöver vidtas för att 
VA anläggningen ska fungera vid en ökad belastning 
som uppkommer vid skyfall. VA anläggningen i 
propositionen är vidare begrepp än dagvattenanlägg-
ningar och det innebär att kommunen behöver se 
över vad som sker vid kraftig nederbörd och hur kan 
vattnet ledas bort ytledes till översvämningszoner 
istället för att leda allt till rörledningar. Detta behö-
ver hanteras i samhällsplaneringen.  

Biogas 
Avtalet med Göteborg Energi om leverans av rågas 
för uppgradering till fordonsgas har upphört från den 
10 januari och uppgraderingsanläggningen har över-
gått i kommunens ägo. Förändringen innebär att 
kommunen tecknat avtal med Fordonsgas Sverige 
om leverans av uppgraderad biogas. Ekonomiskt 
medför det högre ersättning för biogasen samt att 
hela produktionsstödet från Energimyndigheten be-
talas ut till verksamheten och slipper delas mellan 
rågasproduktion och ägare av uppgraderingen. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektör träffas 
ungefär varannan vecka. Arbetet i biogasgruppen be-
handlar frågor om anskaffande av substrat, effektivi-
sering av anläggningen och framtida avsättning för 
biogas.  

Under hösten arbete kommer att  fokusera på att 
lägga anbud på kommande upphandling om matav-
fall som AÅS genomför. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Det är människorna som skapar ett hållbart 
samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de över-
gripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: 

Park/Gata är delaktiga i projektet för ett tryggare 
Ranten samt arbetet med att utveckla Dotorpsområ-
det för ett bättre föreningsliv. Trafikstrategin har 
kommunicerats flera gånger med allmänheten under 
årets två första tertial och kommer att beslutas un-
der slutet av detta år. För stadskärneprojektet har 
det varit kommunikationsaktiviteter riktade både till 
allmänheten och riktade målgrupper.  

Kostavdelningen har i januari träffat representanter 
för Falköpings lokalförening av Rädda Barnen, en 
grupp som nu har fokus på skola/elevhälsa. Föru-
tom detta för kostavdelningen dialog med medbor-
garna via sociala medier.  

VA-avdelningen hade under april kommunens In-
stagram-konto i en vecka. Arbetet med att uppda-
tera hemsidan pågår där sidor med information om 
avlopp och dricksvatten har strukturerats upp för att 
underlätta navigeringen. Två nya informationssidor 
har skapats, en för fettavskiljare och en för oljeav-
skiljare. Kommunikationsavdelningen har hjälpt till 
att ta fram broschyrer för dessa som kan delas ut till 
berörda fastighetsägare och företagare.  

VA avdelningen har även skapat en ny informat-
ionstabell om provtagningar som görs på dricksvat-
ten med länkar till livsmedelshemsida för varje pa-
rameter. https://www.falkoping.se/bygga--bo/vat-
ten-och-avlopp/dricksvatten. 

Dessutom finns VA-avdelningen tillgänglig via sin 
kundtjänst som har öppet måndag-torsdag mellan 
kl. 7-16. 

Fastighetsavdelningen har framför allt en indirekt 
dialog med medborgarna via dialogen med verk-
samheterna, som hyr kommunens lokaler och som 
har den direkta kontakten med medborgarna. Via 
tidningsartiklar och radio har avdelningen informe-
rat lite gällande de åtgärder som planeras att ge-
nomföras på lekplatser kopplade till skolor och för-
skolor och varför de genomförs. 

 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lek-
platser har anlagts under första kvartalet 2022, däre-
mot har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa 
trygga och säkra lekplatser. Vid varje om- och ny-
byggnation har fastighetsavdelningen en dialog 
med verksamheten, som när barnen är små många 
gånger får företräda barnens intressen.  

Park/Gata har inte byggt eller planerat någon lek-
plats under årets två första tertial. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: 

Kostavdelningen föregår, genom skolmåltiderna, 
med gott exempel till folkhälsa genom att systema-
tiskt servera måltider som främjar en god och jäm-
lik hälsa. 

 

Utöver ovanstående delmål:  

Aktiviteter: 

Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett på-
gående arbete. Fastighetsavdelningen har haft dia-
log med barn- och utbildningsförvaltningen gäl-
lande högstadium centrum och vilka åtgärder som 
är lämpliga för att skapa social hållbarhet där. Ar-
bete med att genomföra dessa åtgärder pågår nu. 
Åtgärderna avser mindre ombyggnationer och un-
der hösten kommer nya moduler att placeras ut för 
att minska trångboddhet och öka möjlighet till med 
vuxen inblandning. 

 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. Förvaltningen har haft 
kommunikationsaktiviteter riktade både till allmän-
heten och till riktade målgrupper. Förvaltningenhar 
använt sig av Instagram och andra sociala medier 
samt förbättrat hemsidor.  

Målbedömning 

 

 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 
verka och leva på - en plats där medborgarna kän-
ner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvär-
den och attraktiva miljöer ökar Falköpings kom-
muns attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 
framkant och i ständig rörelse och samtidigt för-
stärka det som är unikt för Falköping. Kommunen 
vinner på att samverka, skapa nätverk och mötes-
platser för att åstadkomma detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har tagit fram en ny blomsterplan inför 
2022 och den har verkställts under denna sommar. 
Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt ge-
staltningsuttryck som kan varieras från år till år och 
den innebär ett nytt sätt att skapa en större attrakt-

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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ionskraft med attraktiva miljöer för invånare. Bloms-
terplanen har till uppdrag att skapa gestaltade mil-
jöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kommu-
nen. Under denna sommar har riktade insatser mot 
yttertätorterna gjorts med bland annat utsättning av 
blomsterträd. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.. 

 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata fortsätter arbetet med att ta fram en ny 
grönstrukturplan. En konsult har upphandlats som 
under sommaren genomfört en inventering av alla 
ytor som ingår i planen. En annan konsult har fått 
uppdraget att skriva den nya grönstrukturplanen som 
beräknas vara klar i slutet av året. 

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid. 

Aktiviteter: 

Vid projekteringar av nya byggnader är fastighets-
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna. 

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar fastig-
hetsförvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för 
det planerade underhållet med samma syfte. Förval-
tarna håller nu på med implementering av nytt verk-
samhetssystem som syftar till att på ett tydligare sätt 
visualisera underhållsskulden. 

Lokalgrupperna arbetar aktivt med att se vilka behov 
som verksamheterna har framöver på både kort och 
lång sikt i syfte med att få till en effektiv användning 
av våra lokaler. 

Städavdelningen fortsätter att delta i processer vid 
om- och nybyggnationer så att städrum och städcen-
traler byggs och utformas för att beakta lokalvårdar-
nas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av 

entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den fram-
tida städningen i lokalerna och dess kostnad. Städav-
delningen arbetar långsiktigt för en bra städning av 
lokalytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor 
etc. 

 

En hållbar kommun med goda kommunikationer 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 
cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under första tertialen 2022 startat ett 
projekt för att skapa trygga gång och cykelvägar till 
Mössebergsskolan. Detta arbete är nu klart och följs 
nu upp med ytterligare projekt längsmed Danska 
vägen och en ombyggnation av Bestorprondellen 

 

Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: 

Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att konver-
tera om kommunens byggnader vid varje projekt. 
Idag har fastighetsavdelningen konverterat över 90% 
av kommunens fastigheter till fossilfri uppvärmning. 
Endast nio fastigheter återstår att åtgärda. Under vå-
ren har avdelningen börjat titta på lösningar för Gud-
hemsskolan, Odensbergsskolan och Katarinagården. 
En lösning för Odensberg pågår, klart våren 2023. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: 

Förvaltningen tittar på en lösning med övergång till 
HVO-drivna fordon och investeringar i laddstolpar. 

Park/Gata har inte vidtagit några åtgärder under 
första tertialen 2022. Detta då arbetet innebär att 
många beslut måste fattas initialt då nödvändig in-
frastruktur saknas i form av till exempel laddstolpar. 
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Beslut om finansiering saknas för finansiera inköp 
av fordonen, anläggandet av laddstolpar samt even-
tuella merkostnader i driften. 

Fastighetsavdelningen påtalar att den största delen 
av avdelningens fordon går idag på bensin och die-
sel. En liten del går på biogas. Avdelningen arbetar 
för att konvertera fordonsflottan löpande i syfte att 
uppnå målet.  

VA-avdelningens fordonsflotta består av arbetsfor-
don som idag går på bensin eller diesel samt två per-
sonbilar som går på gas/bensin. 

Både fastighetsavdelningen och VA-avdelningen ef-
terfrågar och avvaktar bearbetning av konkreta krav 
vid upphandling och leasing av fordon i enlighet 
med kommunens klimatstrategi. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden ska 
sättas i fokus i skapandet av attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl funge-
rande boendemiljö ökar möjligheterna att klara 
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-
munen ta vara på samspelet mellan stad och land. 
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystem-
tjänster ska samspela med de olika tätorternas ser-
vice, handel och kommunikationsmöjligheter. Natu-
rens värden, den biologiska mångfalden och resur-
ser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara 
och utvecklas. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: 

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B, 
som påbörjades under 2021 av Park/Gata har under 
våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen. Det 
som återstår är asfaltläggning som kommer att ske 
under året. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 
flerbostadshus och en förskola. Majoriteten av tom-
terna är nu redo för försäljning. 

VA-avdelningen har fått LONA bidrag för att bygga 
nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska hantera 
dagvatten från Vartofta samhälle och är en del av 

projektet med reinvestering av VA-nät samt upprust-
ning av samhället inför förändrat klimat. 

Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter 
från jordbruket, för att skapa biogödsel och biogas 
för att värna miljön och människors hälsa samt bidra 
till en levande landsbygd. 

Aktiviteter: 

Biogasanläggningen tar emot och behandlar matav-
fall från Falköping, Skara, Vara, Herrljunga och 
Vårgårda därutöver rötas matavfallsslurry från Göte-
borgsområdet. Utöver matavfall rötas flytgödsel 
samt fettavskiljarslam och restprodukter från sprit-
tillverkning. Biogödseln är godkänd som EU-ekolo-
giskt gödselmedel och avsätts till lantbruket. 

Biogödseln ska certifieras enligt SPCR120. I juni 
genomfördes en revision av certifieringsorganet 
RISE som mynnade ut i några få mindre avvikelser. 
Kvalitetsmanualen har blivit godkänd. Det som 
kvarstår är att verksamheten efterlever och imple-
menterar de fastställda rutiner som har tagits fram, 
vilket innebär ett kontinuerligt arbete i hela styrked-
jan, från KS till tjänstemän och driftpersonal inom 
Samhällsbyggnadsförvaltning/VA. 

Biogasgruppen som leds av kommundirektören träf-
fas varannan vecka för att prata om framtiden av bi-
ogas, utreda möjligheter till avsättning av gas samt 
bevaka upphandlingen som Avfall & Återvinning i 
Skaraborg (AÅS) kommer att göra under hösten. 

 

Utöver ovanstående delmål 

Aktiviteter: 

Kostavdelningen arbetar aktivt med att minska de 
mängder av matavfall som vi levererar till biogasan-
läggningen, även om målet för själva anläggningen 
är att samla in mer. 

Motivering till målbedömning: 
Ny blomsterplan har tagits fram och börjat imple-
menteras. Arbetet med grönstrukturplanen fortskri-
der enligt plan. Ett nytt underhållsprogram för fas-
tigheter har införskaffats för att ytterligare stärka 
kvalitén på våra fastigheter över tid. När det gäller 
fossilfritt finns en hel del att göra framöver. Uppdra-
get är nytt och arbete har påbörjats för att klara mål-
sättningen. 

Målbedömning 
Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: 

Park/Gata har haft informationsmöten gällande 
upphandlingar inom asfalt, lastbilstransporter, vin-
terväghållning, markentreprenader och grus. Avtal 
har tecknats under andra tertialen. 

VA-avdelningen har genomfört upphandling av 
markarbeten i tillsammans med Park/Gata. Avdel-
ningen genomför dessutom upphandling av VA ar-
beten. Lokala dialogmöten genomfördes förra året 
inför denna upphandling. Även upphandling av be-
vakningstjänster på skyddsobjekt håller på att ge-
nomföras. 

Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal 
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverks-
tjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. In-
formationsmöten inför dessa upphandlingar hölls 
under 2021. Under hösten kommer upphandling 
runt elmateriel tillsammans med andra kommuner 
att initieras. 

Kostavdelningen har i samarbete med kommunens 
landsbygdsutvecklare och näringslivschef, arbetat 
aktivt för att kunna sluta avtal med lokala livsme-
delsföretagare, för att främja deras förutsättningar 
till utveckling. Under denna period har mejerivaror 
upphandlats och avtal tecknats med lokal leveran-
tör. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falkö-
pings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 
logistikutveckling, nyetableringar och stärker be-
fintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambit-
ionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under året startat ett projekt i form av 
utbyggnad av Sikagårdsgatan på Fåraberget för att 
skapa nya möjlighet till nya etableringar. Här ska 
det finnas tomter redo för försäljning under våren 
2023. Även projektet vid Bredängsgatan i Stenstorp 
med syfte att skapa infrastruktur för att kunna sälja 
nya industritomter är klart och möjliggör därmed 
för nya etableringar i Stenstorp. Vid Marjarp har en 
upphandling påbörjas av överlämningsbangård samt 
dryport-spår 5. 

VA-avdelningen har kontinuerliga reinvesteringar i 
Va-nätet. Under våren har dricksvattenledningen till 
Kinnarp renoverats, ca 500 m har bytts ut. Led-
ningen var läckdrabbad med många rostangrepp.  

Under våren har den nya pumpstationen i Vartofta-
Åsaka byggts som ska pumpa spillvatten mellan 
Kättilstorp och Vartofta. Detta är en del av projektet 
med att pumpa spillvatten från Kättilstorp via 
Vartofta till Falköping. Projektet beräknas vara 
klart under hösten 2022. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 
infrastruktur för att företagens etableringar ska 
kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög 
prioritet då förseningar annars kan bli kostsamma 
för berörda företag. 

Förvaltningen är aktiv för att inkludera lokala före-
tag i nya upphandlingar på olika vis. Lokala aktörer 
har blivit kontrakterade. 

Målbedömning 

 

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna kän-
netecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemö-
tande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förut-
sättningar för att utveckla och tillhandahålla ser-
vice och tjänster med hög kvalitet och bra bemö-
tande, som utgår från helheten och förenklar varda-
gen för medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de 
är med förvaltningen. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har deltagit i en brukarundersök-
ning ”Kritik på teknik”, som genomförts av SKR, 
under första tertialen 2022. Resultatet kom precis 
före semestrarna och har ännu inte hunnit analyse-
rats. 

För ett par år sedan genomförde fastighetsavdel-
ningen en kundundersökning som avdelningen nu 
arbetar utifrån. Dialoger genomförs kontinuerligt på 
lokalgruppsmöten i syfte att fånga synpunkter och 
önskemål i ett tidigt skede. Lokalgruppsmötena är 
utan tvekan den största kontaktytan för att fånga 
upp åsikter och önskemål. 

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom kontakter, 
besök direkt på plats samt städråd. Under årets inle-
dande månader har städråd hållits på ett antal för-
skolor. Framåt planeras städråd på äldreboenden då 
det under pandemin inte varit aktuellt för besök på 
plats. 

Kostavdelningen arbetar för att utöka samarbetet 
med ”kund”-förvaltningarna som avdelningen ser-
var med mat/måltider. Avdelningen bidrar med sin 
kompetens i fortbildningssammanhang och strävar 
efter att skolmåltiden ska utnyttjas som ett pedago-
giskt verktyg. 

VA-avdelningen har en kundtjänst som är öppen 
fyra dagar i veckan och som är en personlig väg in 
för våra abonnenter och medborgare att ta kontakt 
med VA-avdelningen. Här fångas många syn-
punkter in som bearbetas på olika sätt inom avdel-
ningen. 

I somras uppmärksammandes VA avdelningen som 
bäst på tillgänglighet i en stor artikel i branschens 
största tidning Cirkulation. Tidningen gjorde en test 
med wallraffa metod (anonymt) bland 15 kommu-
ner. I undersökningen fanns bl.a. Malmö, Linkö-
ping, Sundsvall, Danderyd, Essunga mm. Tid-
ningen mailade kommunen med olika abonnentfrå-
gor, ringde upp kundtjänsten på VA och till slut le-
tade de på hemsidan efter uppgifter. 

Tidningen kom till slutsats att Falköping var bäst i 
test. Det tog bara 40 sekunder för tidningen att hitta 
rätt kontaktväg i organisationen, 26 minuter att få 
ett utförlig och bra svar på frågan via e-mail som 
uppenbarligen inte var ett inkopierat standardsvar, 
ingen väntetid i telefon när man ringde kundtjäns-
ten och inga problem att få namn och telefonnum-
mer på VA kunniga för tekniska frågor. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 
flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalifice-
rad personal till olika arbetsuppgifter samt att 
kunna behålla befintlig kompetent personal. 
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Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säker-
ställa att personer utbildas med de spets- och bredd-
kompetenser som behövs nu och framöver inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har som vanligt tagit emot ett relativt 
stort antal sommarpraktikanter. Förhoppningsvis 
skapar dessa praktikplatser intresse hos några av de 
unga att vidareutbilda sig inom något av förvalt-
ningens arbetsområden/professioner.  

Förvaltningen tar dessutom emot andra praktikanter 
både interna och externa. Aktuellt just nu är till ex-
empel att städavdelningen i samarbete med AME 
tillhandahåller fem platser för Connect 2.0 samt 
två ”extra tjänster”. Dessutom finns en återkom-
mande extern yrkesutbildning inom lokalvård där 3-
4 studenter gör sin praktik hos städavdelningen un-
der fyra veckor åt gången.  

Fastighetsavdelningen kommer under hösten att ha 
personer på yrkespraktik till blivande fastighetsskö-
tare via en yrkeshögskola.  

Kostavdelningen har under året tagit emot som-
marpraktikanter, lärlingar och studerande på kock-
utbildning  

Förvaltningen har i samarbete med KOF tagit fram 
en ny organisation i enlighet med arbetsmarknads-
strategin där de båda förvaltningarna gemensamt 
kommer att anställa en arbetsledare för att arbets-
leda cirka 20 personer i arbetsmarknadsåtgärder 
inom enklare ”gröna jobb” såsom röjning av leder, 
grönyteskötsel och ogräsbekämpning. 

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: 

Förvaltningen har genomgående dialog mellan 
närmsta chef och personal där man diskuterar olika 
möjligheter till kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling tas upp vid varje utvecklingssamtal och 
diskuteras även vid varje avdelnings APT. Kommu-
nens interna utbildningskalender innehåller ett bra 
utbud av utbildningsmöjligheter som dessutom 

                                                           
1 De så kallade Ö9-kommunerna är: Falköping, 
Skövde, Tibro, Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
Hjo, Tidaholm och Karlsborg. 

kompletteras med relevanta externa utbildningar ef-
ter behov.  

Till hösten planeras för grundutbildning lokalvård 
med möjlighet till PRYL -certifiering för berörda 
lokalvårdare. Under våren avslutades den digitala 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare som star-
tade hösten 2021. 

Fortbildning till alla medarbetare inom kostavdel-
ningen ställs till förfogande både genom inspiration 
internt inom avdelningen men också med hjälp av 
externa aktörer. 

VA-avdelningen har under våren haft ett antal pro-
cessmöten för att ge driftpersonalen på reningsver-
ken möjlighet att ställa frågor och lyfta problem 
kopplat till processen i anläggningarna. Driftcon-
troller och IT-ingenjör har vid varje tillfälle fördju-
pat sig i specifika processdelar för att ge driftperso-
nalen ökad kunskap och förståelse för processens 
komplexitet. Mötena är ett resultat av utbildningsin-
satser som gjorts för att utbilda och utveckla perso-
nal inom verksamheten, speciellt med tanke på att 
nya drifttekniker har nyanställts under året. 

Nya medarbetare på VA-avdelningen har gått intro-
duktionskurs för nyanställda. Under mars har VA-
avdelningen bjudit in HR-avdelningen för att hålla 
medarbetarutbildning till all personal. VA-chefen 
och driftchefen gick på intern arbetsmiljöutbildning 
med Ö91-kommunerna ( digitalt). Det är en del av 
arbetsmiljöarbetet på avdelningen. Personalen utbil-
das ständigt, genom olika kurser men även genom 
utvalda mindre studiebesök och samarbete med 
andra kommuner. 

I början av juni gjorde VA avdelningen resa till 
Stockholms Vatten där vi besökte Karl XII pump-
station samt Stockholms Vattens VA lager. Det var 
en givande och uppskattad resa. 

Under hösten har VA avdelningen bokat två efter-
middagar med HR avdelningen där vi ska med all 
personal prata värdegrunder, mål och kultur på ar-
betsplatsen. 

Fastighetsavdelningen ska under hösten genomföra 
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR) 
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Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillits-
baserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa 
tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för 
dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbets-
flöden. Eventuella problem hanteras när de dyker 
upp. Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Fyra avdelningar (Park/Gata-, kost-, städ- och VA-
avdelningen) har numera grupper för LOkal SAM-
verkan (LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika 
sammanhang, på APT-möten, LOSAM och både 
fysiska och psykiska skyddsronder.  

Fastighetsavdelningen arbetar med en tydlig struk-
tur som grundar sig i stort ansvar och förtroende för 
varandra. Avstämningar genomförs vid APT-möten 
och efter behov. 

Genom städavdelningens olika städråd skapas dia-
log med verksamheterna och det tillsammans med 
arbetet med det nära ledarskapet skapas förutsätt-
ningar som bidrar till en god arbetsmiljö. De olika 
städgruppernas kompetenser och intresse för olika 
arbetsuppgifter fångas upp av arbetsledarna och an-
vänds på bästa sätt för ökad trivsel och resultat.  

 

En annan del är att förvaltningen ska ha ett lång-
siktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att 
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar 
miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet kli-
matavtryck som möjligt. 

 

Delmål: att optimera de system och processer för-
valtningen har i förvaltningens verksamheter på ett 
så bra sätt som möjligt för att bli så ändamålsenliga 
som möjligt. 

Aktiviteter: 

Park/Gata har under våren tagit fram ett nytt egen-
kontrollprogram för entreprenadarbeten i egen regi. 
Detta syftar till att de förhållningssätt som beskrivs 
i den ”Tekniska handboken” efterlevs och kan kon-
trolleras.  

Vid lokalgruppsmötena med olika verksamheter 
stämmer fastighetsavdelningen av vilka behov som 
finns. Avdelningen har även avsatta medel i syfte 
att kunna åtgärda de behov som finns i syfte att 

skapa ändamålsenliga lokaler. Det nya verksam-
hetssystemet ska visa på vilka behov som finns nu 
och vad som kommer framöver. 

För städavdelningen är klimat- och miljöarbete ett 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året, detta 
handlar om hur städavdelningen sorterar eget avfall 
(inte verksamheternas, det ansvarar de själva för). 
Avdelningen fokuserar även på arbetsmiljön kring 
handintensivt arbete för att minska risken för för-
slitningsskador och en arbetsgrupp kommer att 
delta i en riskbedömning. 

Ett arbete har påbörjats med att till verksamheterna 
mer tydliggöra vad de har för städnivåer och fre-
kvenser i sina olika lokaler. Arbetet ska resultera i 
att nya städavtal upprättas. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få för-
sämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommu-
nens fastigheter. Långsiktig hållbarhet nås med 
medarbetare som har utbildning och kunskap inom 
professionen.  

Kostavdelningen genomför systematisk uppföljning 
av de klimatavtryck avdelningen gör genom sin ser-
vering av måltider med olika komponenter. 

Under våren har VA-avdelningen utfört läck-
sökning på tryckluftssystemet vid reningsverket för 
att spara på energi. I planen ligger också renovering 
av bio-steget i reningsverket vilket är ett energibe-
sparingsprojekt då blåsmaskinen i processen är den 
som förbrukar mest energi.  

Under året har tagits fram riktlinjer för projektering 
av VA system. Riktlinjerna ska införlivas med be-
fintlig Material och arbetspolicy i en teknikhandbok 
för VA arbete. 

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska förvaltningens klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: 

Genomgående vid de upphandlingar som förvalt-
ningen gör tittar man på exempelvis materialval i 
syfte att minska klimatavtrycken. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av ke-
miska hälsorisker har resulterat i en förbättring både 
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avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även 
till en minskad miljöpåverkan. 

Kostavdelningen arbetar aktivt utifrån klimatstrate-
gin och de klimatlöften kommunen avgett inom ra-
men för Västra Götalandsregionen. 

Genom att använda relining av självfallsledningar 
minskas klimatavtryck vid renovering av VA-led-
ningar. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamhet-
ernas kvalitet  

För att kunna dra fördel av hela kommunens kom-
petenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 
med andra avdelningar, förvaltningar och externa 
organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 
processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och efter 
medborgarnas behov. 

Förvaltningen bör vara del av den stora utveckl-
ingspotential som finns inom den digitalisering som 
sker i samhället. De digitala system och tekniska 
lösningar som nu utvecklas inom olika områden, 
ska verka för att verksamheterna blir mer effektiva, 
når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de 
processer som säkerställer välfärden. Digitali-
seringen anses som den enskilt största förändrings-
faktorn i vår tid, och den påverkar alla delar av 
vårt samhälle. Den viktigaste resursen är medarbe-
tarna, deras omställningsförmåga, kompetens och 
kunskap.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: 

För Park/Gata drivs i stort sett allt arbete i processer 
som måste fungera. 

Fastighetsavdelningen arbetar enligt en tydlig pro-
cess kopplat till projekt (projektdirektiv, förstudie, 
projektering, genomförande, avslut/förvaltning). 
Under hösten inleds ett arbete med att identifiera 
och skapa de processer som finns och behövs.  

För befintliga byggnader pratar förvaltarna med 
verksamheten om verksamhetens behov och om 

sina underhållsplaner för att minska risken för 
felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrup-
perna. Detta arbete innebär även ett tydligare arbete 
med att i flerårsplanen få in behov från underhålls-
planerna och verksamheternas behov, en process 
som har förtydligats under året. 

Kostavdelningen arbetar konsekvent och systema-
tiskt för att utöka samarbetet med övriga förvalt-
ningar, för att öka möjligheterna att utnyttja den of-
fentliga måltiden till annat än som ”bara mat”. 

VA-avdelningen har påbörjat ett arbete med att 
strukturera upp styrningen av verksamheten så att 
styrningen följer de uppsatta verksamhetsmålen. 
Det är mycket data som VA-avdelningen måste 
sammanställa inför miljörapportering och verksam-
hetsredovisning samt som hjälp i verksamhetsstyr-
ning och övervakning. Det är viktigt att strukturera 
arbetet på så sätt att kvalitén säkerställs och att det 
finns data tillgänglig under hela året. Arbete med att 
ta fram en ny övervakningsstrategi pågår. Nya tek-
niker vad gäller övervakningen prövas i enlighet 
med strategin. 

Städavdelningen har ett flexibelt arbetssätt för att 
kunna möta upp mot ändrade förutsättningar och 
nya önskemål med ibland mycket kort varsel. 

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och 
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och 
mer kvalitetssäkrade. 

Aktiviteter: 

Park/Gatas verksamhet bygger till stora delar på en 
hög digitalisering. Det grundläggande uppdraget 
med ytor i driften är beskrivet i ett GIS-baserat la-
ger i kommunen egna kommunkarta. Utförandet 
planeras och kvalitetssäkras genom ett GPS-baserat 
system (Mobiwin) som är installerat i alla fordon 
som deltar i driften. För uppföljning av kostnader 
gällande personaltid och tid för arbetsfordon så re-
gistreras detta digitalt i ”Tidrapport” som är kopplat 
mot kommunens ekonomisystem. 

Fastighetsförvaltarna tittar närmre på hur man kan 
arbeta vidare med underhållsplaner och hur dessa 
kan förtydligas ytterligare i syfte att skapa en tydlig 
bild av underhållsbehovet av kommunens byggna-
der. Fastighetsavdelningen har därför beslutat om 
och införskaffat ett nytt verksamhetssystem för för-
valtarna, Planima.  
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Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler 
som har sådan utformning att det är möjligt med en 
installation.  

Under senaste 10 åren har VA-avdelningen jobbat 
intensivt med digitalisering. Valvet har utvecklats 
till ett system som används inte bara för att lagra 
data, utan även som plattform för arbetsorderflöde 
på arbetsorder. Avdelningen jobbar även i den nya 
drift- och underhållsystemet Maint Master+. 

Motivering till målbedömning: 
Förvaltningen har flera olika sätt att interagera med 
våra kunder, bland annat via enkäter, inarbetade 
mötesforum av olika slag och kundtjänst. I en 
undersökning (gjord av VA-branschens största tid-
ning Cirkulation) fastslogs att Falköping vara bäst i 
test. 

Förvaltningen erbjuder fortsatt många sommarprak-
tikplatser men även andra typer praktikplatser/lär-
lingsplatser för personer på olika utbildningsnivåer. 
Förvaltningen är delaktiga i ”Gröna jobb- pro-
jektet”. 

Förvaltningens personal erbjuds kontinuerligt 
många olika utbildningar, både internt och externt. 
Digitaliseringen har dessutom inneburit en möjlig-
het för fler utbildningar ur både tids- och kostnadsa-
spekt. 

Förvaltningen har en levande tillitsbaserad ledning 
och styrning. Förvaltningen arbetar för tydliga an-
svarsområden och många kontaktytor för dialog 
mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. 
Problem hanteras när de dyker upp. Detta har 
skapat trygga arbetssituationer och en minimal per-
sonalomsättning. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 
hittar även nya användningsområden för den. Detta 
till gagn både internt och för våra invånare i kom-
munen.  

 

Målbedömning 
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala 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 gemen-
sam 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 måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet 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 utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar 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 beslutspro-
cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Återkoppling till tekniska nämnden 
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 
kommande tre åren som i stor utsträckning bestäm-
mer inriktning för alla förvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande process-
schema är strukturen för det systematiska kvalitets-
arbetet. 

Tekniska nämnden får varje månad information och 
uppföljning av ekonomin per avdelning. Tre gånger 
om året, mars, maj och oktober, tar förvaltningen 

fram en månadsprognos, denna redovisas i nämnden 
och lämnas till kommunstyrelsen.  

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 
augusti avges med uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och 
investeringar. Rapporterna innehåller också en pro-
gnos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut 
med bedömning av årets måluppföljning och ett 
sammanställt ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 
specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 
upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

Nämndens styrkedja 
Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om 
att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då 
(mycket kort och komprimerat) hur kommunens vis-
ion och de styrande mål som fattats av politikerna i 
fullmäktige och de olika nämnderna, omvandlas till 
olika beslut som förs nedåt i organisationen till de 
olika verksamheterna för verkställighet och sedan 
hur resultatet av de olika utförda besluten återkopp-
las tillbaka upp genom styrkedjan till politikerna för 
utvärdering och analys. Bra och tydliga styrkedjor är 
dessutom grunden för det systematiska kvalitetsar-
betet. 

Varje beslut eller frågeställning som fattas i organi-
sationen behöver kommuniceras på ett eller annat vis 
för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frågor 
”färdas” i olika styrkedjor beroende på syfte och be-
skaffenhet. Det är därför viktigt att det finns bra pla-
neringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. och inte 
minst ett bra ledarskap för att bästa resultat ska upp-
nås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att varje 
medarbetare känner sig delaktig och bidrar till att 
göra något bra för kommunen och dess invånare. I 
en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och reflekt-
ioner i syfte att utveckla verksamheten. 

För en bra fungerande styrkedja är det av största vikt 
att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att ut-
värderingar och analyser kan göras, som bra be-
slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 
till förvaltningschef och förvaltningens lednings-
grupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt för-
valtningsekonom) och sedan vidare till varje avdel-
ning och dess personal. 



 

18 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Verksamhetsuppföljning 

 

Verksamhet, volym ooch kvalité samt 
förväntad utveckling 
 

Park/Gata 
Inga ytor för drift och underhåll har tillkommit un-
der första delåret 2022. Senare under 2022 förväntas 
nya gator på Fåraberget att tas i bruk och går över 
till drift och underhåll. 

Kost 
Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att möj-
liggöra för de barn som är inskrivna i förskolan som 
15-timmarsbarn att förlägga sina timmar så att de 
kan delta i måltider. Fördelningen av dessa barn 
mellan kommunens olika förskolor är inte jämn. 
Flera förskolor har fått ett stort antal ökade måltider 
medan andra har minskat i antal serverade luncher. 

Avdelningen har behövt utöka personaltiden på ett 
antal förskolor där antalet måltider stigit till en nivå 
som inte längre är hanterbar med den tidigare plane-
rade personaltiden. Det finns svårigheter att be-
manna på ett bra sätt då alla våra kök behöver stött-
ning under lunchtid och möjligheten att anställa på 
deltid inte medges med hänvisning till ”Heltid till 
alla”. 

 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring tek-
niska system i fastigheter ökar vilket innebär att per-
sonalen behöver ha rätt kompetens för att kunna 
klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av 
fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram 
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket be-
hov verksamheten har kommande år och vilka fas-
tigheter som kan möta dessa behov. 

Städ 
Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes maski-
ner med robotiserad teknik för offentlig miljö/loka-
ler. I framtid leder detta till effektiviseringar av me-
toder och moment. Aktuella personalförändringar ti-
digarelägger detta och beräknas kunna påbörjas un-
der hösten. Satsningar på kompetens- och teknikut-
veckling kommer att ske inom de närmaste åren. 
Finns ett utökat behov av att kompletterar städavdel-
ningens golvvårdsmaskiner. I övrigt görs inköp av 
effektiva maskiner och redskap fortlöpande.  

VA-avdelning 
Under första åtta månader lagades åtta vattenläckor 
på dricksvattenledningar. 

Tillsynsmyndighet Miljö östra Skaraborg har under 
april utfört dricksvattenkontroll på Falköpings vat-
tenledningsnät, med inriktning på skötsel och under-
håll av reservoarer. Kontrollen var utan avvikelse. 

Under hösten kommer tillsyn på alla reningsverk och 
även periodisk besiktning av ledningsnät. 

Verksamheten arbetar med arbetsmiljö genom olika 
utbildningar och föreläsningar tillsammans med HR 
för att skapa tillitsbaserad styrning. 

Verksamhetskostnaderna har ökat vilket påverkar 
ekonomi.  

Biogas 
Intäkterna från uppgraderad biogas ser ut att öka 
men fortsatt låga behandlingsavgifter gör att sum-
man följer budget. Utgifterna ser ut att följa budget. 

Ökade mediakostnader och verksamhetskostnader 
påverkar ekonomin.  

 

 

KOSTAVDELNINGEN 
ANTAL PORTIONER 

2020 2021 2022 

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      118 055      114 601     

Februari  150 967      127 018      134 753     

Mars  163 692      161 202      189 015     

April  123 285      147 618      135 332     

Maj  132 406      150 753      167 704     

Juni  98 984      100 102      98 568     

Juli  14 621      23 232      17 307     

Augusti  99 948      105 161      96 308     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819      51 268     

Februari  49 720      47 073      45 738     

Mars  52 638      52 071      51 204     

April  50 788      49 506      50 845     

Maj  52 030      51 254      52 165     

Juni  50 540      49 564      49 894     

Juli  53 131      51 675      52 135     

Augusti  53 190      51 132      52 857     

Externa portioner

Januari  818      1 590      327     

Februari  623      1 884      322     

Mars  789      2 267      282     

April  695      1 563      210     

Maj  695      1 204      208     

Juni  744      1 382      176     

Juli - -  -     

Augusti  454      106      28     

Totalt antal portioner  1 364 310      1 348 231      1 361 247     
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 
personalplanering och förväntad 
utveckling 
 

Park/Gata 
Park/gata har fastanställt två kombitjänster tillsam-
mans med Kultur och fritidsförvaltningen. Avsikten 
är att tjänsterna kommer arbeta på Mösseberg under 
vintern (6 månader) och ersätta säsongsanställningar 
inom parkenheten under sommaren (6 månader).  

Det finns idag tre ej tillsatt tjänster inom enheten för 
anläggningsservice. 

Kost 
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare. 

Utifrån de interna diskussioner som pågått om att två 
tjänster inom administration och ledning lämnas va-
kanta efter sommaren, har avdelningen valt att låta 
dessa båda tjänster övergå till mer av operativ karak-
tär. Rekrytering av två tjänster till kock pågår för att 
stärka den resurs som står till förfogande när den or-
dinarie personalen av någon anledning inte är i 
tjänst. 

Avdelningen strävar efter att alla medarbetare ska ha 
en rimlig arbetsbelastning och att arbetsmiljön för 
alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå. 
Fortsätt måste också finnas en organisation som strä-
var efter en utveckling av verksamheten. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har inga personalförändringar 
i dagsläget. Investeringstakten är hög och fokus på 
fastighetsstrategiska frågor och klimat förväntas öka 
framöver. 

Nytt verksamhetssystem kommer implementeras un-
der hösten, det ska effektivisera och tydligare visua-
lisera underhållsbehovet av kommunens fastigheter. 
Detta medför att prioritering av arbetsuppgifter 
måste göras för att hitta en rimlig arbetsbelastning. 

I syfte att hitta en rimlig arbetsbelastning kommer vi 
nyttja LIA-praktikanter under hösten som läser till 
fastighetsförvaltare samt omfördela uppgifter inom 
avdelningen. 

Städ 
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Dimensionering och rekrytering av per-
sonal måste anpassas. Personal erbjuds utökad ar-
betstid upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster 
vid behov. Städningen av campingen fortsätter för 
fjärde året. Kan komma blir ändring till årsskiftet då 
kommunen söker en arrendator. Framförhållning i 
beslut som tas är viktigt.  

Aktuella pensionsavgångar har främst gällt personal 
som arbetat deltid. Det innebär att personalsamman-
sättningar setts över, heltider möjliggjorts och även 
arbetsplatsbyten har skett. Det möjliggör också att 
robotiserad teknik kan prövas tidigare är planerat. 

VA-avdelningen 
Inga förväntade förändringar i verksamheten. En 
person på reningsverket har slutat men process med 
att anställa en ny pågår.  

Biogas 
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsav-
gång har gjorts och medför utökad bemanning. 
Tjänsten är heltid och fördelad mellan biogas och 
avfall. 
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Frånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaro för samtliga anställda 
per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuk-
timmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom pa-
rentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-
augusti. Gröna siffror innebär förbättring, röda siff-
ror försämring och svarta ingen större skillnad mot 
samma period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,65 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-
augusti 2022 (45,91 % 2021) och 23,6 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (19,3 % 
2021). 

Pga. pandemin Covid -19 och särskilda sjukskriv-
ningsregler kan år 2021 och början av år 2022 vara 
speciella år i sjukfrånvarostatistiken  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – augusti 2022 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 7,4 % (6,2) 9,2 % (8,1) 4,7 % (3,4) 38,4 % (38,5) 10,3 % (6,2) 7,7 % (6,0) 6,7 % (6,4)

Ledning o adm 3,0% (0,0) 4,5% (0,0) 0,4% (0,0) 87,1% (0,0)

Kost 11,4% (10,2) 12,7% (11,5) 6,3% (5,7) 42,3% (47,0)

Fastighet 7,0% (3,7) 24,0% (2,8) 5,1% (3,8) 46,1% (33,6)

Park/Gata 5,3% (3,5) 3,7% (4,4) 5,7% (3,3) 20,0% (15,8)

Städ 5,8% (5,4) 6,3% (5,8) 2,4% (2,2) 24,6% (28,0)

VA avd och Biogas 3,9% (1,8) 10,2% (3,9) 1,8% (1,3) 74,9% (0,0)

Växel/reception 3,9% (3,9) 3,9% (3,9) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
 

Nämndens driftsram har under 2022 påverkats av 
två beslut om justering av ramar från kommunfull-
mäktige.  

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran 
gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna rikt-
linjer för hyressättning. En omfördelning av budget 
för internhyran mellan nämndernas ramar har före-
slagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige, 
KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar 
ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.  

Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års 
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kost-
nadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har 
nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att 
städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga 
nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut 
har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022. 
Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den 
raden. 

Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för 
ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst 
avser ökade volymer inom gator kopplat till mark- 
och exploateringsprojekt som färdigställs inom 
Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväx-
lar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrel-
sen, efter en översyn av reglementen avseende kol-
lektivtrafiken.  

Enligt beslut av kommunstyrelsen, KS§ 55/2022, 
har park/gata fått del av strategiska medel för att 
kunna genomföra en grönstrukturplan under året. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
 

Tekniska nämnden har i flerårsplan tilldelats medel 
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tä-
torter, 1 000 tkr. Detta uppdrag tillfaller park/gata 
och kommer primärt omsättas i de centrala delarna 
av de båda stationssamhällena Floby och Stenstorp 
men om budgetanslaget kvarstår över tid så kom-
mer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätor-
ter i kommunen. 

 

Förväntad utveckling samt  
ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
 

Övergripande är energipriset en utmaning för fas-
tighet, park/gata och VA-avdelningen, prisutveckl-
ingen på nätet och elpriset är en stor osäkerhet då 
det är en stor andel av nämndens kostnader. 

 

Städ 

Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas 
av detta kommer leda till högre priser på förbruk-
ningsvaror. En del varor kan även komma att bli 
bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till 
hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och en-
gångshandskar.  

 

Park/gata 

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 
de externa kostnaderna att öka under 2022 och de 
uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till 
exempel maskinintensiva entreprenader såsom vin-
terväghållning, inköp av el till gatubelysning eller  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Internhyres 
förändring 

Kostnadsnivå 
städ 

Kapital  Kollektivtrafik KS § 55 
BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

ParkGata -69 584      36     -420      1 580     -250     -68 638     

Kost -96 550     -390     -96 940     

Fastighet -14 895      3 805     -11 090     

Städ -1 998     -6     -2 004     

Övrigt -9 673      5      820     -8 848     

SUMMA BUDGET  -192 700      3 450      820     -420      1 580     -250     -187 520     
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asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i 
pris med ca 12% under 2022.  

 

Fastighet 

Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fas-
tigheter. De är i behov av tak- och fasadunderhåll, 
fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, be-
lysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar 
m.m. De budgetmedel som finns i plan räcker inte 
till för kommande behov och för att minska befint-
lig underhållsskuld.  

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs 
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya 
kostnader och behov av nya anslag.  

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att in-
nebära stora investeringar framöver i exempelvis 
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat. 

 

Kostavdelningen 

Livsmedelsbudgeten räknades i årsskiftet upp med 
2 % . Den faktiska kostnadsökningen var högre än 
så i årsskiftet och från och med 1 april har priserna 
generellt ökat med ytterligare 4 %. 
Leverantörerna har meddelat ytterligare prisjuste-
ringar i samband med halvårsskiftet och ges möjlig-
het till ytterligare en i månadsskiftet september – 
oktober. 
På grund av förändringar i organisationen och om-
fördelningar av arbetsuppgifter har de förändrade 
priserna från 1 juli ännu inte kunnat stämmas av för 
att se hur det påverkar kostavdelningens ekonomi. 
 

Det är ändå tydligt att det goda ekonomiska resultat 
avdelningen gjorde under 2021 nu är förbrukat ge-
nom förhöjda livsmedelspriser och ett ökat antal 
serverade måltider. 
I och med leverantörernas möjlighet att ytterligare 
en gång under 2022 justera sina priser finns det en 
stor osäkerhet i 2022 års resultat. 
 

VA 

Under våren har priset på kemikalier ökat vilket re-
presenterar en ekonomisk risk i verksamheten. 
Vissa kemikalier ökade med 30%. Kostnader för el 
överskrider budget vid halvårsbokslutet. Dyrare 
material och tjänster bidrar också till osäkerheten. 
Detta speglas i ökade verksamhetskostnader mot 
budgeterad. Intäkter prognosticeras ligga lägre än 
budgeterad vilket gör ett underskott på 1,5 mnkr.  

Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över 
budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande 
taxeberäkningar. 

 

Biogas 

Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i 
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas, 
behandlingsavgifter för matavfall samt produktions-
stöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för 
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga 
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slut-
kund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte för-
handlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäk-
ter från behandlingsavgifter. 

Ökade mediakostnader påverkar utfallet, samt 
större personalkostnader än budgeterad. Underskot-
tet prognosticeras till 500 tkr.  
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 

Tekniska nämnden 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

 

Utfall  
Nämndens resultat den 31 augusti är -121 060 tkr 
vilket är 64,6 % av budgeten. 

De interna intäkterna ligger något under budgeterat 
men detta samtidigt som personalkostnaderna mins-
kat.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – mars på grund 
av Covid-19. De externa intäkterna ligger något un-
der budgeterat. 

Personalkostnaderna har minskat på grund av sjuk-
dom och vakanser. Det som också påverkar är att bi-
dragsanställningarna som nämnden tidigare haft bör-
jar fasas ut och istället tillhöra kompetens- och ar-
betslivsnämnden. Detta innebär samtidigt att bidra-
gen för detta minskar. 

Verksamhetskostnader är påverkat av stora prisök-
ningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och 
bränslepriser. Trots detta ligger utfallet till och med 
augusti något under budgeterat vilket är rimligt då 
hösten och vintern är dyrare både gällande uppvärm-
ning och vinterväghållning. 

Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på 
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.  

Prognos 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med  
 -10 603 tkr för nämnden. 

Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på nämndens kostna-
der. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga be-
tydligt högre än budgeterat. Stora prisökningar på 
exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränsle-
priser kan konstateras.  

 

Åtgärder för att nå balans 
Med anledning av den stora inflationen som idag rå-
der då priset på bland annat el, drivmedel och livs-
medel stigit kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 
ha stora svårigheter att inhämta det prognostiserade 
underskottet på -10 603 tkr. Om inflationen inte 
hade uppstått så skulle förvaltningen legat på bud-
get. 

Uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
ansvara för matproduktion med hög kvalitet, att 
kommunens verksamhetslokaler håller en godtagbar 
standard gällande städ och teknisk service. Uppdra-
get innefattar även ansvar för infrastruktur för civil-
samhället med exempelvis gator och parker. 

På grund av ökade mediakostnader kommer inte fas-
tighetsavdelningen kunna hålla budget om media-
kostnaderna fortsätter vara på samma nivåer som 
första halvan av 2022. Se grafen över spotpriser sen-
ast 6 åren på sid 27. 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 966 3 035 4 383 6 575 5 813 -762

Statsbidrag 3 021 3 074 2 180 3 270 4 076 806

Övriga intäkter 11 109 11 815 11 458 17 187 16 834 -353

Interna intäkter 228 001 240 654 243 991 365 987 364 862 -1 125

Summa intäkter 245 096 258 577 262 013 393 019 391 585 -1 434

Kostnader

Personalkostnader -106 104 -106 941 -110 069 -165 103 -162 295 2 808

Verksamhetskostnader -119 770 -123 030 -127 154 -190 729 -199 374 -8 645

Kapitalkostnader -77 546 -81 805 -81 581 -122 372 -123 152 -780

Interna kostnader -63 915 -67 861 -68 224 -102 335 -104 887 -2 552

Summa kostnader -367 336 -379 637 -387 028 -580 539 -589 708 -9 169

NÄMNDENS RESULTAT -122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603
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Åtgärder: 

1. Fastighetsavdelningen har gått igenom kommu-
nens elavtalet och konstaterat att Falköping kommun 
har ett bundet avtal med rörligt elpris fram till 2026 
med 0 % flexibilitet. Fastighetsavdelningen bokar ett 
möte med leverantör i höst för vidare diskussion. 

2. Rivningar undviks i den mån det går för att hålla 
nere årets kostnader. 

3. Åtgärder på kommunala fastigheter prioriteras om 
efter att inflationen har ökat och materialpriser för 
bland annat takbyten har skjutit i höjden. I syfte att 
få ut så mycket som möjligt av budgeten har en om-
prioritering genomförts gällande reinvesteringar och 
planerat underhåll.  

4. Energioptimering av kommunens byggnader fort-
sätter genom injustering av system samt löpande in-
formera verksamheten om vad de själva kan göra för 
att minska energiförbrukningen. 

5. Kostavdelningen kan sänka kvalitetsnivån på ma-
ten om det krävs för att hålla budgeten.  

Kostavdelningen är en serviceorganisation och av-
delningen anpassar sin verksamhet utifrån barn- och 
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens 
beslut om sina respektive organisationer. Alla typer 
av besparingar för avdelningen kommer att påverka 
de förvaltningar vi servar. 

6. Generell återhållsamhet gäller för hela avdel-
ningen men trots allt är livsmedel inte den stora 
kostnaden. Livsmedelspriserna har under året stigit 
dramatiskt  (20%) och kommer sannolikt att fortsätta 
stiga. Ska besparing ha en reell effekt får man göra 
ett övervägande gällande personalresurser. 

7. Park/gatas åtgärder för att minimera det progno-
stiserade underskottet innebär i samtliga fall att kva-
litén på våra uppdrag sänks. Framförallt synliggörs 

det i parkskötseln som många gånger är förvaltning-
ens ansikte utåt mot allmänheten.  

Stora delar av budgeten för 2022 är redan intecknad. 
Största delen består av personalkostnader för tillsvi-
dareanställd personal men även redan tecknade avtal 
såsom vinterväghållning eller drift av gatubelysning. 
Övriga stora poster är t.ex. bidragsgivning av en-
skilda vägar samt belysningsföreningar och här 
krävs det beslut i kommunfullmäktige för att kunna 
ändra omfattningen.  

8. Park/gata kan minska personalkostnader genom 
att minimera personal som inte är fastanställd. Detta 
kan göras genom att inte återbesätta eventuella va-
kanta tjänster som belastar driftbudget samt att av-
sluta säsongsanställningar en månad tidigare är pla-
nerat.  

9. Att park/gata är återhållsam med de externa kost-
naderna inom framförallt parkunderhållet. Detta in-
nebär att t.ex. utrustning för planerad trädvård inte 
kan hyras in, nedtagning av träd helt får bortpriorite-
ras eller att om/ nyplantering av rabatter får senare-
läggas. 

10. Städavdelningen samverkar med kommunens 
verksamheter för en god allmän hushållning och 
sparsamhet när det gäller förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, toalettpapper, avfallspåsar/städ-
säckar, handskar m.m. Det gäller främst hygienut-
rymmen där som regel de flesta produkter tillhanda-
hålls av städavdelningen. Målet är att på arbetsplat-
ser förhindra okynnes användande, förstörelse och 
sabotage av dessa produkter. Verksamheterna görs 
också miljömedvetna om att så mycket som möjligt 
ska sorteras i återvinningscentraler för att på så sätt 
minska användning av avfallspåsar och städsäckar. 
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Verksamhetsresultat - skattefinansierat 

 

 

Park/Gata 
Park/gata prognoserar ett underskott på -3 355 tkr 
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan 
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget 
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för 
el och bränsle. För gatubelysningen prognoseras ett 
underskott om -1 500 tkr i och med de kraftigt 
ökade elpriserna. Entreprenader såsom inköpt vin-
terväghållning prognoseras till ett underskott om 
 -1 000 tkr på grund av ökade bränslepriser. 
Park/gatas egna interna transportcentral, inom vilka 
alla fordon och kostnader för dessa i den egna verk-
samheten hanteras, prognoseras till ett underskott 
om -1 000 tkr bland annat på grund av ökade bräns-
lepriser. 

En mindre avvikelse, då omklassning av flygplatsen 
genomförts under första halvåret 2022. Kostnaden 
för detta har landat på cirka 300 tkr och är inte bud-
geterad.  

Övriga verksamheter följer budget med endast 
mindre avvikelser och där en återhållsamhet finns 
för att kunna parera vissa delar av underskottet. 

 

Kost 
Prognosen för kostavdelningen visar på en möjlig-
het att hålla budget för 2022. Detta trots de mycket 
förhöjda priserna på livsmedel och det förväntade 
ökande antal serverade måltider i förhållande till 
2021. 
Kostavdelningen gjorde ett stort överskott under 
2021 vilket gjort att det finns utrymme i budgeten 
under 2022. Osäkerheten är ändå stor då leverantö-
rerna har möjlighet att justera sina priser ännu en 
gång i samband med månadsskiftet september–  
oktober. 
 

Städ 
Städavdelningen visar en prognos inom given bud-
getram. Verksamheternas hittills kända behov av 
städning är det som motsvarar städavdelningens 
uppdrag. 

 

Övrig verksamhet / renhållning 
Verksamheten under rubriken övrigt följer budge-
ten. Den reserv som ligger budgeterad här progno-
stiseras att inte tas i anspråk och den återhållsamhet 
som ålagts nämnden gör att en prognos på  +1 784 
tkr kan lyftas fram. Detta kan dock bara möta en 
bråkdel av nämndens befarade underskott. 

Sluttäckning deponier 

Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper 
enligt plan. Hittills i år har 8 238 tkr tagits i anspråk 
av avsättningen. En prognos för resterande del av är 
att cirka fem miljoner till kommer att behövas. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
PER 2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden

Park/Gata -44 715 -45 090 -45 760 -68 638 -71 993 -3 355

Kost -59 786 -62 689 -64 627 -96 940 -96 940 0

Fastighet -12 751 -8 733 -7 394 -11 090 -20 122 -9 032

Städ -911 -337 -1 337 -2 004 -2 004 0

Övrigt -4 078 -4 210 -5 899 -8 848 -7 064 1 784

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT 

-122 240 -121 060 -125 016 -187 520 -198 123 -10 603



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I TEKNISKA NÄMNDEN I 27 

Fastighet 
Prognos visar på ett underskott på - 9 032 tkr. Kost-
nadsökningar syns på material och fordonskostna-
der men den största avvikelsen på avdelningen be-
ror på kraftigt ökade mediakostnader: Bara media-
kostnaderna prognostiseras till ett underskott med   
-10 039 tkr.  Kommunen har rörligt elavtal och 
spotpriserna ligger på mycket högre nivåer jämfört 
mot tidigare år.  

Diagrammet nedan visar att spotpriserna mellan 
åren 2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på 
elen aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett 
värde under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68 
öre/KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en 
nivå som är betydligt högre än tidigare år. 
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Vatten och avlopp  -  Verksamhetsresultat 

 

 

VA-avdelningens resultat den 31 augusti är -456 tkr  
och verksamheten prognosticerar en underskott på  
-1 618 tkr 

Intäkter prognosticeras ligga lägre än budgeterat. 

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rå-
dande världsläget. Under våren har exempelvis pri-
set på kemikalier ökat, vissa kemikaliepriser ökade 
med 30%. Kostnader för el överskrider budget vid 

halvårsbokslutet. Dyrare material och tjänster bidrar 
också till osäkerheten.  

Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och 
är högre än budgeterat. Detta på grund av att stora 
investeringsprojekt har aktiverats vilket påverkar 
kapitalkostnaderna. Under året kommer ytterligare 
projekt att slutföras och aktiveras. 

 

 

 

 

 

 

VA  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 40 567 41 131 41 371 62 057 61 110 -947

Statsbidrag 25 20 0 0 20 20

Övriga intäkter 78 156 64 80 160 80

Interna intäkter 3 226 3 571 3 220 4 830 5 331 501

Summa intäkter 43 896 44 879 44 655 66 967 66 621 -346

Kostnader

Personalkostnader -9 885 -9 743 -9 717 -14 576 -14 743 -167

Verksamhetskostnader -15 591 -18 063 -17 848 -26 756 -27 103 -347

Kapitalkostnader -13 674 -15 039 -14 363 -21 545 -22 597 -1 052

Interna kostnader -2 322 -2 490 -2 727 -4 090 -3 796 294

Summa kostnader -41 472 -45 335 -44 656 -66 967 -68 239 -1 272

VA RESULTAT 2 424 -456 0 0 -1 618 -1 618
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Biogas  -  Verksamhetsresultat 

 

 

Biogasens resultat den 31 augusti är -3 185 tkr. 
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med -
500 tkr jämfört med budget. 

Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat. 
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första halvåret dock med låga be-
handlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i 
drift under ett år och medfört minskad egen för-
brukning av gas till uppvärmning. Tillgången till 
baslast av rötbart matavfall för resten av året är säk-
rad genom avtal. Som komplement finns avtal om 
leverans av färdig matavfallsslurry för resten av 
2022. Tillgången av rötbart material för resten av 
året beräknas räcka för att kunna producera cirka 
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.  

Ansökan om produktionsstöd är inskickad men det 
har inte kommit något beslut än. I prognosen har vi 
räknat med ett produktionsstöd på 720 tkr.  

En ansvarig för biogasen har anställts under året 
och en överlappning av personal gör att budgeten 
för personalkostnader överskrids. 

Verksamhetens kostnader prognostiseras överskrida 
budget då mediakostnader och verksamhetskostna-
der ökar pga. kostnadsnivåökningar.  Oron i världs-
läget påverkar även här.  

  

BIOGAS  -  RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-08 

UTFALL
2022-08 

BUDGET
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 1 224 2 714 2 160 3 240 4 814 1 574

Statsbidrag 552 4 735 1 103 724 -379

Övriga intäkter 534 237 505 758 422 -336

Interna intäkter 0 60 0 0 88 88

Summa intäkter 2 310 3 015 3 401 5 101 6 048 947

Kostnader

Personalkostnader -712 -1 106 -615 -922 -1 707 -785

Verksamhetskostnader -2 494 -2 333 -1 523 -2 285 -3 451 -1 166

Kapitalkostnader -1 561 -2 234 -2 384 -3 576 -3 312 264

Interna kostnader -581 -526 -679 -1 018 -785 233

Summa kostnader -5 348 -6 200 -5 201 -7 801 -9 255 -1 454

BIOGAS RESULTAT -3 039 -3 185 -1 800 -2 700 -3 207 -507
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Investeringsrapport 

 

 

 

 

Investeringar är uppdelad i tre olika investeringsty-
per: 

 Nya investeringsprojekt 
 Re-/löpande investeringar  
 MEX investering  

Investeringar hos tekniska nämnden delas upp mel-
lan skattefinansierad och taxefinansierade verksam-
het. Park/gata utför även en betydande del av MEX-
investeringar där budgeten ligger under kommunsty-
relsen men delegeras i varje enskilt projekt till tek-
niska nämnden. 

  

SKATTEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Övrigt -50 669 -19 485 -50 669 -45 756 4 913

Summa Investeringar -62 000 -22 412 -62 000 -54 487 7 513

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 33) -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

Summa Investeringar -700 800 -58 370 -118 600 -100 000 18 600

NÄMNDS INVESTERING 
SKATTEFINANSIERAT 

-80 782 -180 600 -154 487 26 113

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr) 

PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Övrigt -26 000 -7 406 -26 000 -22 328 3 672

Summa Investeringar -28 500 -7 567 -28 500 -23 928 4 572

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid 37) -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

Summa Investeringar -57 500 -4 399 -15 800 -12 276 3 524

NÄMNDS INVESTERING 
TAXEFINANSIERAT 

-11 966 -44 300 -36 204 8 096
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Skattefinansierade - investeringar 

- Re-/löpande investeringar skattefinansierat

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2022.  

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022 
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden 
inte kunde fastställas vilket som var mest ekono-
miskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling 
har nu kunnat färdigställas och nytt avtal är under-
tecknat med leverantör där priserna endast påverkats 
i mindre omfattningen men detta kan riskera att as-
faltsarbeten inte blir utförda inom planerad tid.  

Trafiksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 
genomförts som planerat under första delen av 2022 
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.  

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskin-
investeringsplanen bland annat har utbyte av red-
skapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare be-
ställda lastbilarna väntas det ännu på.  

Fastighet 

Reinvesteringar för fastighetsavdelningen omfattar 
åtgärder på kommunens fastigheter med byggnader. 
Allt från fasadarbeten till teknisk installation. 

Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprust-
ning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga för-
valtningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder 
som ”hyresgästen” vill ha utfört men som inte är ett 
underhåll. 

 

Maskiner och inventarier 

Städ 
Personalförändringar har medfört att arbetet med 
eventuellt införande av robotskurmaskin kan komma 
tidigare. Investeringsmedel för detta ryms inte inom 
årets budget för städavdelningen utan en negativ av-
vikelse kommer i så fall att rapporteras. 

Kost 
Inköp av värmeskåp har gjorts vilket gör att årets in-
vesteringsbudgeten har överskridits. Tidigare år har 

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Maskiner och inventarier -11 331 -2 927 -11 331 -8 731 2 600

Park/Gata -9 600 -2 258 -9 600 -7 000 2 600

Fastighet -1 100 -333 -1 100 -1 100 0

Städ -200 0 -200 -200 0

Kost -100 -275 -100 -275 -175

Övrigt -331 -61 -331 -156 175

Park/Gata -21 416 -9 325 -21 416 -16 360 5 056

Offentlig belysning -5 216 -1 392 -5 216 -2 600 2 616

Reinvestering broar -1 500 -59 -1 500 -60 1 440

Trafiksäkerhetsåtgärder -4 600 -3 618 -4 600 -4 600 0

Asfaltsunderhåll -7 200 -3 250 -7 200 -7 200 0

Reinvesteringar Marjarp -500 -270 -500 -500 0

Reinvestering parker -1 200 -571 -1 200 -1 000 200

Reinvestering gatukropp -1 200 -165 -1 200 -400 800

Fastighet -29 253 -10 160 -29 253 -29 396 -143

Passage och larm -2 000 -883 -2 000 -2 000 0

Styr och reglerutrustning -300 -53 -300 -300 0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -926 -185 -926 -926 0

Reinvesteringar -22 121 -7 489 -22 121 -22 121 0

Lokalförändringar utanför ram -3 906 -1 550 -3 906 -4 049 -143

Re-/löpande investeringar -62 000     -22 412     -62 000     -54 487      7 513     
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inte investeringsbudgeten utnyttjats då möjligheterna 
till reparationer av inventarier i form av värmeskåp 
har funnits. 

Övrigt 
Under året har några få möbler köps in. Resterande 
medel får gå till att täcka underskottet för inventarier 
som köpts in på kostavdelningen och eventuellt 
kommande inköp på städavdelningen. 
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Fastighet skolor -446  100 -41 268 -16  427 -76 706 -519  400 -73  300

Platåskolan - Fastighet -388 700 0 -208 -46 478 -430 800 -42 100

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -1 015 -1 450 -5 135 -5 134 -434

Odensbergsskolan - förskola/kök -37 700 -34 037 -1 440 -2 980 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -6 216 -12 782 -21 566 -21 566 -6 566

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 0 -547 -547 -16 400 -16 400

Fastighet vård och omsorg -140  700 -48 693 -33  781 -120 298 -143  700 -3  000

Frökindsgården, ombyggnad -25 700 -19 841 -17 423 -23 282 -26 700 -1 000

Nytt korttidsboende -34 000 -27 852 -16 094 -18 242 -38 000 -4 000

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -1 000 -264 -78 774 -79 000 2 000

Fastighet Övrig t -43  150 -12 375 -6  272 -8 847 -58  250 -15  100

Stadshus konferensrum -6 000 -4 465 -587 -622 -15 000 -9 000

Stadshus proj ombyggnad vent -500 -500 0 0 0 500

Stenstorps vårdcentral -5 800 -3 447 -5 390 -7 743 -6 000 -200

Ishallen -29 600 -2 821 -200 -279 -36 000 -6 400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 142 -95 -203 -1 250 0

ParkGata -67  650 -13 069 -1 819 -18 996 -71 457 -3  807

Platåskolan - Gata -26 450 0 0 -3 147 -31 744 -5 294

Plantisparken -11 700 -2 327 -442 -9 815 -10 213 1 487

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -2 142 0 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -8 600 -1 377 -3 676 -25 000 0

Övrig t -3  200 -3 195 -71 -76 -3  200 0

Markanläggning återvinningscentral -3 200 -3 195 -71 -76 -3 200 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
SKATTEFINANISERAT 

-700 800 -118 600 -58 370 -224 923 -796 007 -95 207
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Fastighet- skolor 
Platåskolan – fastighet 
Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Dispensansökan om flytt av salamander har 
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljöö-
verdomstolen. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 
kvartal 1 2022. 

Odensbergsskolan 
Beslut har tagits om ombyggnation av förskola och 
kök medan lokaler för F-6-skolan hyrs in under en 
period för att täcka det behovet.  

 moduler/skola 
Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i 
drift under första kvartalet 2022. 

 förskola och kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole-
byggnad och kök har utförts och entreprenör (total-
entreprenör) är upphandlad. Byggnationen pågår och 
beräknas färdigställas under 2023. 

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan) 
Tekniska nämnden har under tertial 1 beslutat om att 
tidigarelägga projektet med Högstadie centrums 
lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 
1 000 tkr i syfte att genomföra trygghetsåtgärder för 
skolmiljön. 

 

Fastighet- vård- och omsorg 
Frökindsgården 
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 
pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Pro-
jektet beräknas färdigställas hösten 2022. 

Nytt korttidsboende 
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 
projektering har utförts. Byggnationen pågår och be-
räknas färdigställas våren 2023. 

Ranliden 
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-
ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 
detaljplan har omarbetats.  

 

Fastighet övrigt 
Stadshuset 
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 
När beslut har tagits om budget kan projektering och 
byggnation påbörjas.  

 konferensrum 
Efter mer ingående projektering har det identifierats 
att ombyggnation av konferensrum påverkar vå-
ningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder. 
Detta innebär att även kontoren måste renoveras. 
Beslut inväntas om fortsatt arbete. 

 ombyggnad kontor 
Byggnation pågår och planeras vara klar under okto-
ber. Fönsterbyten genomförs vecka 48 på grund av 
försenad leverans. 

Stenstorps vårdcentral 
Ombyggnation av vårdcentralen som hyrs ut till  
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och be-
räknas färdigställas december 2022. 

Ishallen 
Partneringentreprenör är upphandlad och projekte-
ring pågår under hösten 2022. Under 2023 beräknas 
byggnation påbörjas. 

Ekehagens forntidsby 
Reparation av Järnåldersgården pågår. Arbetet kom-
mer pågå under 2022 och beräknas vara klart som-
maren 2023. 

 

Park/gata 
Platåskolan - Gata 
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den 
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detalj-
planen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbör-
jas under 2023 och beräknas färdigställas under 
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr  
(prisjusterat till 2022 års nivå). 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.  
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Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet för-
väntas hålla sig inom avsatt budget.  

Stadskärnan 
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling  
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 
Under första delen av 2022 har bygghandlingar ta-
gits fram för första etappen som ska omfatta entré-
platsen vid Östertullsgatan. Arbetet har påbörjats un-
der augusti månad och förväntas färdigställas under 
december 2022 för etapp 1.  

I projektet finns en budget avsatt om 25 mnkr och en 
etappindelning har beskrivits mer utförligt i projekt-
direktivet .  
 

Övrigt 
Markanläggning återvinningscentral 
Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår. I somras gjordes trafik-
mätning på Mossvägen samt undersökning av befint-
liga gasledningar. I höst kommer andra förutsätt-
ningar att utredas, såsom markförhållanden och ut-
formning av den nya ÅVC ytan.  

Vid årsskiftet ska undersökningar vara genomförda 
för att påbörja med  projekteringen. Projekteringen 
och byggförberedelse är planerade under 2023. 
Byggnation av den nya ÅVC planeras under 2024 
och 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Taxefinansierade – investeringar 

- Re-/löpande investering taxefinansierat 

 

 

VA - re/löpande investeringar 

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan Fal-
köping och Slutarp/Kinnarp renoverades. Totalt 
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 
kunna mäta tryck och flöde genom inkommande led-
ning.  

Arbete med mindre investeringar i el, styr och ma-
skin pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsy-
stem i Valtorps reningsverk ut. Nu pågår renovering 
av biologiska bassänger på Hulesjön  som en åtgärd 
för att energieffektivisera samt förbättra utsläppsvär-
den . 

Som en del i arbete med upprustning och förbere-
delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reserv-
vattentäkter. Under våren renoverades Flobys vat-
tentäkt Stockakällan.  Efter Floby fortsätter arbetet i 
Åsarp. Samtidigt håller avdelningen på med en re-
serv- och nödvattenplan som  i första läget fokuserar 
på områden där tillgången till grundvattentäkter är 
begränsat, såsom Falköping och Stenstorp. 

 

Omfattande renovering av VA nätet på Stora Torget 
i Falköping pågår som en del av projektet med att 
göra i ordning torgytan. All kommunal VA byts 
ut/relinas vilket minskar risker för läckage på kom-
munala ledningar och grävningar i den nya torgyta i 
framtiden.

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT
BUDGET 

UTFALL
2022-08 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Anslutningar 1 500 -747 1 500 0 -1 500

Anslutningsavgifter 3 000 1 463 3 000 3 000 0

Nyanslutningar (serviser) -1 500 -2 210 -1 500 -3 000 -1 500

Åtgärder på ledningsnätet -22 500 -4 270 -22 500 -16 828 5 672

Reliningar -6 000 0 -6 000 -6 000 0

Reinvesteringar på ledningsnät -11 000 -2 730 -11 000 -6 000 5 000

Kinnarp inkommande vattenledning -1 000 -1 828 -1 000 -1 828 -828

Stora torget -500 0 -500 -1 000 -500

Vartofta dricksvattenhantering -3 000 288 -3 000 -2 000 1 000

Hollendergatan Platåskolan -1 000 0 -1 000 0 1 000

Åtgärder på anläggningar -5 000 -2 389 -5 000 -5 500 -500

Hulesjön - åtgärder -2 000 -1 498 -2 000 -3 000 -1 000

Reinvestering bygg/markarbete -1 000 -263 -1 000 -1 000 0

Reinvestering maskin/utrustning -1 000 -19 -1 000 -500 500

Reinvestering el/styr -1 000 -609 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -2 500 -161 -2 500 -1 600 900

Vattenmätare -1 000 -433 -1 000 -600 400

Reserv- och nödvatten -1 000 272 -1 000 -1 000 0

Övriga inventarier -500 0 -500 0 500

Re-/löpande investeringar -28 500     -7 567     -28 500     -23 928      4 572     
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VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 
Under sommaren togs i drift den nya pumpstationen 
Vartofta-Åsaka. Nu pumpas nästan all spillvatten 
från Kättilstorp via Vartofta till Falköpings renings-
verk. Återstår mindre arbete under hösten. 

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Fortsättningen på projektet planeras under höst/vin-
ter 2022/2023.  

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Fastigheterna 
är anslutna till kommunalt VA. 

 

VA - Danska vägen etapp 2 
Etapp två är planerat till hösten 2022.  

 

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR) 
GÄLLANDE 

PROJEKT
BUDGET 

BUDGET 
2022 

UTFALL
2022-08 

ACK 
UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS
PROJEKT 

PROGNOS-
AVVIK. 

Vatten och av lopp -57  500 -15  800 -4  399 -37  176 -56  500 1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -5 026 -4 055 -31 528 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -5 022 -94 -3 150 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -1 757 -208 -2 451 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 -4 000 -3 995 -42 -47 -4 000 0

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT 
TAXEFINANISERAT (VA) 

-57 500 -15 800 -4 399 -37 176 -56 500 1 000
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
under år 2022 
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i 
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och 
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

 

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen 
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande 

investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).  
2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimat-

strategi vid ny- och ombyggnation gällande: 

 installation av laddplatser till tjänstefordon 

 installation av solpaneler 

 

Arbete med utredning 
Uppdrag 1.  
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska 
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022 
att arbeta med att genomlysa och värdera kom-
mande behov. Underlag ska tas fram för kommande 
presentation till nämnden och därefter vidare till 
kommunstyrelsen.  

Redovisning av respektive avdelning föreslås göras 
genom dokumentation samt muntliga föredrag i 
kommunstyrelsens budgetprocess. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram un-
derhållsplaner som ska vara enkla att tyda gällande 
vilka behov som finns. Under hösten kommer nuva-
rande underhållsplaner att läggas in i nytt verksam-
hetssystem och sammanställning kommer påbörjas i 
syfte att kunna genomföra en redovisning för nämn-
den under kvartal 1 2023. 

Park/gata har framtagna underhållsplaner genom 
verksamhetssystem gällande asfalt och belysning. 
För reinvesteringar gällande maskiner finns en 
framtagen maskininvesteringsplan som sträcker sig 
15 år framåt. För reinvesteringar i gatukropp måste 
denna planen oftast anpassas efter andra ledningsä-
gare såsom VA för att kunna genomföra åtgärder i 

samband med deras projekt. En genomlysning av 
samtliga re/löpande-investeringar ska göras och för-
väntas klar under 2023.  

VA-avdelningen har börjat att ta fram en förnyelse-
plan som kommer att spegla framtida behov för re-
investeringar i verksamheten. Reinvesteringar är 
nödvändiga för att bibehålla leveranssäkerhet och 
uppfylla krav enligt lagstiftningen. Förnyelseplane-
ring ska sträcka sig över långa perioder för att 
kunna prognostisera behov och styra taxeutveckl-
ing. 

Uppdrag 2.  
Installation av laddplatser till tjänstefordon pågår. 
Avdelningen tittar på vilken kapacitet som finns 
idag för att anlägga laddplatser samt vilka investe-
ringskostnader detta medför. 

En strategi för solenergi är under framtagande och 
för tillfället ute på remiss. Strategin har i syfte att 
förtydliga Falköping kommuns arbetssätt gällande 
solenergianläggningar på kommunala byggnader i 
syfte att bidra till de globala klimatmålen samt Fal-
köping kommuns klimatstrategi. 
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§ 143 Dnr 2022/00405 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 

september, 18 oktober, 15 november. 

Sammanträdena startar klockan 13.00. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

sammanträdesdagar för år 2023. 

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 

30 oktober, 27 november. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 

som startar klockan 17.00. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 

vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 

kommunfullmäktige nio gånger. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 

september, 18 oktober, 15 november. 

Sammanträdena startar klockan 13.00. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

sammanträdesdagar för år 2023. 

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 

30 oktober, 27 november. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 

som startar klockan 17.00. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 

vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 

kommunfullmäktige nio gånger. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska årligen besluta om dag och 

tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 

förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder nio gånger och 

kommunstyrelsen tio gånger under år 2023.  

Kommunstyrelsen kommer senare under hösten att fatta beslut om 

sammanträdesdagar för utskotten.  
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Jämfört med tidigare år har kommunfullmäktiges möte i februari utgått. 

Detta beror på att februarimötet generellt sett har väldigt få ärenden varför 

detta sammanträde vid flera tillfällen behövts ställas in. Att mötet redan från 

början utgår ur sammanträdesplanen ger bättre planeringsförutsättningar för 

nämnder och förvaltningar. 

Förslaget på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige har genom 

fullmäktiges ordförande förankrats med respektive partis gruppledare. 

Förvaltningens bedömning 

Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 

kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före 

sammanträdesdagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har 

kommunstyrelsens sammanträden kunnat läggas närmare 

kommunfullmäktiges sammanträden och hela beslutsprocessen har kunnat 

förkortas en vecka. Ett ärende vandrar snabbare från arbetsutskottet till 

kommunfullmäktige. Det är dock en planering som ställer höga krav på en 

fungerande beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är 

angiven som deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde 

med kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 

sammanträdet.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar enligt upprättat förslag 

för år 2023.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några ökade kostnader, varför 

beslut om finansiering inte behöver fattas. Istället leder färre antal 

sammanträden till en mindre besparing inom kommunfullmäktiges 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 

Beslutet ska skickas till 

Partiernas gruppledare 

Alla nämnder 

Ekonomiavdelningen  

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 144 Dnr 2022/00312 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 25 oktober 2021, § 111. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 

brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 

för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-

fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 

Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 

under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 

tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 

ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  

 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2022-09-01 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Sara Cronholm | Kommunjurist |  | sara.cronholm@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 25 oktober 2021, § 111.  

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 

brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 

för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-

fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 

Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 

under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 

tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 

ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2022, § 62, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga. 

Av bakgrunden till beslutet framgår att den kommunala VA-taxan behöver 

höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att täcka underskott i 

VA-fonden. Leverantören av vatten, Skaraborgsvatten, höjer sina avgifter med 

4,65 procent på levererat vatten år 2023. Lönekostnaderna beräknas öka med 

2,8 procent. Därutöver kommer spottpris på el drabba verksamheten negativt. 

Även reinvesteringar för att uppnå 100-årig renoveringstakt på ledningsnätet 

belastar kapitalkostnaderna. 



 

  2 (2) 

 

 

Förslaget innebär en höjning av taxan om cirka tio procent. Förslaget innebär 

en höjning med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och 

för typhus B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt 

vattens taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för 

typhus B 6 391,75 kr för år 2021.  

Även med den nya höjningen om tio procent till 2023 kommer Falköping 

troligen att ligga under medelvärdet i Sverige år 2023. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 

fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 

allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 

och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 

kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 

beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 

Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 

25 oktober 2021, § 111.         

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, eftersom taxan är avgiftsfinansierad och därför 

belastar VA-abonnenterna. Något beslut om finansiering behöver därför inte 

tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  

 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2022-09-01 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden  

Adela Kapetanovic, VA-chef 

Sara Cronholm, kommunjurist  

 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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§ 62 Dnr 2022/00180  

Förslag till höjning av VA-avgift 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för Falköpings 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga 1 Förslag 

till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 

10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .  

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 4,65 

% på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 

Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 

(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 

av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 

konstadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 

med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 

av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 

utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 

upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 

belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 

2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 

med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 

B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 

taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 

B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 

höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 

Sverige.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-

skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 

inom budgeterad ram. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 

Arbetstutskottet § 40/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-31 

Förslag till brukningsavgifter för 2023.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

VA-chefen   

            



 

Kansliavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

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

Förslag till höjning av VA-avgift 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt 

bilaga 1 Förslag till brukningsavgifter för 2023. 

2 Höjningen av brukningsavgifter gäller från och med den 1 januari 2023.        

Sammanfattning  

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. 

Förvaltningen bedömer att en höjning av brukningsavgifter i VA taxan med 

10 % behövs för att uppnå budgetbalans och återställa VA fonden. 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna .    

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2023 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 4,65 

% på levererat vatten till 2023. Lönekostnader beräknas öka med 2,8 %. 

Taxehöjningen beräknades i enlighet med förändring i prisindex PKV 

(prisindex kommunal verksamhet) som ligger på 5% för 2023 (1). De flesta 

av kostnader i verksamheten räknades upp med 5% mot budgeterad 

konstadsnivå för 2022. 

Spottpris på el drabbar verksamheten negativt. Elkostnader räknades upp 

med 50 % jämfört med utfallet 2021. Underlaget till uppräkningen är ändring 

av elpriset under 2021 och 2022. Med prishöjningen på 50 % jämfört med 

utfallet 2021 hamnar vi på lägsta spotpriset under 2022. Nätavgifter räknades 

upp mot utfallet. 

Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt på ledningsnätet 

belastar kapitalkostnaderna. Kapitalkostnader simulerades mot flerårsplanen 

2022-2024 

Förslag på höjning av taxan ligger på ca 10%. Förslaget innebär en höjning 

med 67,3 kronor till 730,4 kr per månad för typhus A (villa) och för typhus 



 

  2(2) 

 

 

B (lägenhet) 568,3 kr till 6 125,2 kr per månad. Enligt Svenskt vattens 

taxestatistik är medelkostnad för typhus A 685 kr per månad och för typhus 

B 6 391,75 kr per månad inklusive moms enligt 2021 års taxa (2). Även med 

höjningen på 10 % till 2023 kommer Falköping att ligga under medelvärdet i 

Sverige.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att taxan behöver höjas med 10 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte under-

skott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att finansiera 

detta. Taxan är utformat för att återställa fonden i fall prishöjningar håller sig 

inom budgeterad ram. 

Finansiering 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Beslutsunderlag 

Förslag till brukningsavgifter för 2023.       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

VA-chefen   

 

Referenser: 

(1)Prisindex kommunal verksamhet, 2022-04-28 - SKR 

(2)Kommentarer till 2021 års taxestatistik – rapport juni 2021, Svenskt 

Vatten 

 

 

 

Adela Kapetanovic 

VA-chef 
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KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 

 

 
Taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2022 
(Taxan ersätter den tidigare taxan för vatten och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 

2021-10-25 §111) 
Gäller från och med den 1 januari 2023 

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Falköpings 

kommun. 

 

Huvudmannaskapet utövas av tekniska nämnden. 

 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Falköpings kommun 
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§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Falköpings kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten–gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän plats- 

mark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 
§ 3 Fastighetsbegrepp 

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Butiker  Restauranger Utbildning 

Förvaltning Sjukvård Utställningslokaler 

Hantverk Småindustri 

Hotell Sporthallar 

Kontor Stormarknader 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads- 

ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebygg- 

ande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller där- 

med jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss 

typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 

svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 
§ 4 Avgiftsskyldighet 
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4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V Vattenförsörjning Ja Ja 

S Spillvattenavlopp Ja Ja 

Df Dag- och/eller dränvatten- 

avlopp från fastighet 

Ja Ja 

Dg Dagvattenavlopp från 

allmän platsmark 

Ja Ja, ingår delvis i Df 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastig- 

hetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit ut- 

förda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande 

av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt 
när avgiftsskyldighet inträder. 

 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 

b) En avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 
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c) En avgift per m2 tomtyta om 15,10 kronor om 18,90 kronor 

d) En avgift per lägenhet om 15 067 kronor om 18 834 kronor 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 5.1 a) som 

om servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för 

Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads- 

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella 

fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion 

till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och d) även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift 

enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 

eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse- 

punkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln 

i 5.3. 
 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

 
§ 6 Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 



6 (13)

 

) 

 

b) En avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 

c) En avgift per m2 tomtyta om 36,40 kronor om 45,50 kronor 

 
* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 6.1 a) som 

om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för 

Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 

genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anstånds- 

medgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter 

utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelse-punkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna 

anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgifter erläggas 

enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

förut erlagd. 

 
§ 7 Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per 

uppsättning FP 

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % –  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % –  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 

5.3 andra stycket så medger. 

 
§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 

ska erläggas reducerade avgifter enligt följande. 
 

Avgifter för framdragen servisledning* 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 8.1 som 

om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt 

för Df upprättats. 

 

Avgifter i övrigt 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % – 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % – 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % – 20 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % – 

Tomtyteavgift 6.1c) 30 % 50 % – 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten 

inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna 

anläggningen, uttas inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b 

eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den 

allmänna anläggningen. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % 

av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen 

och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas 

en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etablerings- 

avgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 
§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 

erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 

 
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
§ 11 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 

vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 

avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5–8 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges 

i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 

skulle ha skett. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 

motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggnings- 

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje 

del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
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erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov 

för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning 

av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade för- 

hållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 
§ 13 Övriga frågor 

13.1 Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande 

av huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 

anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna 

kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället 

för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, 

är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna 

del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 

och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick. 

13.4 Om en fastighetsägare begär att extra befintlig servisledning ska 

borttagas och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta borttagandet av den extra befintliga 

servisledningens allmänna del. 

13.5 Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en 

betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som 

inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska 

brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA- 

huvudmannen I framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll 

och upprätthållande av de VA-anläggningar som förser samtliga fastigheter 

inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. 

 
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 14 Bebyggd fastighet 

 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år och vattenmätare:   

 20 mm (Qn 2,5) om 2 839,20 kr  

ny 3 123,20 kr 

om 3 549 kr 

      3 904 kr 
 25 mm (Qn 6) om 9 938 kr 

ny 10 931,80 kr 

om 12 422,50 kr 

       13 664,75 kr 
 40 mm (Qn 10) om 22 732 kr 

ny 25 005,20 kr 

om 28 415 kr 

      31 256,50 kr 
 50 mm (Qn 15) om 51 142,40 kr 

ny 56 256,60 kr 

om 63 928 kr 

      70 320,75 kr 
 ≥65 mm (Qn 25) om 113 653,60 kr 

ny 125 019 kr 

om 142 067 kr 

      156 273,75 kr 

b) En avgift per m3 levererat vatten om 21,40 kronor 

ny  23,60 kr 

om 26,75 kronor 

      29,50 kr 

c) En avgift per år och varje helt 

100-tal m2 tomtyta 

om 39,60 kronor 

ny  43,60 kr 

om 49,50 kronor 

       54,50 kr 

d) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet med fler än två 

lägenheter 

om 303,40 kronor 

ny  333,80 kr 

om 379,25 kronor 

      417,25 kr 

e) En avgift per m³ levererat vatten vid 

kommunens betalstation för vatten 

om 24,20 kronor 

ny  26,60 kr 

om 30,25 kronor 

      33,25 kr 

För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt c) ut för högst 

1 200 m2. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 
 

14.3 Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

  V S Df* 

Fast avgift 14.1 a) 45 % 55 % – 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % – 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 c) – – 100 % 

Avgift per lägenhet 14.1 d) 40 % 40 % 20 % 

* Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna 

anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas avgift 

enligt 14.1 c) och d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 
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till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut 

efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad 

och med 90 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Fast avgift enligt 14.1 a) 

tillkommer för en fiktiv vattenmätare av storlek som huvudmannen 

bestämmer. 

14.5 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 b). 

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 

30 m3 per lägenhet. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvud- 

mannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning 

i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och 

värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 

begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.   

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds 

till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 12 % av 

avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 Allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

ska erlägga brukningsavgift. 

 

Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En årlig avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten 

om 0,68 kronor 

ny  0,75 kr 

om 0,85 kronor 

      0,94 kr 

 

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
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avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad 

av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter 

annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 

mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 17 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 

14.1 a) och 14.1 c). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål reduceras avgiften 14.1 enligt 14.2. 

 
§ 18 Extra åtaganden 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 

på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 

debiteras följande avgifter. 

 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 672 kronor 

ny 740 kr 

840 kronor 

925 kr 

Uppsättning av vattenmätare 672 kronor 

ny 740 kr 

840 kronor 

925 kr 

Avstängning av vattentillförsel 672 kronor per 

timme 

ny 740 kr 

840 kronor 

per timme 

925 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 672 kronor per 

timme 

ny 740 kr 

840 kronor 

per timme 

925 kr 

Montering och demontering av 

strypbricka i vattenmätare 

672 kronor  

ny 740 kr 

840 kronor  

925 kr 

Undersökning av vattenmätare. 

Fastighetsägaren betalar endast om mätaren 

är felfri. I fall det är fel på mätaren så står 

kommunen för kostnaden. Vattenmätare byts 

regelbundet (cirka vart 10:e år) och bytes- 

kostnaden ingår i abonnemangsavgiften. 

672 kronor  

ny 740 kr 

840 kronor  

925 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 672 kronor 

ny 740 kr 

840 kronor 

925 kr 

Förgäves besök (från tredje gången) 672 kronor 

ny 740 kr 

840 kronor 

925 kr 



13 (13)

 

) 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

 
§ 19 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 14–17 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 

tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 

debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd eller annan grund som anges i § 14 och § 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 

erläggas på obetalt belopp enligt 12.2. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 

motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, 

får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genom- 

snitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 21 Avtal i vissa fall 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller 

avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 

fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens 

med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
TAXANS INFÖRANDE (§ 23) 
 
§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. De brukningsavgifter enligt 
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14.1, 14.4 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighets- 

ägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 

den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen 

jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

____________________________________________________________ 
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§ 145 Dnr 2022/00335 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

2  Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 

justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 

oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 

oktober månad 2021. 

3  Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 

kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99. 

Sammanfattning 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 

redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 

för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 

avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 

cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 

förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 

kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 

miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 

konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 

avgiftsuttag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 

 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 

Skaraborgs beslut, 2022-06-14 

 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

2 Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 

justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 

oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 

oktober månad 2021. 

3 Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 

kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99.    

Sammanfattning  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 

redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 

för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 

avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 

cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 

förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 

kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 

miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 

konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 

avgiftsuttag.  
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Bakgrund 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 14 juni 2022, 

Dir § 6, att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans 

medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.  

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att den senaste taxan för 

tillsyn och prövning inom miljöbalkens område som började gälla 1 januari 

2022 innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 

nya modell för miljöbalkstaxa. Den nya inriktningen har inneburit att många 

verksamheter har gått från att betala en fast årlig avgift i förskott för den 

planerade tillsynen till att numera betala en avgift utifrån nedlagd tid i 

efterskott.  

När den nuvarande taxan antogs planerade direktionen för att återigen 

revidera taxan under år 2022. Syftet var att övergången till en ökad andel 

efterhandsdebiteringar skulle ske stegvis för att kunna ställa om arbetssätt, 

målmetoder och interna riktlinjer. Vid ändringen år 2021 övergick drygt 600 

verksamheter till efterhandsdebitering. Enligt förslaget till ny taxa från år 

2023 kommer ytterligare cirka 400 verksamheter gå över till 

efterhandsdebitering. Det är dock cirka 80 verksamheter kvar med en fast 

årlig avgift med prövningsnivå A och B (undantaget är branschen jordbruk). 

Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är att det bör vara lika 

avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. 

Dessa verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en del 

händelsestyrd tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften.  

I övrigt innebär förslaget inte några större förändringar gentemot gällande 

taxa. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om 

föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det 

gäller en kommunal myndighets verksamhet.       

Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån direktionens beslut, att 

kommunfullmäktige antar den föreslagna taxan som innebär att 

Miljönämnden östra Skaraborg ges rätt att årligen räkna upp avgifterna och 

grundfaktorn enligt ett angivet index. Kommunfullmäktige kan bemyndiga 

nämnden att räkna upp taxan inom de ramar som angetts i indexet. Det 

innebär inte en självständig beslutanderätt för nämnden utan är fråga om 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om taxekonstruktion.  

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 

inom samma område.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för Falköpings kommun eftersom utgångspunkten är att 

tillsynen ska vara helt avgiftsfinansierad. De förändrade avgifterna får därför 

inte någon direkt betydelse för det medlemsbidrag som kommunerna tillför. 

Något beslut om finansiering behöver därför inte tas.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 

 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 

Skaraborgs beslut, 2022-06-14 

 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 

Beslutet ska skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Sara Cronholm, kommunjurist 

 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-14 

Dir § 6 Dnr 2021-8577 

Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
från 1 januari 2023 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i 

Miljösamverkans medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023. 

Redogörelse för ärendet 

Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade 

att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område som gäller 

från och med 1 januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR:s) nya modell för miljöbalkstaxa. 

En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har 

gått från att betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att 

numera betala en avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. 

Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning 

att taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås 

kommunerna att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet 

med att ta upp taxan vid två tillfållen så nära i tiden var främst att övergången till 

en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha 

möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer. 

I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. 

Enligt förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå 

över till efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig 

avgift är verksamheter med prövningsnivå A och B (undantag branschen 

jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är för att det för 

dessa verksamheter är för att det bör vara lika avgiftssystem oberoende om 

länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa verksamheter är också ett 

undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas 

inom den årliga avgiften. 

I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa. 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå 

direktionen att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlems-

kommuner att anta den nya taxan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-14 

Dir § 6 forts. 

Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa 

• Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i 

bilaga 3 i stället för bilaga 2. 

• Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt 

vägledning från centrala myndigheter. 

• Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs 

främst för att kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte 

avgifterna. Exempel: tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga 

drivmedelsstationer, fordonstvättar och bilverkstäder under samma kod. 

Förslaget är att ha tre separata koder för att skilja på dessa. Liknande 

justeringar har gjorts på fler ställen i taxan. 

• Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning. 

• Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler 

verksamheter går över till efterhandsdebitering och bilaga 3. 

• En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera 

olika ställen. 

• Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i 

maj 2022. Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, 

anpassningar i avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga 

justeringar. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-06-07 

Miljönämndens beslut, MN § 27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

Bilaga 

Milj önämndens beslut, MN § 27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Dnr 2021-8577 
Dir § 6 2022 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar 

och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 

Taxan består av 4 delar: 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) 1-34§ 

2. Taxebilaga 1 innehåller avgifter eller grund för avgifter för verksamheter 

eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 

3. Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder och antal tillsynstimmar för 

verksamhetstyper med fast årlig avgift, vilket omfattar de flesta verksamheter 

eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B) enligt 

milj öprövningsförordningen (2013:251). 

4. Taxebilaga 3 innehåller verksamhetskoder för verksamheter med timavgift, 

vilket omfattar verksamheter eller åtgärder med fastställd prövningsnivå eller 

anmälningsplikt samt verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och 

tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, 

förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av 

miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland 

annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig 

verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, 

skötsel av j ordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt 

avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå bland annat 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § 

milj öbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Enligt denna taxa tas avgift inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver 

utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken. 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 

inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4. Handläggning för att svara på remisser. 



4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av 

Miljönämnden östra Skaraborg. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 

denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som 

behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift 

6 § Avgift tas ut: 

1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid 

enligt taxebilaga 1 (fast avgift), 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 

enskilda ärendet (timavgift), dock minst en halv timme, och 

4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1 075 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 

med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 

har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 

föredragning av beslut. 

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

kl. 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar tas avgift ut 

med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2021. 

Milj önämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret för 

PKV som är publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) webbplats 

för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 

taxebilaga 1 eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 



11 § Om det i ett beslut om tillstånd anges att en anordning inte får tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut 
för den ytterligare handläggningstiden. 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 
av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas 
inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
Milj önämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall även skyldig att 
ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens 
eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden gällande 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell timavgift, eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera milj öfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 

avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
milj öprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 

nämndens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 



Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt milj öprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Undantag för ovan är om timavgift ska tillämpas i stället för fast avgift. Då ingår 
verksamhetskoden i bilaga 3. 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med "-i" i 
milj öprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen till den årliga 
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. 

Undantag för verksamhetsgrupp jordbruk: för verksamheter som markerats med "-i" 
i miljöprövningsförordningen betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen för den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multiplicerad med aktuell timavgift. 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

22 § En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten (taxegrundande 
verksamhet) enligt bilaga 2. Huvudverksamhet är den verksamhet som har högst 
avgift (störst tillsynsbehov) enligt bilaga 2. För delverksamheter betalas ingen 
tillsynsavgift utom vid undantaget nedan. 

Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande verksamhetskod i bilaga 2 
även har fler verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet, 
kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna för den taxegrundande 
verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska endast göras om 
delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som inte ryms inom 
huvudklassningens timmar. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter som har fastställda krav på 
anmälan (C, H) eller som saknar fastställda krav på anmälan (U och UH) och som 
återfinns i bilaga 3 eller åtgärder ska avgift betalas i form av timavgift som fås fram 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
aktuell timavgift. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett — eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift 
ut. 

(fi 



Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

Avgift för författandet av beslut med anledning av avvikelser som miljönämnden 
konstaterar vid regelbunden planerad tillsyn ingår i den årliga avgiften för 
verksamheter som betalar en fast årlig avgift. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift som fås fram genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell 
timavgift eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för inställelse 

29 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse (resor till och från) 
på plats 247 kronor per tillsynstillfälle. Miljönämnden östra Skaraborg tar ut en 
avgift för inställelse endast vid tillsyn som finansieras med timavgift. Detta gäller 
både planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn såsom anmälnings- och 
prövningsärenden och uppföljande tillsyn. 

Vid regelbunden planerad tillsyn med fast årlig avgift (taxebilaga 2) samt ärenden 
med fast avgift (taxebilaga 1) ingår inställelsen i avgiften. 

Nedsättning av avgift 

30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får 
miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall. 

Betalning av avgift 

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden östra Skaraborg. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt milj öbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 

verkställas enligt utsökningsbalken. 

33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

34 § Enligt 19 kap. 1 § milj öbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

5V/41 



Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 timma 
Avgiftsnivå 2 3 timmar 
Avgiftsnivå 3 6 timmar 
Avgiftsnivå 4 timavgift 

Dnr 2021-8577 
Dir § 6 2022 

Taxebilaga 1. Avgifter eller grund för avgifter för 

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd 

prövningsnivå 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter 
ska anslutas till, och som inte omfattas av 
taxebilaga 2 eller 3. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön, och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturligt 
gödsel, slam och annan orenlighet inom område 
med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap. 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 2 



Beskrivning 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

Lagrum 

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 § 
miljöbalken 

Avgift 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap. 6 §, 1 kap. 10 § miljö- 
prövningsförordningen 
(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap. 11 § miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av 
taxebilaga 2 eller 3. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

14 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2 och som har en uttagen effekt av 
mer än 100 kW men högst 10 MW. 

17 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2 och/eller ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt och/eller inom 
område med sedimentär berggrund. 

17 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap. 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på grund av användningen av 

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 



Beskrivning 

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig. 

Lagrum Avgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som på annat 
sätt används av många människor. 

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövnings-förordningen (2013:251) och 
är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen 
till kommunen. 

1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Planerad tillsyn av små avlopp (0-25 person- 
ekvivalenter), med platsbesök 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 § p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 2 

Planerad tillsyn av små avlopp (0-25 person- 
ekvivalenter), utan platsbesök 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 § p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 1 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 § p. 1 miljö-
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver sär- 
skild uppmärksamhet och som inte omfattas av av- 
gift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera 
bostäder och tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten 
eller som annars utnyttjas av många människor, 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken, 
45 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 



Beskrivning Lagrum Avgift 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling och där verksamheten inte 
endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

Annan hälsoskyddsverksamhet och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
tillstånd till inrättande och användande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och denna inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap. 9b § 2 st. miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamheter, 
1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 29 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande och användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för 
grundvattentäkt. 

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

  

Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors hälsa 
och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken, 
2 kap. 31 § p. 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 29 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 
26 kap. 10 § miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 

BIOTEKNISKA ORGANISMER 

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

  

Tillsyn 

  

Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer 
än 1 m3  vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 

1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 1 st. 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av 

Avgiftsnivå 1 



Beskrivning 

eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller 
inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

Lagrum 

brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 
31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller 
inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 § och 6 kap. 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 
31 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. 
(Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 2 st. 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap. 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 26 kap. 3 § miljö-
balken, 2 kap. 31 och 32 §§ 
miljö-tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

  

Tillsyn 

  

Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer, om valet av utrustning och köldmedium inte 
behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd 
eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. 

14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap. 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU- 
förordningen om f-gaser. 

15 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap. 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

  

5';%V 



Beskrivning 

Tillsyn 
Lagrum Avgift 

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 
1005/2009, 2 kap. 31 § p. 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011, 
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 

1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 
2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 
3. på vägområden samt grusytor och andra 
mycket genomsläppliga ytor, och 
4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda 
material. 

2 kap. 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 
januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats 
efter den 1 januari 2018. 

6 kap. 1 och 2 §§ Naturvårds- 
verkets föreskrifter om sprid-
ning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 2 kap. 36 § 2 st. 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och 7 
kap. 22 § miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel 

1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att 
plöja men som kan användas till slåtter eller bete, 
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på 
lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden 
som i första hand är avsedda att vara 
rekreationsområden som allmänheten har 
tillträde till, 
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus 
som inte används yrkesmässigt, 
5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter 
i hemträdgårdsmiljö, eller 
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, 
lagerlokaler och liknande lokaler. 

2 kap. 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap. 31 § p. 5 och 
2 kap. 32 § 1 st. p. 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap. 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap. 31 § p. 5 och 
2 kap. 32 § 1 st. p. 2b 
nniljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, och som inte 
omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

2 kap. 31 § p. 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap. 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap. 1 § och 4 kap. 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på en plats som allmänheten har 
tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap. 1 § och 4 kap. 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3), 
2 kap. 31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller 
inte biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap. 31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

PCB 

  

Prövning av ansökan 

  



Beskrivning 

Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

Lagrum 

17 b § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m. 

Avgift 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

18 § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter och 
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3. 

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 26 kap. 3 § 3 st. 
miljöbalken, 
2 kap. 31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER 

  

Tillsyn 

  

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 
behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap. 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Marknadskontroll ifråga om kosmetiska produkter 
med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 
5 § 3 st. p. 1 i miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i 
förordning (EG) nr 765/2008 för att 

a) följa upp klagomål och rapporter om risker 
relaterade till produkter som omfattas av 
harmoniserad gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap. 35 § 1 st. 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 765/2008 

 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER 

  

Tillsyn 

  

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap. 31 § p. 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

Timavgift Övrig tillsyn av kemiska produkter, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap. 19 och 20 §§, 
2 kap. 32 § samt 2 kap. 19 § 
p. 7-9, p. 11-14, 
p. 16, p. 17, p. 19 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 § 
3 st. miljöbalken 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET 

  

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 
2 KAP. MILJÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

2 kap. 5 § samt 26 kap. 
3 § 3 st. miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 

1.minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap. 5 § samt 26 kap. 
3 § 3 st. miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap. 2-4 §§ miljöbalken 26 
kap. 3 § 3 st. miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. MIUÖBALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet av ett område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap. 24 §. 

7 kap. 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 
§ miljöbalken, 9 § förordning 
(1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 
§ miljöbalken, 9 § förordning 
(1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap. 11 § 2 st. miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 
kap. 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

9 



Beskrivning 

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 
23 a §, 23 b §, 24 § p. 2 och p. 3,25 §, 26 §, 26 a §, 
26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i Jordbruksverkets 
föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har 
uppstått som verksamhetsutövaren varken 
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller 
kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 

Lagrum 

36 § föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring (SJVFS 
2015:21), 1 kap. 19 och 20 §§ 
samt 2 kap. 8 § p. 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgift 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller vattenskydds-
område som kräver anmälan enligt föreskrifter 
meddelade för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas 
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

  

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och växtskydds-
områden som kommunen har meddelat föreskrifter 
om, område eller föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 
7 kap. 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap. 9 § miljötillsyns- 
förordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter ifråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

12 kap. 10 § miljöbalken, 
2 kap. 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap. miljö- 
balken som har beslutats av länsstyrelsen, om läns- 
styrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 
kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn, och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

12 kap. 11 § miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 8 § p. 10 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 



Beskrivning 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Lagrum 

2 kap. 8 § p. 7 samt 
1 kap. 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap. 3 § 
3 st. miljöbalken 

Avgift 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP. MIUÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap. 1-4 §§ miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 
8 § förordningen (2018:1939) om invasiva 
främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

Förordning (EU) nr 
1143/2014,1 kap. 19 och 20 
§§ samt 2 kap. 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MIUÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MIUÖBALKEN 

  

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en föroreningsskada. 

10 kap. 1 § miljöbalken, 28 § 
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap. 11 § miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap. 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått. 

10 kap. 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 
stycket 3 

2 kap. 31 § p. 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Timavgift 

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, 
om skadorna har orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala nämnden har 
tillsynsansvaret för 

2 kap. 31 § p. 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap. 3 § 
3 st. miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM AVFALL ENLIGT 15 KAP. 
MIUÖBALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall 
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap. 25 § p. 1 miljöbalken Timavgift 

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap. 25 § p. 2 miljöbalken Timavgift 

11 



Beskrivning Lagrum Avgift 

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall 
till kommunen enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 
§ avfallsförordningen och från kravet att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 
avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om förlängt tömnings- och 
hämtningsintervall enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering 

9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken 

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfalls- 
hantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall. 

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. 

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. MIUÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap. 11 § miljöbalken, 
1 kap. 19 och 20 §§ samt 
2 kap. 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

12 



Dnr 2021-8577 

Dir §6 2022 

Taxebilaga 2. Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

   

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

   

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 

 

9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 

tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 

tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 

ton. 

10.11 B 9 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 

tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.11 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 

tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt 

av torv. 

10.20 B 18 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 

annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 

200 000 ton. 

10.20 B 18 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 

annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 

50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 

 

9  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 

annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 

10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 

 

9  

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 

annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 

5 000 ton men högst 10 000 ton. 

1 



Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

B 

. 
Timmar 

6 

Beskrivning 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § i 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 

annan täkt än som avses il, om tillståndet gäller för mer än 

1 000 ton men högst 

5 000 ton. 

10.20 

10.20 B 6 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 

annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av 1-6. 

   

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20 B 13 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

utvinning i vattenområde. 

11.20 B 6 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

utvinning på land. 

   

Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10 A 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm. 

13.10 A 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 

kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 

kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 227 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.10 A 184 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-4. 

13.20-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 

13.40 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser kol. 

13.40 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.40 A 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1-3. 

13.50 B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.50 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

   

LIVSMEDEL OCH FODER 

   

Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 

ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15 20 
. 

B 30  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 

eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser bearbetning av animaliska 

biprodukter för framställning av livsmedel eller för 

framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska 

biprodukter används som råvara per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 
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Verksamhets- Prövn.- 
• 

kod nivå Meliffill 

30  

__ 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 

eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser rökning för framställning av 

livsmedel eller för framställning av foder om mer än 10 000 

ton animaliska biprodukter används som råvara per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i , 15.45 

15.40-i, 15.45 B 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 

eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i , 15.95 B 64  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 

eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten avser anläggning för tillverkning av 

stärkelse, stärkelsederivat eller socker. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i , 15.95 B 30  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 

eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser rostning av kaffe. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

15.90-i , 15.95 B 64  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 

eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten avser anläggning för framställning 

av livsmedel med beredning och behandling med en 

produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte 

omfattas av 1 eller 2. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-1 15.95 , 

 

30  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 

eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade 

råvaror 

15.131-i, 

15.141 

 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 

eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar med en produktion av mer än 10 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

4 



Verksamhets-

 

Prövn.-

 

kod nivå Mille~ 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 

eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.131-i , 

15.141 
B 

   

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 
B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 

eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 

av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 

produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

15.185-i och 

15.190 
B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 

eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 

av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 

produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i och 

15.190 
B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 

eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering 

av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 

produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

15.185-i och 

15.190 
B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 

eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 

1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

15210 . B 30  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.230 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.250 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

framställning av malt. 
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Verksamhets-

 

Prövn.- 

kod nivå 
E

 IMM 

64 

- 
. 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller 

maltdryck per kalenderår. 

15.250 B 

15.250 B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 

läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.270 B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 

anläggning för tillverkning av startkulturer av 

mikroorganismer. 

   

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

17.20 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 

500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

anläggning som inte omfattas av 1. 

   

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

18.20 B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter 

per kalenderår. 

18.20 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter 

per kalenderår. 

18.20 B 23 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om 

verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 

garvning. 

   

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 
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Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

20.05-1 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

20.20 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

20.20 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1. 

20.50-i B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

20.50-1 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.70 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.10-1 A 306 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 

anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat-

eller sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har 

blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

21.10 
-i 

A 227  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 

produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 

verksamheten har blekeri. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-1 A 184 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 

produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte 

har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

21 10-i 
. 

 

137  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

21.10-i 

 

137  

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

annan anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion 

av mer än 200 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 2110-i 

 

90  

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

21.30-i 

 

90  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

21.30-i A 47 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 

framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 
21 40 

 

47  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22 30 
. 

 

30  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE 

23.05 A 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

en anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 

megawatt. 

23.05 

 

64  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 

megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05 A 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 

megawatt men högst 100 megawatt. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 
Timmar Beskrivning 

23.05 A 13 

4. För en verksamhet som ar tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om högst 10 

megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

23.11-i 

 

90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser överföring till vätskefornnigt bränsle. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

23.11-i 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 

produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår 

i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 

megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 

produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår 

i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 

megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

 

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en 

produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår 

i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

23.13 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.20 

 

90  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

9 



  

Timmar 

  

Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 

 

Beskrivning 

    

23.30-1 

 

306  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 

om verksamheten avser en produktion av mer än 500 000 

ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 

   

7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 

23 30-i 
. 

 

306  
en verksamhet med produktion som inte omfattas av 1. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

   

20 timmar. 

23.40 och 

  

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 

2350 .  

 

90 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. 

   

KEMISKA PRODUKTER 

   

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.03- 

  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 

i, 24.05-i, 

  

12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

24.07-i, 24.09- 

  

137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på 

i, 24.11-i, 

  

mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

24.13-i, 24.15- 
A/B 137 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

i, 24.17-i, 

  

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.19-i och 

   

24.21-i 

   

24.02-1, 24.04- 

  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 

i, 24.06-i, 

  

12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

24.08-i, 24.10- 

  

timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 

i, 24.12-i, 

  

20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

24.14-i, 24.16- 
A/B 90 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

i, 24.18-i, 

  

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.20-i, och 

   

24.22-i 

      

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

   

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

   

23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

24.23-1 A 184 
om verksamheten avser kloralkali med användning av 

amalgammetoden. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

   

23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om verksamheten avser annan tillverkning av gas än den 
24.23-i 

 

184  
som omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § ' 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

24.25-i , 24.27- 

i 24.29-i och , 

som 24.31-i. 

A/B 137  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 

12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på 

mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.26-i , 24.28- 

i 24.30-i och , 

24.32-i  

A/B 90  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 

12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på 

högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i 
A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 

20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.33-i och 

24.34-i 
A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 

20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-1 och 

24.36-i 
A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 

1000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.35-1 och 

24.36-1 
A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 

1 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Läkemedel 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

24.38-i och 

24.39-i 
A/B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 

1 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.38-i och 

24.39-i 
A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 

1 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i och 

24.43-i 
A/B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 

1 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

24.42-i och 

24.43-i 
A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 

1 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.45 B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

45  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten avser tillverkning av gas- eller 

vätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om verksamheten avser tillverkning av 

läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 

material. 

24.45 B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

   

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 
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Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

25.10 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

en produktion som inte omfattas av 1. 

25.20 B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

en produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 

25.20 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

en produktion som inte omfattas av 1. 

25.40 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

MINERALISKA PRODUKTER 

   

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keranniska produkter 

26.05-1 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

26.10-1 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning 

av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

26.10-1 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning 

av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

26.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 

förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 

förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 

kalenderår. 

26.20 B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 

förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 

förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de 

som avses i 1-3 per kalenderår. 
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Verksamhets- 

kod 

26.20 

Prövn.- 

nivå 

B 

. 
Timmar 

30 

Beskrivning 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 

glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20 B 13 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 

förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som 

avses i 1-3 per kalenderår. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

26.51 B 30 
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

26.80 B 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 

26.140 
B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 

eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10 
-i 

A 64  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 

(ESR-anläggning). För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 
Timmar Beskrivning 

27.10-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 

annan anläggning än som avses il med en produktion av 

mer än 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för 

annan anläggning än som avses i l med en produktion av 

mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

annan anläggning än som avses il med en produktion av 

högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.20 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 

(ESR-anläggning). 

27.20 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än 

som avses i 1. 

27.20 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton 

per kalenderår. 

27.20 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton 

per kalenderår. 

27.25-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

27.26-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Provn.- 

niva 
Timmar Beskrivning 

27.27-i A 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 

000 ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

A 

Timmar 

13 

Beskrivning 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. i 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 

ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i 

27.27-i A 6 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1— 

8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och 

sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1— 

8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1— 

8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 

kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27 -i A 6  

12.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 

genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1— 

8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och 

sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.31 
A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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Verksamhets-

 

Prövn.-

 

os 

27.32 

niva 

B 

111.11~1 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

7  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål 

per kalenderår. 

27.32 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-1 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 

med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

27.40-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 

med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

27.40-i B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 

används med en produktion av mer än 10 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 

används med en produktion av högst 10 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-eller 

kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

27.50 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 

ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
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Verksamhets-

 

Prövn.-

 

o 

27.50 

niva eiele~ 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

B 

27.50 B 90 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 

mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 

där form- eller kärnsand används med en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 

där form- eller kärnsand används med en produktion av 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 

där form- eller kärnsand inte används med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 9 

11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium 

där form- eller kärnsand inte används med en produktion av 

högst 

1 000 ton per kalenderår. 

27.70-i A 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

för ferrolegeringsverk. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 306 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 

för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur 

malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksannheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 
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Prövn.- 

nivå 

A 

Timmar 

184 

Beskrivning 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur 

malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 

80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-1 

27.70-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

annan anläggning än som avses il med produktion ur malm 

och koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 30 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

annan anläggning än som avses il med produktion ur malm 

och koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 227 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 

för annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 

ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 137 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

ör annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 

ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

27.70-1 A 64 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton 

men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

27.70-i A 30 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

annan produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.80-1 

B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

för ferrolegeringsverk. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-1 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-1 

A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-1 

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton 

men högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i 

A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i 

A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

27.101-i B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 

av mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-1 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 

av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 
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3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 

om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning 

av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101 -i B 64  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 

magnesium där form- eller kärnsand används med en 

smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

27.101-i B 30 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 

magnesium där form- eller kärnsand används med en 

smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101- i B 30  

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 

magnesium där form- eller kärnsand inte används med en 

smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

27.101-i B 13 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om verksamheten avser gjutning av aluminium eller 

magnesium där form- eller kärnsand inte används med en 

smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 184 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 

andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 

icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 

anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 

ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid 
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.110 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.110 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.120 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. 

27.120 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

27.130 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.130 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 

27.130 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
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4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 

17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

   

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASMBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 

kubikmeter per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-1 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

28.10-i B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

28.10-1 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20 och 

28.30 
B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 

eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 

avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 

28.30 
B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 

eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 

avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 

000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 

28.30 
B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 

eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av 

avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 

kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 

28.30 
B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 

eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 

för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten 

som inte omfattas av någon av 1-3. 
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28.50 B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 

ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 

zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 

ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 

och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 

zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 

varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 

varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 

större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 
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28.50 13 

11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 

varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 

större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

28.50 B 6 

12.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 

varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 

högst 100 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

13.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 

varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och 

sköljvatten. 

28.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

. 3110 A 184  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

. 
31 20 B 64  

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.40-i och 

31.50 
A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 

eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

   

METALLBEARBETNING 

   

Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 

en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

en tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 

motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderår 

med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

en tillverkning och sammansättning av högst 25 000 

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör 

en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

niva 
°Timmar 

. 
Beskrivning 

34.30 B 64 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

en tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 

motorfordon men högst 20 000 motorfordon per kalenderår 

med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

en tillverkning och sammansättning av högst 1 000 

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

   

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

   

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

34.70 B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

7  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 

kubikmeter. 

34.70 B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 

7  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 

kubikmeter. 

   

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

   

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

39 
. 
10-i 

Prövn.- 

niva 
°Timmar 

. 
Beskrivning 

 

30  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

39.15 

 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 

om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer 

än 500 ton per kalenderår. 

. 
39 15 

 

90  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 

200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15 

 

64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 

50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

3915 . 

 

30  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 

25 ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15 

 

13 

5.För en verksamhet som ar tillståndspliktig enligt 19 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 

25 ton per kalenderår. 

   

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 

OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 

 

30  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39 80 
. 

 

30  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME 

OCH KYLA 

   

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01 B 13 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen 

40.05 

40 15 

och -i 

 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets-

 

Prövn.- 

kod 

40.05-i och 

40.15 

nivå Milffl 

64 

 

B 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-1 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

gasturbinanläggningar. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.40-1 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

gasturbinanläggningar. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

andra anläggningar än som avses i l med en total installerad 

tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

40.50-1 B 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

andra anläggningar än som avses il med en total installerad 

tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

andra anläggningar än som avses il med en total installerad 

tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Vindkraft 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

40.90 och 

40.95 

 

13 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 

till havs. 

40.90 och 

40.95 

 

13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation) på land. 

40.90 och 

40.95 

 

6 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation) på land. 

   

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 

KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

   

Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår. 

63.10 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per 

kalenderår. 

63.10 B 9 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för 

hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

   

Verksamhetsgrupp Flygplatser 

. 
63 30 

 

226  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 timmar ör 

verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 

kalenderår. 

. 6330 

 

137  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men 

högst 100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63 30 
. 

 

64  

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

3  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men 

högst 40 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30 fpl A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. 

63 .40 fpl 

 

23 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

30 



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå Iiiiii• _ 
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 

90.10 och 

90.11 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 

1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 

fler än 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten 

med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 

personekvivalenter. 

90.10 och 

90.11 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 

1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 

fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 

100 000 personekvivalenter. 

90.10 och 

90.11 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 

1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av 

fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som 

tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 

20 000 personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

AVFALL 

   

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning 

eller bortskaffande 

90.405-1 och 

90.406-1 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-1 och 

90.406-i 

 

64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 

men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-1 och 

90.406-1 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton 

men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31 
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Verksamhets- 

kod 

90.410 och 

90.420 

Prövn.-

nivå 

A/B 

Timmar Beskrivning 

137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

90.410 och 

90.420 
A/B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 

men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.410 och 

90.420 
A/B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 

men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.410 och 

90.420 
A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

någon av 1-3. 

90.435-i A 
137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.435-i A 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.435-i A 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

90.440 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

90.440 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.440 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår. 

32 



Verksamhets-

kod 

Prövn.-

nivå 
Timmar Beskrivning 

90.450 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.241-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton, men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

   

Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

90.300-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 

högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i 

 

30  

90.300-i 

 

13  

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

90.310 

 

64  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

90.310 

 

30  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.310 

 

13  

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.320-i 

 

227  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.320-i 

 

137  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

90.330 -i och 

90.340 

 

30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 

eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Förbränning 

34 
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Verksamhets- 

kod 

90.180-1 och 

90.181-1 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

 

306 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 

eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-1 och 

90.181-i 

 

90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 

eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton 

men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-1 och 

90.181-1 

 

30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 

eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.190 och 

90.191 

 

30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 

eller 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

90.200 -i och 

90.201 -i 

 

137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

90.210-1 och 

90.211-1 

 

64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton 

men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.210-1 och 

90.211-1 

 

30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

90.212-1 och 

90.213-1 

 

47 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 

men högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-1 och 

90.213-1 

 

30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

90.220 och 

90.221 
B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton , 

men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220 och 

90.221 

 

13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

   

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §—

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 

90.485 
A/B 227 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 

timmar om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 

90485 .  
A/B 137 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar om den planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 

90.510 

 

137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 

eller 63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 

9050 .  

 

13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 

eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar 

90.454-i , 

90.455 och 

.  90 457 

A 227 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i, 

90.455 och 

90.457 

A. 137 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

36 

ffi/ 



Verksamhets-

 

Prövn.-

 

Timmar Beskrivnin 
ligara 

90.454-i , 

90.455 och 

90.457 

T. 

A 30 

' 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 

ton men hö gst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i , 

90.455 och A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

någon av 1-3. For
90.457 

så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.458 

 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

55  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

90.458 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

55  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 

högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

55  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.458 

 

13  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4. 

   

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 

 

64  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd 

per kalenderår. 

90.100 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.70 

 

30  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd 

per kalenderår. 

90.70 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1. 

   

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 
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Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 

nivå 

. 
Timmar Beskrivning 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 

eller 59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 

timmar. 

90.460 och 

90470 .  

 

71 

   

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

. 
90 361 

 

13  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119 

 

137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

45  § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

90.119 

 

64  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.119 

 

30  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.119 

 

13  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 

45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

1-3. 

   

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 

90.383 

 

13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 

eller 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar. 

   

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 

 

13  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 B 13 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

civilt skjutfält. 

92.10 B 7 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 

1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för 

annat skjutfält. 

   

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 

 

13  
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 
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1.10-i och 1.11 

1.20 

1.20-v 

1.2001 

1.2001-v 

1.2002 

1.2002-v 

1.2003 

1.2003-v 

Prövn.-

nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

 

JORDBRUK JORDBRUK 

 

JORDBRUK Djurhållning Verksamhetsgrupp Djurhållning 

B JORDBRUK Djurhållning 
Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen. 

C JORDBRUK Djurhållning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen. 

   

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 

C JORDBRUK Djurhållning 3 § miljöprövningsförordningen och som hanterar 

växtskyddsmedel. 

 

JORDBRUK Djurhållning 

Verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter under året), men högst 

   

100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

   

Verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 

 

JORDBRUK Djurhållning (det högsta antalet djurenheter under året), men högst 

   

100 djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar 

växtsk ddsmedel. 

 

JORDBRUK Djurhållning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med minst 10 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter under året), men högst 30 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med minst 10 djurenheter 

U JORDBRUK Djurhållning (det högsta antalet djurenheter under året), men högst 30 

djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar 

växtskyddsmedel. 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

U JORDBRUK Djurhållning stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheter 

   

(det högsta antalet djurenheter under året). 

 

JORDBRUK Djurhållning 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheteri, 

Verksamhets-

kod 

Dnr 2021-8577 

Dir § 6 2022 

Taxebilaga 3. Verksamhetskoder med timavgift (efterhandsdebitering) 



Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 
Bransch 

nivå 

     

JORDBRUK 

1.30 C JORDBRUK 

1.3001 U JORDBRUK 

  

JORDBRUK 

1.4001 

 

JORDBRUK 

  

FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK 

5.10 B 
FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK 

5.20 C 
FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK 

5.2001 

 

FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK 

  

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

  

UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

Beskrivning 

(det högsta antalet djurenheter under året), och som 

hanterar växtskyddsmedel.  

Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

Verksamhetsgrupp Övriga jordbruks- och 

trädgårdsföretag 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 

miljöprövningsförordningen.  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 

TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

Verksamhet 

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion  

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion  

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion  

Övriga jordbruks- och 

trädgårdsföretag 

Övriga jordbruks- och 

trädgårdsföretag 



Verksamhets- Prövn.- 
. Bransch Verksamhet Beskrivning 

kod nivå 

10 30 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen. 

      

      

10.40 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen. 

   

10.50 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen. 

      

        

10.60 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
7 § miljöprövningsförordningen. 

10.5001 

 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

   

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

 

Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

  

  

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

   

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

   

Råpetroleum, naturgas och 

kol 

  

     

        

 

11.30 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Råpetroleum, naturgas och kol 

  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen. 

,P() 



Bransch Verksamhet Beskrivning 
Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå 

11.3001 

 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

  

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

13.70 C 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, OLJA, 

GAS, KOL, MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

13.7001 

 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, OLJA, 

GAS, KOL, MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

  

LIVSMEDEL OCH FODER 

  

LIVSMEDEL OCH FODER 

15.30 C LIVSMEDEL OCH FODER 

15.3001 

 

LIVSMEDEL OCH FODER 

  

LIVSMEDEL OCH FODER 

15.50 C LIVSMEDEL OCH FODER 

15.65 C LIVSMEDEL OCH FODER 

15.5001 

 

LIVSMEDEL OCH FODER 

  

LIVSMEDEL OCH FODER 

15.80 C LIVSMEDEL OCH FODER 

4,7'K 

Råpetroleum, naturgas och kol För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

Annan utvinningsindustri 

Annan utvinningsindustri 

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 
17 § miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Verksamhetsgrupp Slakterier 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av 

animaliska råvaror 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen.  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

Verksamhetsgrupp Rökeri 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

7 § miljöprövningsförordningen.  

Annan utvinningsindustri 

Slakterier 

Slakterier 

Slakterier 

Livsmedel och foder av 

animaliska råvaror 

Livsmedel och foder av 

animaliska råvaror 

Livsmedel och foder av 

animaliska råvaror 

Livsmedel och foder av 

animaliska råvaror 

Rökeri 

Rökeri 



Verksamhets- 

kod 

15.8001 

Prövn.-

nivå 

U 

Bransch 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Verksamhet 

Rökeri 

Beskrivning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 
- 

 

LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel och foder av 

vegetabiliska råvaror 

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av 
vegetabiliska råvaror 

15.101 C LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel och foder av 

vegetabiliska råvaror 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

10 § miljöprövningsförordningen. 

15.10101 
L 

U LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel och foder av 

vegetabiliska råvaror 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

LIVSMEDEL OCH FODER Kvarnprodukter Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C LIVSMEDEL OCH FODER Kvarnprodukter 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

11 § miljöprövningsförordningen. 

15.12501 U LIVSMEDEL OCH FODER Kvarnprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel och foder av 

kombinerade råvaror 

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av 

kombinerade råvaror 

15.151 C LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen. 

15.155 C LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

14 § miljöprövningsförordningen. 

15.15101 U LIVSMEDEL OCH FODER 
Livsmedel av kombinerade 

råvaror 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

LIVSMEDEL OCH FODER Mjölkprodukter Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C LIVSMEDEL OCH FODER Mjölkprodukter 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

16 § miljöprövningsförordningen. 

15.18001 U LIVSMEDEL OCH FODER Mjölkprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.200 C LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

19 § miljöprövningsförordningen. 

T 
15.220 C LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

21 § miljöprövningsförordningen. 

15.240 C LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

23 § miröprövningsförordningen. 

15.260 C LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 

25 § miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod nivå 

15.280 

Prövn.- 

C 

Bransch 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Verksamhet 

Annan livsmedelstillverkning 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
27 § miljöprövningsförordningen. 

15.310 C LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 
28 § miljöprövningsförordningen. 

15.31001 U LIVSMEDEL OCH FODER Annan livsmedelstillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

TEXTILVAROR 

 

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.30 C TEXTILVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen. 

17.3001 U TEXTILVAROR 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.30 C PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen. 

18.3001 U PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

TRÄVAROR 

 

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.10 C TRÄVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen. 

20.30 C TRAVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen. 

20.40 C TRÄVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen. 

20.60 C TRÄ VAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
7 § miljöprövningsförordningen. 

20.80 C TRÄVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
9 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 
11 § miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

20.90 C TRÄVAROR 

 

20.91 C TRÄVAROR 

 

20.9101 

 

TRÄVAROR 

   

MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

 

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
.. 

nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 21.4001 U 
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

  

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION 

22.10 C 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen. 

22.20 C 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen. 

22.40 C 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 

22.4001 U 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

KEMISKA PRODUKTER 

 

KEMISKA PRODUKTER 

  

KEMISKA PRODUKTER Organiska kemikalier Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

  

KEMISKA PRODUKTER Läkemedel Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.40 C KEMISKA PRODUKTER Läkemedel 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen. 

24.41 C KEMISKA PRODUKTER Läkemedel 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 41 § miljöprövningsförordningen. 

  

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 44 § miljöprövningsförordningen.  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen. 

24.46 C KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 

24.4601 U KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

24.47 C KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen. 

  

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.11 C GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 2 § miliöprövningsförordningen. 

25.30 C GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod 

Prövn.-
nivå 

C 

Bransch 

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen. 

25.50 

25.5001 U GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

MINERALISKA PRODUKTER 

 

MINERALISKA PRODUKTER 

  

MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska 
_produkter 

26.30 C MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och keramiska 

produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 

26.40 C MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen. 

26.60 C MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och keramiska 

produkter 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 8 § miljöprövningsförordningen. 

26.6001 U MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita 

och Os 
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och 

gips 

26.100 C MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen. 

26.110 C MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen. 

26.120 C MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen. 

26.120001 U MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita och 
gips 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

1 MINERALISKA PRODUKTER Andra mineraliska produkter Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C MINERALISKA PRODUKTER Andra mineraliska produkter 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14

 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen. 

26.160 C MINERALISKA PRODUKTER Andra mineraliska produkter 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14

 
kap. 18 § miljöprövningsförordningen. 

26.180 C MINERALISKA PRODUKTER Andra mineraliska produkter 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14

 
kap. 20 § miljöprövningsförordningen. 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 26.18001 U MINERALISKA PRODUKTER Andra mineraliska produkter 

  

STAL OCH METALL 

 

VERKSAMHETSGRUPP STAL OCH METALL 



Bransch Verksamhet Beskrivning 

C STÅL OCH METALL 

C STÅL OCH METALL 

C 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

9 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FARGBORTTAGNING  

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FARGBORTTAGN ING 

C 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen. 
28.95 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 28.9501 

ELEKTRISKA ARTIKLAR VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå 

STÅL OCH METALL 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING  

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen.  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 

kap. 18 §  miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen. 

27.60 

28.90 

27.140 

27.14001 

28.25 

28.40 

28.71 

C 

C 

C 



Verksamhets- 

kod 

Prövn.-

nivå 

C 

Bransch 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen. 
31.30 

31.60 C ELEKTRISKA ARTIKLAR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen. 
- -

 

METALLBEARBETNING _ 

  

METALLBEARBETNING 

   

METALLBEARBETNING 
Motorer, turbiner och 

reaktorer 
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C METALLBEARBETNING Motorer, turbiner och reaktorer 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen. 

34.20 C METALLBEARBETN ING Motorer, turbiner och reaktorer 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen. 

34.2001 U METALLBEARBETNING Motorer, turbiner och reaktorer För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

METALLBEARBETNING Motorfordon Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.40 C METALLBEARBETNING Motorfordon 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 

34.4001 U METALLBEARBETNING Motorfordon För verksamheter under anmälningsKktig nivå.  

  

METALLBEARBETNING 
Järnvägsutrustning och 

flygplan 
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C METALLBEARBETNING Järnvägsutrustning och flygplan 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 5 § mil'öprövningsförordningen. 

  

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.80 C METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 8§ miljöprövningsförordningen. 

34.8001 U METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

METALLBEARBETNING Skeppsvarv Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C METALLBEARBETNING Skeppsvarv 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen. 

  

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

 

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 

10,Xy 



Verksamhets- 

kod 

39.35 

Prövn.-

nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

C 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen. 

39.50 C 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen. 

39.5001 U 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

 

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 

OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.70 C 
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen. 

39.90 C 
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen. 

39.7001 U 
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Anaerob biolog isk 

behandling 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.02 C 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Anaerob biologisk behandling 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen. 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.20 C 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen. 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 



Verksamhets- 
kod 

40.60 

Prövn.- 
. 

nivå 

C 

Bransch Verksamhet 

Förbränning 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen. 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

40.70 C 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Förbränning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen. 

40.7001 U 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Vindkraft Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.100 C 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Vindkraft 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen. 

40.10001 U 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Vindkraft För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Värme- och kylanläggningar Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Värme- och kylanläggningar 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen. 

40.120 C 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Värme- och kylanläggningar 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen. 

40.12001 U 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Värme- och kylanläggningar För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

VATTENFÖRSÖRJNING 

 

VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

41.01 U VATTENFÖRSÖRJNING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

12p 



Verksamhets- 

kod 

50.10 

Prövn.- 
. 

nivå 

C 

Bransch 

FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

Verksamhet Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 

kap. 1 § miliöprövningsförordningen. 

50.20 C 
FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 

kap. 2 § miliöprövningsförordningen. 

50.1001 U 
FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå — 

fordonstvättar. 

50.1002 U 
FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå — 

dnvmedelsstationer. 

50.1003 U 
FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå — 

fordonsverkstäder. 

50.1004 U 
FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå — övriga. 

  

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

  

HAMNAR OCH FLYGPLATSER Hamnar Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.20 C HAMNAR OCH FLYGPLATSER Hamnar 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 

kap. 2 § miliöprövningsförordningen. 

63.2001 U HAMNAR OCH FLYGPLATSER Hamnar För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

HAMNAR OCH FLYGPLATSER Flygplatser Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.50 C HAMNAR OCH FLYGPLATSER Flygplatser 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen. 

63.5001 U HAMNAR OCH FLYGPLATSER Flygplatser För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

LABORATORIER 

 

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C LABORATORIER 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen. 

73.1001 U LABORATORIER 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

TANKRENGÖRING 

 

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.20 C TANKRENGÖRING 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen. 

  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

  

C 85.20 

85.2001 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

HALSO- OCH SJUKVÅRD 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV 
AVLOPPSVATTEN 

90.16 

90 16001 

C RENING AV AVLOPPSVATTEN 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

AVFALL 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 
kap. 4 § miljpprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå och som 
inte omfattas av taxebilaga 1. 

AVFALL 

AVFALL 
Andra verksamheter med 
återvinning eller 
bortskaffande 

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

90.430 

90.251 

90.171 

90.17101 

90.281 

90.341 

90.34101 

C 

C 

C 

C 

C 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL  

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

AVFALL 

Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

Animaliskt avfall 

Animaliskt avfall 

Avvattning 

Avvattning 

Biologisk behandling 

Biologisk behandling 

Deponering 

Deponering 

Deponering 

Deponering 

Elavfall  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 70 § miljöprövningsförordningen. 

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 33 § miljöprövningsförordningen. 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 31 § miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

Verksamhetsgrupp Deponering  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 19 § miljöprövningsförordningen.  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen.  

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.  

Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.375 

Verksamhetsgrupp Avvattning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 39 § miljöprövningsförordningen.  

Biologisk behandling Verksamhetsgrupp Biologisk behandling  



Verksamhets- 

kod 

Prövn.- 
. 

nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

90.90 C AVFALL Elavfall 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 44 § miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL 
Förberedelse för 

återanvändning 
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C AVFALL 
Förberedelse för 

återanvändning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C AVFALL Förbränning 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen. 

90.23001 U AVFALL Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

AVFALL 
Konvertering av smittförande 

avfall 

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande 

avfall 

90.382 C AVFALL 
Konvertering av smittförande 

avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 38 § miljöprövningsförordningen. 

- 

 

AVFALL 
Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.520 C AVFALL 
Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 64 § miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL 
Lagring som en del av att 

samla in avfall 

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla 

in avfall 

90.40 C AVFALL 
Lagring som en del av att 

samla in avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 49 § miljöprövningsförordningen. 

90.60 C AVFALL 
Lagring som en del av att 

samla in avfall 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 51 § miljöprövningsförordningen. 

90.6001 U AVFALL 
Lagring som en del av att 

samla in avfall 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

AVFALL 
Mekanisk bearbetning och 

sortering 

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.110 C AVFALL 
Mekanisk bearbetning och 

sortering 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 41 § miliöprövningsförordningen. 

90.80 C AVFALL 
Mekanisk bearbetning och 

sortering 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 43 § miljöprövningsförordningen. 



Verksamhets- 
kod 

Prövn
.
.- 

Bransch 
Verksamhet 

Beskrivning
 

nivå 

90.8001 U AVFALL 
Mekanisk bearbetning och 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 
sortering 

  

AVFALL Uppgrävda massor Verksamhetsgrupp UpRgrävda massor 

90.370 C AVFALL Uppgrävda massor 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 37 § miljöprövningsförordningen. 

Verksamhetsgru i . Utt änta fordon 

  

AVFALL Uttjänta fordon 

90.120 C AVFALL Uttjänta fordon 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen. 

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

  

AVFALL 

Återvinning eller 
bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen 
verksamhet 

90.391 C AVFALL 
Återvinning eller bortskaffande 
av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 29 § miljöprövningsförordningen. 

  

AVFALL 
Återvinning för 
anläggningsändamål 

Verksamhetsgrupp Återvinning för 
anläggningsändamål 

90.141 C AVFALL 
Återvinning för 
anläggningsändamål 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 35 § miljöprövningsförordningen. 

  

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

 

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen. 

92.30 C 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen. 

92.1001 U 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLAGGNINGAR 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

TEXTILTVÄTTERIER 

 

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C TEXTILTVÄTTERIER 

 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen. 

93.1001 U TEXTILTVÄTTERIER 

 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

  

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 



Verksamhets- 

kod 

98.01 

Prövn.-

nivå 
Bransch 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Verksamhet 

Yrkesmässig överlåtelse av 

särskilt farliga kemiska 

Produkter. 

Beskrivning 

Verksamheter under anmälningspliktig nivå. U 

98.02 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Särskilt farliga kemikalier 

 Tillsyn av lokaler för särskilt farliga kemikalier på uppdrag 

av länsstyrelsen. 

98.10 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med mer 

än 50 hektar åkermark 

98.11 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med 

mindre än 50 hektar åkermark 

98.12 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Distributörer — försäljning av växtskyddsmedel för 

yrkesmässig användning 

98.13 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
 Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Distributörer — försäljning av växtskyddsmedel för privat 

användning 

98.14 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Besprutningsentreprenörer/Maskinstationer 

98.15 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmäIningspliktig nivå - 

Ekologisk odling 

98.16 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel För verksamheter under anmälningspliktig nivå - Växthus 

98.17 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Plantskolor med egen odling 

98.18 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Fruktodlare 

98.19 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Betningsaktörer 

98.20 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 

Skogsbruksentreprenörer 

98.21 U 
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
Hantering av växtskyddsmedel 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå - 
Skogsbruksanvändare 

  

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDS VERKSAMHETER 

 

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDS VERKSAMHETER 

170y 



Verksamhets- 

kod 

Prövn
. .- 

nivå 
Bransch Verksamhet Beskrivning 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, tatuering 

38 § FMH, 

punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 

punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, fotvård 

38 § FMH, 

_punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, akupunktur 

38 § FMH, 

Punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, barbering 

38 § FMH, 

punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, håltagning med engångskassett 

38 § FMH, 

punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, nagelvård 

38 § FMH, 

punkt 1 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, övriga 

38 § FMH, 

punkt 2 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För bassängbad med 1 till 4 bassänger 

38 § FMH, 

punkt 2 
H 

ANMALNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För bassängbad med 5 eller fler bassänger 

38 § FMH, 

punkt 3 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För skolor 

38 § FMH, 

punkt 3 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För förskolor 

38 § FMH, 

punkt 3 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

För fritidsverksamheter 

38 § FMH, 

punkt 3 _ 
H 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

 

Separat förskoleklass, öppen förskola 

  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER LBostäder m.m. Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 

806,,, 



Verksamhets- Prövn.- 
. Bransch 

kod nivå 
Verksamhet Beskrivning 

   

45 § FMH, 

punkt 1  

45 § FMH, 

punkt 1  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

För byggnader, med en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen 

HVB-hem 

Bostäder m.m. 

Bostäder m.m. 

UH 

UH 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
Undervisning,

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
vård m.m.

 

45 § FMH, 

punkt 1  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

Bostäder m.m. Äldreboenden 

Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 

UH 
För lokaler med undervisning, vård och annat 
omhändertagande 

45 § FMH, 

punkt 2  

Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m. 

Undervisning, vård m.m. 

Samlingslokaler m.m. 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

45 § FMH, 

punkt 3 
Samlingslokaler m.m. 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

För samlingslokaler där många människor vistas. 

Verksamhetsgrupp Hotell m.m. Hotell m.m. 

UH 

UH Hotell m.m 
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

För hotell, pensionat och liknande där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad 

45 § FMH, 

punkt 4  

Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 

För Idrottsanläggningar, camping m.m. 

För Strandbad 

UH 

UH 

UH 

45 § FMH, 

punkt 5 

45 § FMH, 

_punkt 5 

45 § FMH, 

punkt 5  

45 § FMH, 

punkt 6  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 

camping, bad m.m.  

Idrottsanläggningar, camping 

m.m. 

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 

Idrottsanläggningar, camping, 

bad m.m. 
För Gym 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk 
behandling  

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk 
behandling 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

Yrkesmässig hygienisk 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER behandling  

UH 
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 



Verksamhets- Prövn.-

 

kod nivå 

45 § FMH, 

Lpunkt 6  
UH 

Bransch Verksamhet Beskrivning 

   

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

Lokaler för förvaring av djur 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk 
behandling, frisör 

Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur 

För lokaler för förvaring av djur Lokaler för förvaring av djur 
45 § FMH, 

Lpunkt 7  
UH 
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§ 146 Dnr 2022/00263 

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 

Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 

2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  

3  Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 

medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag. 

Sammanfattning 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 

beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 

avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 

och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 

dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 

prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 

kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 

av renhållningskollektivet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborgs beslut, 2022-05-23 

 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-

05-27 

 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Sara Cronholm | Kommunjurist |  | sara.cronholm@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 

Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 

2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 

medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag.  

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 

beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 

avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 

och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 

dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 

prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 

kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 

av renhållningskollektivet. 

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 

beslutade den 23 maj 2022, § 27, att föreslå medlemskommunerna att anta 

förslag till gemensam avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2023. 

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att inför revideringen av 

avfallstaxan år 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv 

intäktsökning med cirka 6 miljoner kronor per år för att minska de årliga 

underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. Resultatet 

för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 

uppnåtts tidigare än beräknat. Det är dock för tidigt att avgöra om det är ett 

långsiktigt trendbrott eftersom kostnaderna under år 2022 för bland annat 
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drivmedel och entreprenader har ökat och det har införts en skatt på 

avfallsförbränning som successivt kommer att höjas. 

Den taxeökning som föreslås för år 2023 bedöms vara lägre än de 6 miljoner 

kronor som tidigare prognostiserats.  

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget i huvudsak följande 

förändringar;  

- Grundavgifterna för småhus och verksamheter höjs med 40 kr per år 

till 940 kr.  

- Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs 

med 20 kr per år till 470 kr. 

- Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs med 5 

procent. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt ökade 

drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av 

slam. 

Förslaget innebär att intäkterna ökas för grundavgifter med totalt 2,3 miljoner 

kronor och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka 0,8 

miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 

betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 

delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 

om i detta fall avfallstaxan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 

framtagna förslaget av avfallstaxa. Ändringen ska gälla från och med den 1 

januari 2023 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 

110. Besluten i punkterna 1 och 2 föreslås gälla under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för Falköpings kommun eller kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg eftersom verksamheten finansieras av avgifter från 

renhållningskollektivet och inte av medlemskommunerna. Något beslut om 

finansiering behöver därför inte tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborgs beslut, 2022-05-23 

 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-

05-27 

 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Sara Cronholm, kommunjurist  

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 







 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

   2022-05-09  Linda Moularé  AÅS2022.0014 
 

 
 
 

 
 

 

Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de 

medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan. 

Samordning  

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och 

renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen ca 3-5 år att genomföra. 

För år 2023 kommer direktionen att föreslå en gemensam avfallstaxa för kommunerna 

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. För 

kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommer taxor för respektive kommun 

att föreslås.  

Parallellt med taxearbetet pågår arbete med att ta fram nya gemensamma 

avfallsföreskrifter för samtliga 13 kommuner i förbundet vilket möjliggör samordning av 

abonnemang i de olika taxorna.  

Förankring  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 21 mars 2022. Vid ägarsamråd i januari 2018 beslutades att 

avfallstaxan ska förankras med respektive kommuns kommundirektör vilket också skett 

sedan dess. Den 1 april 2022 hölls möte med kommundirektörerna för att informera om 

förslag till ny avfallstaxa för 2023. Inga särskilda synpunkter på förslaget framkom under 

mötet med kommundirektörerna. 

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg 
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Kostnadsutveckling 

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är 

framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är 

transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala 

kostnadsbilden.  

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 

mnkr för år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i 

nuläget oklart. 

Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till 

avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.  

Effektivisering och besparingar 

För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera 

säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. 

Sidlastning införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal 

transporter samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för 

minskade faktureringskostnader. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 

Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning 

med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett 

balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om 

ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott 

återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och 

entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare 

prognostiserats.  
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Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda kommuner) 

 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr 

och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.  

Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar 

per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 

 

Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr. 

Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr 

per år till 470 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad avgift (vanligaste abonnemanget) 
 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år År 2022 År 2023 

Jämförelse 
Sverigemedel 

2020 

Kärl 190 liter med mat 2 005 2 045 2 321 

 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 lägenheter 
Abonnemang med sortering av 
matavfall 

År 2022 År 2023 
Avgift per  
lägenhet 

2023 

Jämförelse 
Sverigemedel 

2020 

Årsavgift, kr 38 910 39 870 831 kr 1 405 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 321 kr per år i 

avfallsavgift (år 2020). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 405 kr.  
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Enskilda avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent 

vilket motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför 

allt ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.  

 

Storlek 2022 2023 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 1 000 kr 1 050 kr 50 

3,1-5,0 kbm 1 270 kr 1 330 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 840 kr 1 930 kr 90 

 

 



 

Avfallstaxa 2023 
Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 
Gäller från 2023-01-01 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från 

hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som 

producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg. 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning 

Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna 

ska kunna samordnas. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en 

hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad 

hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 

 

Grundavgift 
Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras 

enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

 

Speciella avgifter 
För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & 

Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och 

behandlingskostnader etc.  
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Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg.  

 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av 

avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller 

liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.  

 

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

 

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av 

förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför 

högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.  

 

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet 

anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. 

Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften 

inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går 

ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter 

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter 

 
Småhus och verksamheter 

 
940 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
470 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 430 kr 2 370 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 120 kr 3 060 kr 

 

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 940 kr 1 015 kr 1 955 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 405 kr 2 345 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 730 kr 2 670 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 420 kr 3 360 kr 

 

 

Miniabonnemang restavfall 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter  
Tömning 4 gånger/år  940 kr 190 kr 1 130 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 95 kr 1 035 kr 
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Restavfall 
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

Kärl 190 liter 940 kr 1 675 kr 2 615 kr 

Kärl 240 liter 940 kr 2 000 kr 2 940 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 940 kr 2 690 kr 3 630 kr 

 
Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast 
kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet. 

 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för restavfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter restavfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 470 kr 455 kr 925 kr 

Kärl 190 liter 470 kr 665 kr 1 135 kr 

Kärl 240 liter 470 kr 830 kr 1 300 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Miniabonnemang restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 4 gånger per år 470 kr 190 kr 660 kr 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 
(kan ej nytecknas) 470 kr 95 kr 565 kr 

 

 

 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
 
(Kräver godkänd varmkompost) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  470 kr 280 kr 750 kr 
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Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

470 kr 455 kr 925 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av 

latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg 

avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Restavfall Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. 

Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
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Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess 
entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning 

Skaraborg) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 35 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl 320 kr 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg 

godkänt. För större städningar kan container för utsorterat restavfall beställas av Avfall & Återvinning 

Skaraborg utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i Avfall & Återvinning Skaraborg regi vid Bångahagen, 

Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek 

att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat 

och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera 

avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Enskilda avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 050 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 330 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 930 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 220 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 435 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 480 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 810 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 765 kr 

Vardag kl. 16-07 1 365 kr 

Helg 1 640 kr 

Storhelg 2 415 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 
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§ 151 Dnr 2022/00396 

Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB 
om spårbyggnation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation. 

Sammanfattning 

Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 

fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 

ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen 

byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det 

finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att 

byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården. 

Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 

industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 

spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 

byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 

spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen 

på sin fastighet av kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2022 

 Genomförandeavtal med bilagor 
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 Kommunstyrelsen 

Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB 
om spårbyggnation  

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation. 

Sammanfattning  

Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 

fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 

ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen 

byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det 

finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att 

byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården. 

Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 

industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 

spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 

byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 

spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen 

på sin fastighet av kommunen. 

Bakgrund 

Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 

fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 

ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. På fastigheten finns en lagerbyggnad 

om ca 17 000 kvm. Av dessa 17 000 kvm byggdes 4000 kvm nyligen till. 

Lagerbyggnaden har ett tågspår in i byggnaden om 200 meter inomhus och 50 

meter utomhus, för lossning och lastning av tågvagnar.  För att tillgodose 

hyresgästens volymökning önskar företaget bygga ett nytt industrispår på sin 

fastighet. Detta spår kommer gå på utsidan av västra fasaden, parallellt med 

spåret som idag går inne i byggnaden. 

Spåret kommer att byggas i samband med att den nya överlämningsbangården 

byggs på Marjarps industriområde. Spåret kommer att ansluta till kommunens 

spår som sedan ansluter till områdets huvudspår. Kommunens spårbyggnation 
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genomförs i enlighet med områdets princip där kommunen, vid behov och 

utifrån möjlighet, bygger spår fram till fastighetsgräns. För nyttjandet av 

kommunens spårdel tecknas sedan ett anslutningsavtal med reglerad ersättning 

mellan fastighetsägare och kommunen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 

industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 

spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 

byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 

spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget 

spåranläggningen på sin fastighet av kommunen.  

Upplägget av denna spårbyggnation ryms som en del inom projekteringen av 

den nya överlämningsbangården som kommer börja byggas nu hösten 2022. 

Ett genomförandeavtal för att reglera detta har nu tagits fram.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Projektering och byggkostnad inryms i budgeten för 

överlämningsbangården. Spåranläggningen på SLP:s fastighet kommer att 

säljas till SLP när spåret är färdigställt.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 

 Genomförandeavtal med bilagor 

 

Beslutet ska skickas till 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 

Stadsbyggnadskontoret 

Ekonomiavdelningen 

SLP Falköping Okularet AB 

 

 

 

Ida Elf 

Utvecklingsledare infrastruktur 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 
 

 

  
 

 

§ 100 Dnr 2022/00396 

Genomförandeavtal med Swedish Logistic Property AB 
om spårbyggnation 

Information 

Ärendet utgår. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

§ 89 Dnr 2022/00313  

Entledigande av Thomas Henning (KD) från uppdraget 
som ersättare i byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Henning (KD) från 

uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och med den 13 

september 2022. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden från och med den 13 september 2022 lämnas vakant.  

Bakgrund 

Thomas Henning (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden.  

Yrkanden 

Anna-Sara Ståtenhag (KD) yrkar att lämna uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden vakant.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anna-Sara Ståtenhags (KD) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Henning (KD) 

samt lämna uppdraget som ersättare vakant.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Thomas Henning (KD) 

Byggnadsnämnden 

Löneenheten  

Anna-Karin Linder, administratör            



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

§ 91 Dnr 2022/00372  

Entledigande av Peter Spångberg Nordheim (KD) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg Nordheim 

(KD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och 

med den 13 september 2022. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden från och med den 13 september 2022 lämnas vakant.  

Bakgrund 

Peter Spångberg Nordheim (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som 

ledamot i kultur- och fritidsnämnden.  

Yrkanden 

Anna-Sara Ståtenhag (KD) yrkar att lämna uppdraget som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden vakant.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anna-Sara Ståtenhags (KD) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg 

Nordheim (KD) samt lämna uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden vakant.        

  

 

Paragrafen skickas till  
Peter Spångberg Nordheim (KD) 

Byggnadsnämnden 

Löneenheten  

Anna-Karin Linder, administratör            



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 

§ 102 Dnr 2022/00385  

Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdragen 
som ledamot i kommunrevisionen och revisor i 
stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kelesh Hussein (S) från 

uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen 

Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11 oktober 2022. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i 

kommunrevisionen från och med den 11 oktober 2022 lämnas vakant. 

3  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som revisor i stiftelsen 

Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11 oktober 2022 lämnas 

vakant.  

Bakgrund 

Kelesh Hussein (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i 

kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum.  

Yrkanden 

Corry Thuresson (S) yrkar att uppdragen som ledamot i kommunrevisionen 

och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11 

oktober 2022 lämnas vakant.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kelesh Hussein (S) 

Kommunrevisionen 

Ållebergs Segelflygsmuseum 

Alla nämnder 

Löneenheten  

Anna-Karin Linder, administratör            



Från: Arild Svensgam

Skickat: den 19 oktober 2022 10:52

Till: kommunen@falkoping.se

Ämne: Avsägelse av kommunal nämndsplats!

VARNING: Detta e -postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller
dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej!

Jag vill med detta avsäga min mina platser i Kompetens och Arbetsmarknadsnämnden (KAN) och

Kommunstyrelsen (KS).

Detta gäller från 19 oktober.

Kommunfullmäktige har jag inte blivit valt in i så det är ett avslutat kapitel från september.

Mvh

Arild Svensgam
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Falköpings kommun
 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning –
val till kommunfullmäktige

Beslut
Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar att fastställa utgången av valet 
till kommunfullmäktige i Falköpings kommun efter val den 11 
september 2022 i enlighet med bilagorna 1–2. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum i Nova Arena, 
Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan under perioden 12 
september 2022 – 24 september 2022. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 
kommunfullmäktige i Falköpings kommun. Därefter har länsstyrelsen 
fördelat mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har 
valts till ledamöter och ersättare. 

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 
länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3–5.  

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 
som framgår av bilagorna 6–7. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 
13 och 14 kapitlen vallagen (2005:837).

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande valansvarig Lisa Montan med 
handläggare David Forsberg som föredragande.

Protokoll 

Datum
2022-09-28 

 

Ärendebeteckning 
201-37310-2022 



Länsstyrelsen Västra Götaland Protokoll 

2022-09-28 
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201-37310-2022 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Röster och mandat för partierna 
2. Valda ledamöter och ersättare 
3. Förteckning över antalet röster per parti och lista 
4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat 
5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal 
6. Fördelning av samtliga mandat (totalfördelning) 
7. Ordning av namn för inval av ledamöter 



Länsstyrelsen Västra Götaland Protokoll 
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201-37310-2022 

Ni kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Hur överklagar vi beslutet?
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos 
Valprövningsnämnden.  

Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för överklagande, 
www.valprovningsnamnden.se, genom att överklagandet sänds till 
valprovningsnamnden@riksdagen.se eller skickas till Valprövningsnämnden, 
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ett överklagande ska ha kommit in senast tio dagar efter det att valet avslutades. 
Valet avslutas när valresultatet kungjorts genom att protokollet läggs fram för 
granskning. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om 
tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Valprövningsnämnden i förväg om ni behöver bifoga filer som är 
större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via 010-224 40 00. Ange diarienummer 
201-37310-2022.
 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt 

deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av 

rösterna i kommunen. 

FALKÖPING, Hela kommunen: 51 mandat

Parti

Röster

antal %

Personröster

antal % Mandat

Moderaterna 4 653 22,15 1 474 31,68 11

Centerpartiet 1 921 9,14 732 38,11 5

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 572 2,72 217 37,94 1

Kristdemokraterna 1 504 7,16 554 36,84 4

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 276 29,87 2 024 32,25 16

Vänsterpartiet 1 221 5,81 400 32,76 3

Miljöpartiet de gröna 530 2,52 151 28,49 1

Sverigedemokraterna 4 245 20,21 1 257 29,61 10

Övriga anmälda partier 87 0,41

Summa giltiga röster 21 009 6 809 32,41

Ogiltiga röster 389 1,82

varav ej anmälda partier 8 0,04

varav blanka 362 1,69

varav övriga ogiltiga 19 0,09

Summa avgivna röster 21 398

Röstberättigade 25 851 Valdeltagande 82,77%
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Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Adam Johansson

Johan Eriksson

Caroline Lundberg

Sture Olsson

Anders Winlöf

Anna-Lena Sjödahl

Håkan Pettersson

Zeynab Hussaini

Joel Linnarsson Jansson

Christina Jorméus

Jonathan Kahrs

1 Pema Malmgren

2 Elias Assio

3 Johanna Blad

4 Per Halldén

5 Kent Mossby

6 Kristina Lidén

Centerpartiet

Karola Svensson

Yasin Mohamed Jama

Ali Liaqat

Vanja Wallemyr

Niclas Fällström

1 Stefan Lennartsson

2 Anna Nyberg

3 Joel Grafström

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Martin Johansson 1 Suzanne Åkerlund

2 Annika Carp

Kristdemokraterna

Dan Hovskär

Göran Gynnemo

Maria Bruckshaw

Sam Sven-Åke Jubrant

1 Anna-Sara Ståtenhag

2 Nathalie Lidén
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Johanna Svensson

Niclas Hillestrand

Ingvor Bergman

Patrik Björck

Heléne Svensson

Fredy Neüman

Maria Henriksson

Hassan Hussein

Susanne Berglund

Thomas Svensson

Karolina Bergström

Kovan Akrawi

Emelie Nilrikson

Corry Turesson

Marie Post

Henrik Brolin

1 Lille-Mor Bertilsson

2 Patrik Andersson

3 Ingrid Wirstam Schwanborg

4 Alex Bergström

5 Lisbeth Ek

6 Björn Lugn

7 Annabella Nord Fahlqvist

8 Roger Lundberg

Vänsterpartiet

Erik Kyrkander

Elisabeth Klang

Emil Estébanez

1 Charlotte Isaksson

2 Scott Fahlström Schylander

Miljöpartiet de gröna

Anders Blom 1 Marie Leward Westin

2 Mats Svanteman

Sverigedemokraterna

Jonas Larsson

Johanna Johansson

Albin Gilbertsson

Marita Ljus

Gerhard Karlsson

Malte Svensson

Christopher Münch

Mikael Lund

Per Magnusson

Sonja Eriksson

1 Christer Carlsson

2 Anette Larsson

3 Susanne Carlsson

4 Milada Wurm

5 Britt-Marie Jokela
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Bilaga 3

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti Listnummer Röster per lista Summa

Moderaterna 4 653

0001-03272 3 117

0001-90000 1 536

Centerpartiet 1 921

0004-00884 1 592

0004-90000 329

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 572

0003-01513 413

0003-90000 159

Kristdemokraterna 1 504

0068-03926 1 108

0068-90000 396

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 276

0002-01671 4 615

0002-90000 1 661

Vänsterpartiet 1 221

0005-03107 790

0005-90000 431

Miljöpartiet de gröna 530

0055-03432 336

0055-90000 194

Sverigedemokraterna 4 245

0110-01514 2 987

0110-90000 1 258

Alternativ för Sverige 2

1325-90000 2

Direktdemokraterna 3

1150-90000 3
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Enhet 4

0189-90000 4

Feministiskt initiativ 18

0532-90000 18

Klassiskt liberala partiet

0638-90000

Knapptryckarna 4

1505-90000 4

Kristna Värdepartiet 5

1551-90000 5

Landsbygdspartiet Oberoende 1

1011-90000 1

Medborgerlig Samling 3

1296-90000 3

MoD 4

1568-90000 4

Partiet Frihet 1

1599-90000 1

Partiet Nyans 36

1439-90000 36

Partiet Vändpunkt 3

1430-90000 3

Piratpartiet 3

0524-90000 3

Summa giltiga röster 21 009

Ogiltiga röster 389

varav ej anmälda partier 8

varav blanka 362

varav övriga ogiltiga 19

Summa avgivna röster 21 398
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Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 

kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Falköping

Moderaterna

Listnummer: 0001-03272 Antal personröster

1 Adam Johansson 960

2 Johan Eriksson 62

3 Caroline Lundberg 116

4 Sture Olsson 26

5 Anders Winlöf 43

6 Anna-Lena Sjödahl 17

7 Håkan Pettersson 23

8 Zeynab Hussaini 47

9 Joel Linnarsson Jansson 33

10 Christina Jorméus 11

11 Jonathan Kahrs 16

12 Pema Malmgren 5

13 Elias Assio 15

14 Johanna Blad 14

15 Per Halldén 8

16 Kent Mossby 4

17 Kristina Lidén 3

18 Roland Svensson 8

19 Roger Lidén 2

20 Per Strömfeldt 13

21 Tomas Ödeslätt 8

22 Maria Källerklint 3

23 Margareta Warrén Stomberg 6

24 Pia Frisk Ragnar 10

25 Lennart Steen 1

26 Leo Croona 12

27 Irene Almsparre 1

28 Cathrine Croona 3

29 Peter Jorméus

30 Ingrid Jarlsson

31 Sören Rafstedt 3

32 [Ej valbar] 1

33 Inge Persson

Summa 1 474

Centerpartiet

Listnummer: 0004-00884 Antal personröster
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1 Karola Svensson 165

2 Vanja Wallemyr 69

3 Niclas Fällström 90

4 Stefan Lennartsson 41

5 Anna Nyberg 13

6 Yasin Jama 139

7 Joel Grafström 6

8 Emil Larsson 5

9 Sofia Thuvesson 33

10 Helén Engström 11

11 Maria Vångell-Rehn 3

12 David Frid 9

13 Christiane Uhle-Johansson 7

14 Johan Aldén 13

15 Ali Liaqat 110

16 Ann-Britt Larsson 2

17 Göte Andersson 2

18 Eva-Marie Brorsson 3

19 Börje Svensson

20 Gunnel Bergqvist 1

21 Inger Eriksson 2

22 Evelin Esseen 4

23 Torbjörn Larsson

24 Kerstin Arnesson 3

25 Ingemar Gustavsson 1

Summa 732

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Listnummer: 0003-01513 Antal personröster

1 Suzanne Åkerlund 49

2 Annika Carp 36

3 Dag Högrell 5

4 Mikael Wendt 32

5 Maria Jern 15

6 Martin Johansson 65

7 Lennart Falegård 3

8 Bengt-Arne Medin 3

9 Ove Larsson 4

10 Lars Håkansson 2

11 IngMarie Larsson 3

Summa 217

Kristdemokraterna

Listnummer: 0068-03926 Antal personröster

1 Göran Gynnemo 48

2 Dan Hovskär 261

3 Maria Bruckshaw 27

4 Sam Jubrant 4

5 Anna-Sara Ståtenhag 33

6 Nathalie Lidén 62

7 Anna Jonsson 6

8 Jan Erikson 4

9 Ulrika Davidsson 14
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10 [Ej valbar] 3

11 Malin Åslund 1

12 Emanuel Ström 13

13 Debora Josefsson 9

14 Michael Kristiansson 11

15 Mattias Olerot 6

16 Karin Johansson 2

17 Conny Persson 3

18 Blenda Ståtenhag

19 Andreas Möller 5

20 Majlis Wennberg 5

21 Krister Tegehall 1

22 Martin Hellman 6

23 Stefan Blomqvist 3

24 Susanne Bjärkhed 3

25 Angel Garcia 5

26 Daniel Persson 9

27 Daniel Sigfridsson

28 Hilda Hovskär 4

29 Daniel Lindkvist 2

30 Ingmar Fredriksson 1

31 Britt-Marie Aronsson 3

Summa 554

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Listnummer: 0002-01671 Antal personröster

1 Johanna Svensson 634

2 Niclas Hillestrand 67

3 Ingvor Bergman 145

4 Patrik Björck 114

5 Heléne Svensson 29

6 Fredy Neüman 13

7 Maria Henriksson 20

8 Hassan Hussein 290

9 Susanne Berglund 55

10 Thomas Svensson 47

11 Karolina Bergström 21

12 Kovan Akrawi 115

13 Emelie Nilrikson 75

14 Corry Thuresson 10

15 Marie Post 14

16 Henrik Brolin 28

17 Lillemor Bertilsson 8

18 Patrik Andersson 67

19 Ingrid Schwanborg 4

20 Alex Bergström 22

21 Lisbeth Ek 11

22 Björn Lugn 16

23 Anna Bella Nordh Fahlqvist 5

24 Roger Lundberg 9

25 Monica Janzon 4

26 Staffan Nilsson 54

27 Ingvor Arnoldsson 4
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28 Bengt Lundkvist 4

29 Camilla Sjöberg 7

30 Gerth Bragnå 1

31 Amanda Berglund 18

32 Kjell Bertilsson

33 Sofia Selander 11

34 Ahmed Doski 63

35 Åsa Palmgren 1

36 Kjell Karlsson

37 Ingrid Törnqvist

38 Jonas Nordmark 5

39 Hanna Nord 11

40 Emil Andersson 2

41 Ann-Kristin Bergström Svahn

42 Oscar Persson 2

43 Louise Juntunen 4

44 Henrik Sjöberg

45 Ulrika Berggren 10

46 Mikael Gustavsson 2

47 Jonas Karlsson

48 Ingegerd Darius Reinholdsson 1

49 Christoffer Olofsson 1

50 Arne Gunnarsson

Summa 2 024

Vänsterpartiet

Listnummer: 0005-03107 Antal personröster

1 Erik Kyrkander 119

2 Elisabeth Klang 31

3 Emil Estebanez 31

4 Charlotte Isacsson 38

5 Scott Schylander 17

6 Tove Blomberg 11

7 Adam Dufva Ahlin 48

8 Lena Schylander 9

9 Iowan Hedendahl 12

10 Margareta Johansson 3

11 Rikard Strömberg 7

12 Therese Rautaparta-Riis 14

13 Magnus Knutas 3

14 Jessica Thunander 12

15 Bjarne Hallgren 10

16 Fredrik Hillberg Jarl 5

17 Christian Pettersson 3

18 Anders Larsson 3

19 Christer Larsson 8

20 Lennart Palm

21 Johannes Gunnard 6

22 Björn Therkelson 5

23 Katarina Bengtsson 5

Summa 400
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Miljöpartiet de gröna

Listnummer: 0055-03432 Antal personröster

1 Anders Blom 38

2 Marie Leward-Westin 26

3 Mats Svanteman 30

4 Mattias Lindgren 21

5 Helena Hallqvist 4

6 Roland Wanner 2

7 Åsa Lidén 7

8 Hannah Svanteman 11

9 Håkan Gerenmark

10 Alf Jacobsson 6

11 Ulla Torsrud 2

12 Lars Nordgren 4

Summa 151

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-01514 Antal personröster

1 Jonas Larsson 349

2 Albin Gilbertsson 105

3 Marita Ljus 42

4 Gerhard Carlsson 17

5 Malte Svensson 21

6 Johanna Johansson 257

7 Christopher Münch 117

8 Mikael Lund 36

9 Per Magnusson 43

10 Sonja Eriksson 10

11 Christer Carlsson 28

12 Anette Larsson 16

13 Susanne Carlsson 2

14 Milada Wurm 72

15 Britt-Marie Jokela 25

16 Matti Kvist 8

17 Arild Svensgam 9

18 Jens Larsson 20

19 Hasse Lagerström 2

20 Sebastian Zettersten 14

21 Yvonne Sjönnebring 3

22 Håkan Artursson 16

23 Jörgen Larsson 30

24 Frank Wurm 15

Summa 1 257
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Bilaga 5

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 

personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 

valkretsen.

Personröster 
antal

% av partiets 
röster i valkretsen

Moderaterna

Adam Johansson 960 20,63

Centerpartiet

Karola Svensson 165 8,59

Yasin Mohamed Jama 139 7,24

Ali Liaqat 110 5,73

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Martin Johansson 65 11,36

Kristdemokraterna

Dan Hovskär 261 17,35

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Johanna Svensson 634 10,10

Vänsterpartiet

Erik Kyrkander 119 9,75

Sverigedemokraterna

Jonas Larsson 349 8,22

Johanna Johansson 257 6,05
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Bilaga 6

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har 

partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 

osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har 

beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 5 230,00

2 Moderaterna 1,2 3 877,50

3 Sverigedemokraterna 1,2 3 537,50

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 2 092,00

5 Centerpartiet 1,2 1 600,83

6 Moderaterna 3 1 551,00

7 Sverigedemokraterna 3 1 415,00

8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 1 255,20

9 Kristdemokraterna 1,2 1 253,33

10 Vänsterpartiet 1,2 1 017,50

11 Moderaterna 5 930,60

12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 896,57

13 Sverigedemokraterna 5 849,00

14 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 697,33

15 Moderaterna 7 664,71

16 Centerpartiet 3 640,33

17 Sverigedemokraterna 7 606,43

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 570,55

19 Moderaterna 9 517,00

20 Kristdemokraterna 3 501,33

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 482,77

22 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 476,67

23 Sverigedemokraterna 9 471,67

24 Miljöpartiet de gröna 1,2 441,67

25 Moderaterna 11 423,00

26 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 418,40

27 Vänsterpartiet 3 407,00

28 Sverigedemokraterna 11 385,91

29 Centerpartiet 5 384,20

30 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 369,18

31 Moderaterna 13 357,92

32 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 330,32

33 Sverigedemokraterna 13 326,54

34 Moderaterna 15 310,20

35 Kristdemokraterna 5 300,80

36 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 298,86
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37 Sverigedemokraterna 15 283,00

38 Centerpartiet 7 274,43

39 Moderaterna 17 273,71

40 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 272,87

41 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 251,04

42 Sverigedemokraterna 17 249,71

43 Moderaterna 19 244,89

44 Vänsterpartiet 5 244,20

45 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 232,44

46 Sverigedemokraterna 19 223,42

47 Moderaterna 21 221,57

48 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 216,41

49 Kristdemokraterna 7 214,86

50 Centerpartiet 9 213,44

51 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 202,45
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Bilaga 7

Val till kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 

hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Adam Johansson 960 20,63

2 Johan Eriksson 3 117,00

3 Caroline Lundberg 1 558,50

4 Sture Olsson 1 039,00

5 Anders Winlöf 779,25

6 Anna-Lena Sjödahl 623,40

7 Håkan Pettersson 519,50

8 Zeynab Hussaini 445,28

9 Joel Linnarsson Jansson 389,62

10 Christina Jorméus 346,33

11 Jonathan Kahrs 311,70

Centerpartiet

1 Karola Svensson 165 8,59

2 Yasin Mohamed Jama 139 7,24

3 Ali Liaqat 110 5,73

4 Vanja Wallemyr 1 592,00

5 Niclas Fällström 796,00

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1 Martin Johansson 65 11,36

Kristdemokraterna

1 Dan Hovskär 261 17,35

2 Göran Gynnemo 1 108,00

3 Maria Bruckshaw 554,00

4 Sam Sven-Åke Jubrant 369,33
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Johanna Svensson 634 10,10

2 Niclas Hillestrand 4 615,00

3 Ingvor Bergman 2 307,50

4 Patrik Björck 1 538,33

5 Heléne Svensson 1 153,75

6 Fredy Neüman 923,00

7 Maria Henriksson 769,16

8 Hassan Hussein 659,28

9 Susanne Berglund 576,87

10 Thomas Svensson 512,77

11 Karolina Bergström 461,50

12 Kovan Akrawi 419,54

13 Emelie Nilrikson 384,58

14 Corry Turesson 355,00

15 Marie Post 329,64

16 Henrik Brolin 307,66

Vänsterpartiet

1 Erik Kyrkander 119 9,75

2 Elisabeth Klang 790,00

3 Emil Estébanez 395,00

Miljöpartiet de gröna

1 Anders Blom 336,00

Sverigedemokraterna

1 Jonas Larsson 349 8,22

2 Johanna Johansson 257 6,05

3 Albin Gilbertsson 2 987,00

4 Marita Ljus 1 493,50

5 Gerhard Karlsson 995,66

6 Malte Svensson 746,75

7 Christopher Münch 597,40

8 Mikael Lund 497,83

9 Per Magnusson 426,71

10 Sonja Eriksson 373,37



        Missiv 
Kommunrevisionen 

 

          

 
 
 
 

Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 29 september 2022.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns 
utvecklings- och förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av 
fullmäktiges beslut. 
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 97 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under 
granskningsperioden januari 2017 – augusti 2019, finns endast ett fall, där fullmäktige 
har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag. 
Vi bedömer att avsaknaden av tidsangivelser leder till en otydlighet som i sin tur 
förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut. Vidare anser vi att frånvaro av 
tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar att leda till en minskad 
verkställighetsgrad. Vi rekommenderar att fullmäktiges uppdragsbeslut utformas på ett 
tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning samt 
återrapportering. 
I samband med faktakontrolollen har det framkommit att det numera råder större 
noggrannhet med att ange tider för återrapportering. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att denna hantering utvecklas till att 
omfatta alla beslut av verkställighetskaraktär. 
Vad avser hantering av motioner bedömer vi det som positivt att det tydligt framgår 
huruvida en motion har bifallits eller avslagits, där formuleringen ”motionen anses 
besvarad” undviks. Att tydligt ange huruvida en motion har tillstyrkts eller avstyrkts, 
underlättar i sin tur styrelsens och nämndernas uppföljning av de beslut och uppdrag 
som härrör från en motion. 

Av granskningen framkommer att endast en motion av totalt 26 har bifallits. Det är av 
vikt att avslag av en motion baseras på en underbyggd beredning. Avslag av motioner 
får inte handla om en ”trend”, där motionärer avstår från att inlämna motioner pga. 
uppfattningen att det är ”lönlöst”. 

Vad avser beredningsfristen har samtliga granskade motioner behandlats inom ett år, 
vilket vi bedömer som positivt. 
Granskningen visar vidare en avsaknad av en formell samt dokumenterad uppföljning 
av de uppdrag som har tilldelats nämnderna och styrelsen. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning (se avsnitt 
6.1 för vägledning). 

Sammanfattningsvis kan fastställas att vid tid för granskningen låg 
verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige på 62%, följt av 
delvis verkställda beslut på 14 %, (se figur 7.1). 
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I samband med faktaavstämningen har det framkommit att en del beslut har 
verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär att verkställighetsgraden har 
ökat från 62 % till 76 %, (se figur 7:2). Vi bedömer kommunstyrelsens och 
kommunstyrelseförvaltningens lyhördhet för genomförd granskning som positivt.  

Figur 7:1    Verkställighetsgrad vid tid för granskningen 

Figur 7:2   Verkställighetsgrad efter genomförd granskning 

76%

7%

17%

Verkställda
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Ej verkställda
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2 Bakgrund 

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
 
2.1 Syfte och revisionsfråga 

 
Granskningen syftar till att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med 
ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 

 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor: 

- Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell granskningstid har 
verkställts? 

- Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning och 
återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens 
förslagsformuleringar till beslut? 

- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 
kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 

 
 
2.2 Avgränsning 

 
Granskningen avser de uppdragsbeslut och motioner som fattades av kommun- 
fullmäktige. Avgränsad period var fastställt till hösten 2018 t.o.m. våren 2019. Vi har 
dock utökat granskningsperioden till att omfatta 2017 t.o.m. aug 2019 för en bredare 
överblick. 

 
 
2.3 Revisionskriterier 

 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

- Kommunallagen (2017:725) 
KL 6:1 ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.” 

 
KL 6:4 ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs”. 
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KL 6:5 ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.” 

 
KL 6:13 ”Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut 
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.” 

 
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 
 
2.4 Metod 

 
Kommunfullmäktiges beslut för perioden januari 2017 t.o.m. augusti 2019 har gåtts 
igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna motioner av verkställighets- 
eller uppdragskaraktär listats. För varje beslut av verkställighets- eller uppdrags- 
karaktär har en granskning av huruvida styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges 
beslut genomförts. Intervju samt avstämningar har skett med kanslichefen. 

 

Rapporten har faktagranskats av kanslichefen.  
 
 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Lagrum 

 
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att 
verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över 
till styrelsen. 

 
Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har 
fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 § 

 
Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för 
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. 

 

3.2 Beslut av verkställighetskaraktär 
 

Denna granskning lyfter de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut om och 
som är av exekutiv karaktär.  
Iakttagelser 

 
Av granskningen framgår 17 beslutade ärenden av exekutiv karaktär. Besluten 
innehåller enligt vår bedömning totalt 29 uppdrag till styrelsen och nämnderna. 
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Andel beslut av verkställighetskaraktär januari 2017 - augusti 2019 

3% 

Beslut utifrån motioner 

Uppdrag till styrelse och 
nämnder 

97% 

 
Av figur 3.2 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, 1 st 
(3 %) samt direkta uppdrag till styrelse och nämnder, 28 st (97 %). Det bör beaktas att 
diagrammet redogör för antagna beslut av verkställighetskaraktär och därmed har 
avstyrkta motioner exkluderats. Diagrammet omfattar endast de motioner som har 
bifallits och resulterat i ett uppdrag. 

 
Figur 3:2 

 

 
 

4 Uppdrag till nämnder och styrelser 
 

Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt 
fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, punkt 3- 
4, KL). Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de 
har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL. 

Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för 
denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta uppdrag av 
verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 
4.1.1 Kf sammanträde 2017-01-30 

KF § 9 Investering i spåranslutning vid lagerterminal på Brogärdet  

Fullmäktiges beslut: 
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- att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra anläggandet av spåranslutning för  
 
Fastighets AB Mössebergs nya lagerterminal. 
- att uppdra åt tekniska nämnden att, på Fastighets AB Mössebergs begäran och 
bekostnad, anlägga spår inne i bolagets nya lagerterminal. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad. Spåret bekostades av 
Fastighets AB Mösseberg, blev färdigt och godkänt för trafik enligt tidplanen. 
Den andra mars 2018 togs spåret i bruk. 

 
Uppdragen bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
4.1.2 Kf sammanträde 2017-03-27 

KF § 33 Framtidens skolorganisation i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra organisationsförändringen 
- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att se över och vid behov göra 
förändringar i förskoleorganisationen 
- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för i vilken 
ordning genomförandet ska ske. 
- att strategiska åtgärder tas fram för att elevunderlaget ska bibehållas och helst öka 
vid de mindre skolorna 

 
   Kommentar och bedömning 

Vid tid för granskningen framkommer att arbetet med skolans omorganisation är 
påbörjat och en plan finns, men organisationsförändringarna är ännu ej 
genomförda. 

 
Att se över och vid behov göra förändringar i förskoleorganisationen utfördes av 
verksamhetschef för förskolan 18-01-15. 

 
Att ta fram en handlingsplan för i vilken ordning genomförandet skall ske 
utfördes av projektsamordnaren hösten 2017. 

 
Strategiska åtgärder för elevunderlaget utfördes 20-06-16 av politiken 
tillsammans med skolchef. 

 
Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
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I samband med faktakontrollen framkommer att delar av organisations- 
förändringarna har genomförts. Kvarvarande delar avser byggnation av 
den nya högstadieskolan, Platåskolan, där förvaltningen anger att 
förseningen av denna del beror på omständigheter som ligger utanför 
barn- och utbildningsnämndens kontroll. Det anges vidare att 
förseningen har även medfört att övriga planerade byggnationerna, 
bl.a. ombyggnationerna av Kyrkerörsskolan, Vartoftaskolan, 
Gudhemsskolan, Dotorpsskolan och Centralskolan till F-6-skolor, inte 
heller har kunnat genomföras enligt plan. 

 
 

4.1.3 Kf sammanträde 2017-05-29 

KF § 65 Riktlinje för social investeringsreserv 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för den sociala 
investeringsreserven samt delegerar rätten att besluta om disponering av medel ur den 
sociala investeringsreserven till kommunstyrelsen 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Riktlinjer för den sociala investeringsreserven tagits fram, där 
kommunstyrelsens rätt att besluta om disponering av medel ur den sociala 
investeringsreserven framkommer. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

KF § 66 Policy för digitalisering 
 

 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att ha policyn för digitalisering 
som utgångspunkt i det fortsatta digitaliseringsarbetet och att arbeta in de föreslagna 
inriktningsmålen och principen om digitalt först i befintliga styrkedjor 
- att uppdra åt kommundirektören att utse ansvar och tilldela uppdrag inom de olika 
insatsområdena. 

 
   Kommentar och bedömning 

Ett förslag på strategi för digitalisering har tagits fram, vilket har remitterats till 
alla nämnder. Strategin ska implementeras i varje nämnds verksamhetsplan. 
Planen har vid tid för granskningen ännu inte antagits av fullmäktige. 
Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
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I samband med faktakontrollen framkommer att en policy för 
digitalisering har antagits av fullmäktige efter genomförd granskning.  

 
 

4.1.4 Kf sammanträde 2017-06-26 

KF § 79 Policy för medborgardialog 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för medborgardialog. 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att i riktlinjerna förtydliga den partipolitiska rollen. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Av granskningen framkommer att arbete pågår med området och att en 
metodbok utarbetats. Uppdragen som sådana har emellertid ännu inte utförts 
och uppskjutits till at hanteras under 2022. 

 
Uppdragen bedöms som ej genomförda och därmed är beslutet ej verkställt. 

 
 

KF § 80 Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar 
 
 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram och besluta om kompletterande riktlinjer till 
policyn 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Vid tid för granskningen är en ny policy under framtagande vilken kommer att 
skickas på remiss till berörda nämnder. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå i den 
nya policyn. 

 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen har det framkommit att efter genomförd 
granskning har en policy avseende lokalförsörjning samt projektinvesteringar 
antagits. 
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4.1.5 Kf sammanträde 2017-09-25 

 
KF § 96 Placering av ny högstadieskola i Falköpings tätort 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för den nya 
högstadieskolan i det före detta kalkbrottet. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
En detaljplan har upprättats och har gått igenom rundor av både granskning 
samt samråd. Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 
52/2019. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

KF § 97 Försöksverksamhet med e-förslag samt borttagande av allmänhetens 
frågestund 

 
 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till försöksverksamhet med e- 
förslag i Falköpings kommun och återkomma med förslaget senast mars 2018 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Vid tid för granskningen har utredningen ännu ej påbörjats. 

 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 

 
 

4.1.6 Kf sammanträde 2017-10-30 

KF § 118 Flerårsplan för åren 2018-2020 och budget år 2018 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela de centrala medel som finns avsatta för 
löneöversyn ut till nämnderna, efter avslutad löneöversyn för år 2018 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att justera nämndernas kapitalkostnader i samband 
med bokslutet för år 2018 
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- att uppdra åt Ekonomiavdelningen att se över dokumentet " Budget och flerårsplan 
2018-2020" i sin helhet så att revideringen av plan för 2019-2020 får genomslag i 
budget och flerårsplan 2018-2020. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Av granskningen framkommer att samtliga ovanstående uppdrag har utförts. 
Centrala medel av fördelats genom utförd löneöversyn, kapitalkostnaderna 
justerats i samband med bokslutet och dokumentet ”Budget och flerårsplan 
2018-2020” har setts över. 

 
Uppdragen bedöms som genomförda och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

4.1.7 Kf sammanträde 2018-04-23 

KF § 68 Utveckling av Marjarps logistikområde 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 
Friggeråker 25:8 samt fastigheten Vedtraven 

 
 

   Kommentar och bedömning 
En detaljplan har upprättats och har gått igenom rundor av både granskning 
samt samråd. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden 2020-10-21. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

4.1.8 Kf sammanträde 2018-06-25 
 

KF § 102 Politisk organisation mandatperioden 2019–2022 samt bestämmelser 
för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Falköpings kommun 

 
 

Fullmäktiges beslut: 
- att från och med mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala 
hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen. Bestämmelsen ska införas i 
kommunstyrelsens reglemente. 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att anta en instruktion för utskottet och att utse 
ledamöter och ersättare till utskottet. 
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- att uppmana samtliga nämnder att se över sina reglementen och återkomma till 
fullmäktige med förslag på ändringar, samt att uppdatera sina delegationsordningar, 
exempelvis med anledning av organisationsförändringar och nya 
arvodesbestämmelser. 
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att sammankalla en politisk referensgrupp 
för möjliggörandet att lämna synpunkter i utveckling och arbete med stödsystem/IT- 
tjänster. 
- att påminna alla nämnder att arbeta aktivt med demokratifrågor såsom 
medborgardialog och medborgarinflytande och att införliva arbetet i det ordinarie 
planerings- och uppföljningsarbetet. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor har inrättats och står nu med i 
kommunens kommunala författningssamling. Medföljande instruktionen till detta 
utskott har även inrättats. 
Av fullmäktigeprotokollet 2020-02-24 framkommer att en översyn utförts av 
samtliga nämnders reglementen, varav förslag på ändringar lyfts. 
Arbete med utveckling av stödsystem/IT-tjänster pågår med beredningen för 
översyn av den politiska organisationen. 
På kommunstyrelseförvaltningen pågår ett arbete inom Medskapande 
Falköping, där en metodbok har arbetats fram. Uppdragen som sådana kan 
således se som påbörjat. 

 
Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis 
verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen framkommer att det har bedömts att det 
inte finns något behov av en permanent politisk referensgrupp. 
Utbildningsinsatser har genomförts och information riktad till förtroende- 
valda finns på ”politikerportalen”.  

 
 

4.1.9 Kf sammanträde 2019-03-25 

KF § 20 Biblioteksplan 2019-2021 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att analysera resultatet av kartläggningen 
om tillgång till skolbibliotek och vidta åtgärder för att skollagens krav ska uppfyllas. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Vid tid för granskningen framkommer att barn- och utbildningsförvaltningen  
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arbetar med frågan, men att kartläggningen ännu ej är slutförd. 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
 
I samband med faktakontrollen framkommer att kartläggningen har slutförts efter 
genomförs granskning och förslag till biblioteksplan har 2022-04-19 överlämnats 
till fullmäktige för beslut. Detta bedöms som positivt.  

 
 

4.1.10 Kf sammanträde 2019-04-29 

KF § 40 Uppsägning av avtal om konsumentrådgivning med Råd och Rön 

Fullmäktiges beslut: 
- Att uppdra åt tekniska nämnden att säga upp avtalet om konsumentrådgivning med 
Råd och Rön. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Råd och Rön AB har kontaktats av Falköping kommun för uppsägning av avtal. 
Uppsägning gäller från och med 2019-06-01. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

4.1.11 Kf sammanträde 2019-05-27 

KF § 47 Förändring av struktur för dokumenthanteringsplan 

Fullmäktiges beslut: 
- att varje nämnd ska upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan med 
tillhörande arkivbeskrivning 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Vid tid för granskningen pågår ett arbete med att ta fram nämndspecifika 
dokumenthanteringsplan som ska ersätta den gemensamma 
kommunövergripande planen. Samtliga nämnderna har dock ännu inte 
fastställt planerna. 

 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt. 
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KF § 49 Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola 

 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt budgetberedningen till kommande flerårsplan för investeringar att 
överväga omprioritering eller senareläggande av andra projekt för att den totala 
investeringsnivån ska klaras enligt beslutad investeringsplan 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Av flerårsplanen för 2020-2022 framkommer att övervägningar genomförts 
vad avser den fortsatt höga investeringsnivån, där det tydliggörs att ett projekts 
ekonomiska konsekvenser ska utredas innan projektet tas med i 
investeringsbudgeten. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 

4.1.12 Kf sammanträde 2019-08-26 
 

KF § 77 Tekniska nämndens begäran om finansiering av matarvattenledning i 
Danska vägen mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder 

 
 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt tekniska nämnden att inom nämndens totala investeringsbudget för åren 
2020-2022 minska motsvarande belopp inom VA -investeringar alternativt annan 
investering. Detta för att Falköpings kommuns totala investeringsbudget för åren 2020- 
2022 inte ska överskridas. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Av granskningen framkommer att matarvattenledningen i Danska vägen är klar. 
Anläggningstillgången aktiverades 2020-08-31. 
Uppdraget att minska motsvarande belopp inom VA-investeringar anses som 
utfört då VA:s totala investeringar under 2020 bedöms hålla sig inom VA:s 
befintliga investeringsbudget. 

 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 

5 Motioner 
Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen. 
Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en  
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anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska 
tillställas kommunfullmäktige. Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva 
motionen från vidare handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens 
inaktualitet. Fullmäktige kan också besluta att beredningen skall fortsätta och 
härigenom fastställa en ny tid, där motionen åter skall redovisas för fullmäktige. 

 
KL, 5 kap, 35 §: 
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 

 
Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner skall stadgas i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen skall agera som ett komplement 
till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats oreglerade i lagen. 
Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet 
och redovisning av ej färdigberedda motioner. 

 
Det bör noteras att fullmäktige har även mandat till att besluta om en kortare 
beredningstid än ett år. 

 
5.1 Motioner i Falköpings kommun 

Iakttagelser 
 

Arbetsordningen för fullmäktige i Falköpings kommun fastställer bl.a. följande i § 32: 
- Genom motion får en ledamot eller flera, väcka ärenden i fullmäktige. En ersättare får 
väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

 
- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som vill väcka motionen 

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
 

- En motion väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningens kansli, eller 
också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

- En motion ska om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att motionen väcktes. 

 
- Om en motion inte kan beredas färdigt inom ett år ska kommunstyrelsen anmäla detta 
och vad som framkommit vid beredningen inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 
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Utfall besvarade motioner januari 2017 - augusti 2019 
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Under granskningsperioden har det inkommit 26 motioner, varav en har bifallits. 

 
Figur 5:1 

 
 

Av granskningen kan vi konstatera att samtliga inkomna motioner under gransknings- 
perioden har hanterats inom den ettåriga tidsfristen. 
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Motioner besvarade inom eller efter tidsfristen, januari 2017 -
augusti 2019
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5.2 Behandlade motioner 

 
I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner som har behandlats under 
granskningsperioden. Motionerna redovisas sammanträdesvis, där det framgår 
huruvida motionerna har bifallits, avslagits eller återremitterats för ytterligare beredning. 

 
 

5.2.1 Kf sammanträde 2017-01-30 
 

KF § 4 Motion om att starta upp en intrapenad i någon eller några kommunens 
verksamheter 

 
 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 
 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

5.2.2 Kf sammanträde 2017-02-27 
 

KF § 18 Motion om centrum- och kulturutveckling i Falköping 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

KF § 19 Motion om att sänka mandatstödet 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

5.2.3 Kf sammanträde 2018-01-29 
 

KF § 19 Motion om fria pedagogiska måltider till personal i förskolan  
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Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

KF § 20 Motion om pedagogiska måltider för personal i barnomsorg och 
grundskola 

 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

 
   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
KF § 21 Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljön och kvaliteten i 
våra kommunala verksamheter 

 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

 
   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

5.2.4 Kf sammanträde 2018-02-26 
 

KF § 43 Motion om motion och folkhälsa för alla 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 

5.2.5 Kf sammanträde 2018-04-23 
 

KF § 61 Motion om fullmäktigeberedning för hållbar utveckling 

Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
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KF § 62 Motion om ett generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i 
kommunala verksamheter 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 
   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 
 

KF § 63 Motion om utökat pantsystem i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 
 

5.2.6 Kf sammanträde 2018-05-28 
 

KF § 79 Motion om modellskola 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

KF § 80 Motion om fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

KF § 81 Motion om ekologiskt hållbar skolmat 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 
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   Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte lett till 
något uppdrag. 

 
 

KF § 82 Motion om utmaningsrätt för att säkra bästa kvalitén i våra verksamheter 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

5.2.7 Kf sammanträde 2018-06-25 
 

KF § 98 Motion om dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande personal 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

KF § 99 Motion om att ta fram en krisfolder 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 
   Kommentar och bedömning 

 
Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 
 

KF § 100 Motion om att avsluta Falköpings kommuns medlemskap i Cittaslow 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
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5.2.8 Kf sammanträde 2018-08-27 

 
KF § 120 Motion om att säkra skolor 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte lett till 
något uppdrag. 

 
 

5.2.9 Kf sammanträde 2018-09-24 
 

KF § 124 Motion om ett Falköping som värnar alla barn 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

KF § 125 Motion om att förlänga bussturer på Norra Bestorp 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 
 
 
 

5.2.10 Kf sammanträde 2018-10-29 
 

KF § 138 Motion om föreningsbidrag för fysisk aktivitet och social stimulans för 
våra äldre 

 
Fullmäktiges beslut: att, med bifall till motionen, uppdra kultur- och fritidsnämnden att 
utreda möjligheten att införa ett bidrag till studieförbund, föreningar och civilsamhället 
för fysisk aktivitet och social stimulans till gruppen 70 år och äldre. 

 
 

   Kommentar och bedömning 
Av granskningen framkommer att en utredning avseende bidrag och stödformer 
till civilsamhället kommer att genomföras under 2021-2022. 
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Uppdraget har inte genomförts vid tid för granskningen och därmed är beslutet 
ej verkställt. 

 
 

5.2.11 Kf sammanträde 2019-03-25 
 

KF § 19 Motion om att undvika rökning på alla allmänna badstränder och 
lekplatser 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 
   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

5.2.12 Kf sammanträde 2019-04-29 
 

KF § 31 Motion om att kommunen ska verka för fortsatt tillgång till 
varmvattenbassängen på sjukhuset 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

 
Kommentar och bedömning: 

 
 
 

KF § 32 Motion om att kommunen tillsätter ett äldreombud i Falköpings kommun 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

5.2.13 Kf sammanträde 2019-08-26 
 

KF § 75 Motion om att projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli 
permanent verksamhet 

 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 
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   Kommentar och bedömning 

 
Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 

 
 

KF § 76 Motion om information om hjärtstartare och skyddsrum 

Fullmäktiges beslut: att avslå motionen. 

   Kommentar och bedömning 

Motionen har avslagits och har därmed inte lett till något uppdrag. 
 
 

6 Uppföljning 

Iakttagelser 
Kommunstyrelsen har inom ramen för sin samordningsroll och uppsiktsplikt ett ansvar 
att följa upp huruvida nämnderna fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem. 
Av granskningen framgår att det finns en informell uppdragslista som kanslichefen 
med jämna mellanrum stämmer av med kommunchef, ekonomichef samt chef för 
utveckling- och processledning. Vidare sker en avstämning om aktualiteter veckovis 
tillsammans med den strategiska beredningen bestående av politiska representanter fr 
majoriteten, kommunchef, kanslichef och ekonomichef,  

 
Förvaltningschefer kan bjudas in vid behov. Dessa möten är dock i allra högsta grad 
informella, där det inte sker någon protokollföring eller annan dokumentation. 

 
6.1 Kommentarer och bedömning 

Det finns idag ingen formell uppföljning av de uppdrag som har tilldelats nämnderna 
och styrelsen. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt 
dokumenterad uppföljning. Dagens informella uppdragslista kan enkelt utvecklas till ett 
formellt uppföljningsdokument, där paragrafnummer, ärenderubrik, uppdragsbeslut, 
ansvarig nämnd samt genomförandestatus framgår i olika kolumner. Ansvarig nämnd 
får därefter till kommunstyrelseförvaltningen återkoppla status på tilldelade uppdrag 
och när i tid det förväntas slutföras/verkställas. 

 
Det förekommer också att ett beslut innehåller flera deluppdrag, där det är av vikt att 
följa upp respektive uppdragsdel som kan genomföras i olika etapper. 
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7 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns utvecklings- och förbättringsområden 
vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut. 
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning 
av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på 
fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som 
bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för genomförande/verkställande samt 
återrapportering, i ca 97 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under 
granskningsperioden januari 2017 – augusti 2019, finns endast ett fall, där fullmäktige 
har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag. 
Vi bedömer att avsaknaden av tidsangivelser leder till en otydlighet som i sin tur 
förvårar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut. Vidare anser vi att frånvaro av 
tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar att leda till en minskad 
verkställighetsgrad. Vi rekommenderar att fullmäktiges uppdragsbeslut utformas på ett 
tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl genomförande som uppföljning samt 
återrapportering. 
I samband med faktakontrolollen har det framkommit att det numera råder större 
noggrannhet med att ange tider för återrapportering. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa att denna hantering utvecklas till att 
omfatta alla beslut av verkställighetskaraktär. 
Vad avser hantering av motioner bedömer vi det som positivt att det tydligt framgår 
huruvida en motion har bifallits eller avslagits, där formuleringen ”motionen anses 
besvarad” undviks. Att tydligt ange huruvida en motion har tillstyrkts eller avstyrkts, 
underlättar i sin tur styrelsens och nämndernas uppföljning av de beslut och uppdrag 
som härrör från en motion. 

 
Av granskningen framkommer att endast en motion av totalt 26 har bifallits. Det är av 
vikt att avslag av en motion baseras på en underbyggd beredning. Avslag av motioner 
får inte handla om en ”trend”, där motionärer avstår från att inlämna motioner pga. 
uppfattningen att det är ”lönlöst”. 

 

Vad avser beredningsfristen har samtliga granskade motioner behandlats inom ett år, 
vilket vi bedömer som positivt. 
Granskningen visar vidare en avsaknad av en formell samt dokumenterad uppföljning 
av de uppdrag som har tilldelats nämnderna och styrelsen. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning (se avsnitt 
6.1 för vägledning). 

Sammanfattningsvis kan fastställas att vid tid för granskningen låg 
verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige på 62%, följt av 
delvis verkställda beslut på 14 %, (se figur 7.1). 
I samband med faktaavstämningen har det framkommit att en del beslut har 
verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär att verkställighetsgraden har 
ökat från 62 % till 76 %, (se figur 7:2). Vi bedömer kommunstyrelsens och 
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Falköpings kommun 
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

2022-05-31 
kommunstyrelseförvaltningens lyhördhet för genomförd granskning som 
positivt. 

Figur 7:1   Verkställighetsgrad vid tid för granskningen 

Figur 7:2   Verkställighetsgrad efter genomförd granskning 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 

angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

2022-09-15. 

Sammanfattning  

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 

behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 

kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 

sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 

Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 

redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 

införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen och 

nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut. Följande revisionsfrågor 

har ställts:  

 Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell 

granskningstid har verkställts?  

 Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning 

och återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens 

förslagsformuleringar till beslut?  
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 Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en 

uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av 

kommunfullmäktige för att säkerställa att besluten verkställs? 

Granskningen avser de uppdragsbeslut och motioner som fattades av 

kommunfullmäktige. Avgränsad period var fastställt till hösten 2018 t.o.m. 

våren 2019. Revisionen har dock utökat granskningsperioden till att omfatta 

2017 t.o.m. aug 2019 för en bredare överblick. 

Förvaltningens yttrande 

I granskningsrapporten konstateras att det under granskningsperioden januari 

2017 – augusti 2019 i flera fall saknats en fastställd tidsram för 

återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag och att det därmed 

finns en utvecklings- och förbättringspotential. Som också konstateras i 

rapporten är numera rutinen att det i beslut och uppdrag anges tid för 

genomförande samt återrapportering. Efter aktuell granskningsperiod har 

kommunstyrelsen genomfört ett omfattande arbete med översyn av 

beredningsprocessen vilket också fått genomslag i hur beslut och uppdrag 

formuleras.  

I rapporten redogörs för att endast en av 26 motioner bifallits. Revisionen 

framhåller att det är av vikt att en motion baseras på en underbyggd beredning 

och att avslag av motioner inte får handla om en trend. 

Kommunledningsförvaltningen delar kommunrevisionens uppfattning att det i 

alla ärenden, inklusive hantering av motioner, är att vikt att underlaget bygger 

på en väl underbyggd beredning. Det är dock kommunfullmäktige som fattar 

beslut om en motion ska avslås eller bifallas, vilket således avgörs av en 

majoritet i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan våren 2020 infört en systematik för 

uppföljning av beslut, med tydlighet kring återredovisning, delredovisning av 

uppdrag samt ansvarig tjänsteperson för uppdraget. Kommunrevisionen 

föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör redovisas formellt till 

politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att införa en sådan rutin, 

genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för kommunstyrelsen, varför beslut om finansiering inte 

behöver fattas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 

 Missiv från kommunrevisionen 

 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen  
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§ 139 Dnr 2022/00332 

Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 

angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

2022-09-15. 

Sammanfattning 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 

behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 

kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 

sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 

Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 

redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 

införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 

 Missiv från kommunrevisionen 

 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 
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