Datum

Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för
åren 2022–2024 och budget för år 2022.

Nämndens ordförande:

Adam Johansson
0515 – 88 52 79
adam.johansson@falkoping.se

Förvaltningschef:

Pia Alhäll
0515 – 88 52 04
pia.alhall@falkoping.se

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen

inledning

Innehållsförteckning
Förslag till beslut ...................................................................................................................................... 0
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Vision, mål och styrning ........................................................................................................................... 5
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .......................................................... 6
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping ................................................................ 8
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ......................................................... 12
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad
styrning .............................................................................................................................................. 13
Kommunens uppföljningsarbete ........................................................................................................ 16
Personalplanering .............................................................................................................................. 17
Ekonomiska förutsättningar ............................................................................................................... 18
Resultatbudget ...................................................................................................................................... 20
Verksamhetsbudget ............................................................................................................................... 21
Enhetsbudget......................................................................................................................................... 22
Fleråriga driftsprojekt ............................................................................................................................. 24
Investeringsbudget ................................................................................................................................ 26
Nämndens verksamhetsuppföljning ...................................................................................................... 29
Politiska uppdrag under år 2022............................................................................................................ 30

verksamhetsplan för år 2022-2024 I kommunstyrelsen I 1

inledning

Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden
beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar
den även om sin plan för internkontroll.
Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen,
delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell
styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.
nämndens uppdrag
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till
kommunfullmäktige och ansvarar även för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.
Kommunledningsförvaltningen lyder under
kommunstyrelsen
Kommunledningförvaltningens uppdrag är att leda
de strategiska kommunövergripande utvecklingsprocesserna. Kommunledningförvaltningens övergripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla
och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag.
Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår
från kommunens helhetsperspektiv och har därmed
en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte
att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god
kvalitet.
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Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till
år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp
förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar.
Tillkommande ansvarsområde är biträdande förvaltningschef. Hållbar kommunikation och hållbar utveckling upphör.
Biträdande förvaltningschef
Uppdraget som biträdande förvaltningschef handlar
till största delen om att utveckla kommunledningsförvaltningen till en stark förvaltning att vara styrande och stödjande för övriga förvaltningar. Biträdande förvaltningschef leder kommunledningförvaltningens avdelningschefer.
Kansli
Avdelningen ansvarar för beredningsprocesser inför
politiska beslut och ansvarar för utvecklingen av
dessa processer kommunövergripande. Avdelningen
står för ett administrativt och juridiskt stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
och beredningar. Avdelningen ansvarar också för att
ge juridiskt stöd till övriga nämnder, förvaltningar
och kommunala bolag. I kansliavdelningen ingår
kommunarkivet som sköter långtidsförvaringen av
kommunens handlingar. Arkivet ansvarar för att
driva arbetet och utvecklingen mot en elektronisk
långtidsförvaring av kommunens handlingar. Kansliavdelningen arbetar med valnämndens uppdrag att
genomföra allmänna val.
IT
Avdelningen ansvarar för ledning och samordning
av utveckling inom IT-området. Avdelningen ansvar
även för drift av kommunens applikationer, nätverk
och datorer.
Ekonomi
Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration samt samordnar kommunens budget-,
uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet
med inköp, upphandlingar och statistik.
Kommunikation
Kommunikationsavdelningen har det övergripande
strategiska ansvaret att styra, utveckla och samordna
kommunens kommunikation. Avdelningen planerar
kommunikation i aktuella ärenden, projekt och processer, utvecklar och förvaltar kommunikationskanaler, styrdokument och verktyg/system, leder och
samordnar samarbetsgrupper kring kommunikation,
samt vägleder och stödjer i kontakt med press och
media.

inledning

Utveckling och processledning
Avdelningen arbetar med att leda och stödja processer, projekt och utredningar. Avdelningen arbetar
strategiskt med övergripande frågor utifrån kommunens vision ’Det goda livet’, kommunfullmäktiges
mål samt övriga politiska prioriteringar och uppdrag.
På avdelningen finns funktioner och kompetenser
kopplat till de prioriterade områdena.

Utskottet för social hållbarhet
Utskotten ska styra och leda kommunens arbete när
det gäller social hållbarhet under mandatperioden
2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- och förvaltningsövergripande.

Näringsliv
Avdelningen har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang. Avdelningen ska också finnas som en aktiv och naturlig
part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet.
Stadsbyggnad
Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering,
mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag
av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har
lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva
visst arbete, som bland annat handlar om service och
tillsyn.
Hr
Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och
följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare
och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv.
De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån
kommunens mål prioritera insatser inom kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för ständiga förbättringar.
Samverkan och samordning
Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har
gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner.
Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen
för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i
Skaraborgs 15 kommuner.
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings
kommun.
Under kommunstyrelsen ligger en del av kommunens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och
investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan
nämnds verksamhetsområde.
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Kommunstyrelsens organisationskarta
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Vision, mål och styrning
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 välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande 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 generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen 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,
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen 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 kommun att besöka, bo och verka i – nu
och i framtiden. Kommunen som organisation är till
för Falköpingsborna 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.

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 utveckling. 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 utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan 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 fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra målen övergripande mål.
Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas
Kommunstyrelsen leder och samordnar
det nämndsövergripande arbetet för att
öka den sociala hållbarheten i kommunen. Under Kommunstyrelsen finns utskottet för
social hållbarhet, har prioriterat följande fem fokusområden:
- Trygghet
- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning
- Barn, unga, familj, hälsa
- Utbildning och sysselsättning
- Fysisk miljö och bostadsmiljö
Trygghet
Uppdraget från kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet (KUSH) att öka den upplevda och faktiska tryggheten genom modell för samverkan över
nämndsgränser samt med externa aktörer. Kommunstyrelsen är ansvarig för processledning och
samordning i detta nämnds- och förvaltningsövergripande uppdrag.
Det kommunövergripande trygghetsarbetet bygger
på identifierade problem och dess orsaker, utifrån
vilka det planeras åtgärder ur ett främjande och förebyggande perspektiv. Parallellt med att processleda och samordna det övergripande arbetet ansvarar kommunstyrelsen även för att genomföra en del
av insatserna såsom utbildning i ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) internt
och externt. Andra uppdrag är till exempel att ta
fram en handlingsplan för trygghetsarbetet samt ett
gemensamt projekt kring områdesutveckling med
Falköpings Hyresbostäder AB.
Delaktighet, inflytande, social sammanhållning
Kommunstyrelsen processleder och samordnar arbetet med Medskapande Falköping. Medskapande
processer syftar till att öka den sociala sammanhållningen i kommunen genom att öppna beslutsfattandet till invånare och berörda.
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Fokus under 2022 kommer vara att utveckla digitala möjligheter till kvalitativa och långvariga medborgardialoger.
Utbildning, sysselsättning / arbetsmarknadsstrategi
Kommunstyrelsen bidrar till genomförandet av arbetsmarknadsstrategin genom att koppla på näringslivsarbetet nätverk och kontaktytor. Dessutom planeras och genomförs utbildningar, som exempelvis
Arbetsförmedlingens lager och logistikutbildning,
och andra utbildningar inom bland annat restaurang
och servicenäringen, för att matcha med behoven i
Falköpings kommuns näringsliv. Kommunstyrelsens samverkan med kompetens- och arbetslivsnämnden ska stärkas och utvecklas så att målen i arbetsmarknadsstrategin kan uppnås. Kommunstyrelsen bidrar också genom att erbjuda praktikplatser
och dylikt för att ge möjlighet till arbetslivserfarenhet för arbetssökande.
Barn, unga, familj hälsa
Kommunstyrelsen leder projektet om föräldraskapsstöd med långsiktiga mål att stärka tryggheten och
självkänslan i föräldraskapet och att stärka relationen mellan föräldrar och deras barn. I projektet finns
en samordnare i syfte att utveckla det befintliga föräldraskapsstödet i Falköpings kommun att nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning, samt
samordna de aktörer som erbjuder stöd. Delar i
samordningen handlar om att ta fram en modell för
ett kulturanpassat föräldraskapsstöd, och att samla
kunskap om föräldraskapsstödjande insatser på en
webbplats.
Kommunstyrelsen ska stärka sin roll i arbetet med
barnkonventionen. Under 2022 ska utbildning genomföras inom förvaltningen och barnrättsperspektivet ska vävas in i beredningsprocessen.
Fysisk miljö och bostadsmiljö
För att förbättra den fysiska miljön och bostadsmiljön arbetar kommunstyrelsen utifrån handboken ”Bo tryggt 2030”. Bostadssegregation är en
identifierad utmaning som kommunstyrelsen behöver arbeta vidare med. Detta är en komplex fråga
med flera perspektiv som behöver samlas och samsas. Kommunstyrelsen samordnar det strategiska arbetet för att minska bostadssegregationen.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

För att skapa ett attraktivare Falköping ska kommunstyrelsen under 2022 främst fokusera på boende, klimatomställning och att ta fram ett platsvarumärke.
Boende
För att utveckla Falköpings kommuns attraktivitet
som boendeort arbetar kommunstyrelsen med landsbygdsutveckling samt infrastruktur och kommunikationer. Bland annat ska en ny trafikstrategi arbetas
fram, som också stämmer överens med klimatstrategin. Trafikstrategin kan avgöra hur olika åtgärder
ska prioriteras och tilldelas resurser och forma en
gemensam målbild för de olika politiska beslutnivåerna. Kopplat till detta ska också en laddinfrastrukturplan tas fram. Dessutom ska en grönstrukturplan
tas fram med syfte att skapa god livskvalitet, öka
Falköpings attraktionskraft genom att säkerställa tillgång till gröna rekreativa miljöer och biologisk
mångfald, samt uppnå miljö- och folkhälsomål.
Besöksnäring
Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla Platåbergsenheten. Enligt politiska beslut organiseras
driften på kultur- och fritidsnämnden och det strategiska arbetet under kommunstyrelsen. En upphandling av extern aktör ska göras till driften av skidbacken, camping och stugby och avtal med ny aktör
beräknas tecknas i början av 2022 så att en ny aktör
kommer tillträda i maj 2022. Styrkor framöver är
möjligheten att marknadsföra bergen som en helhet
vilket beräknas ge bättre utväxling i form av besök
och gästnätter. Ett tydligare ledarskap kommer att
underlätta samverkan med föreningar och ge Falköpingsbon en bättre upplevelse. En ny extern aktör
som samlar, skidbacke, camping och stugby, sköter
och marknadsför, detta gemensamt.
För att stärka Falköpings kommun som besöksmål
pågår ett projekt om hållbar besöksnäring genom
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samarbetet Visit Hornborgasjön. Under 2022 fortsätter omställningen av arbetet med besöksnäringen
med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har antagit Västsvenska Turistrådets
initiativ (Hållbarhetsklivet) vilket kommer synas i
insatser, samarbeten, initiativ och aktiviteter. Hållbarhetsklivet, kommer att stärka vår destinationsutveckling, stärka Falköpings profil som en hållbar
och framsynt besöksort.
Platsvarumärke
Ett platsvarumärkesarbete handlar om att i medskapande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med
flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och
vilka vill vi vara. Detta ger en gemensam bild av
platsen Falköpings kommun som ska användas vid
marknadsföring för att attrahera inflyttning, etableringar, besökare och tillväxt. Det bygger också stolthet, engagemang och ambassadörskap som stärker
platsens attraktivitet.
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Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030
Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt
kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneutral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är:
-

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Förstärkning av kolsänkor
Lokal framställning av förnybar energi
Hållbara finanser
Utbildning och medskapande i klimatomställningen

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommunstyrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig
bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.
Hållbara transporter
Kommunstyrelsen leder kommunens organisations arbete med hållbara transporter genom att ta fram styrdokument som sätter ramarna och ger förutsättningar i enlighet med strategin.
Klimatlöften 2022:
- Vi har en laddplan för kommunen
- Vi klimatväxlar tjänsteresor
- Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
- Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
- Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Aktivitet

Syfte och
tillvägagångssätt

Tidplan

Kommunstyrelsens
roll

Uppföljning

Klimatstyrande mötes- och resepolicy

Kommunens anställda ska
enligt klimatstrategin i så
stor utsträckning som
möjligt använda hållbara
transportmedel i tjänsten,
i linje med en klimatstyrande mötes- och resepolicy som även uppmuntrar
klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Dessutom ska kommunen
möjliggöra distansarbete
och resfria möten med
hjälp av digitala verktyg.
Tjänsteresor som ändå
görs ska ske med det mest
klimatsmarta tillgängliga
transportmedlet.
Utreda och ta fram
förslag till transportpool

En transportpool syftar till
att skapa större effektivitet med hänsyn till ekonomi och miljö genom att
nyttja kommunens fordon
på bästa sätt.
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Transportpoolens ska ge
förutsättningar för organisationen att uppfylla mötes- och resepolicyn
Klimatsmart och hälsosam mat
Kommunstyrelsen arbetar med att främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruksmark. Kommunstyrelsen arbetar även med att utveckla en lokal matkultur tillsammans med näringslivet.
Klimatlöften 2022:
- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
- Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Vid detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt
eftersträvas möjlighet till ett hållbart liv utifrån flera aspekter.
Klimatlöften 2022:
- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
- Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
- Vi använder cirkulära möbler
- Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad klimatfaktor. Till
privatpersoner och andra externa aktörer erbjuds energirådgivning.
Klimatlöften 2022:
- Vi genomför energieffektiviseringar
Lokal framställning av förnybar energi
Biogassystemet är ett kretslopp där matavfall tas tillvara för att framställa energi. Kommunstyrelsen ansvarar
för utvecklingen av biogasanläggningen i Falköping. Dessutom ska ett förslag på strategi för solenergi och hur
tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter tas fram. Kommunen är även delägare i
två vindkraftverk och är därmed delaktiga i att producera förnybar energi där.
Klimatlöften 2022:
- Vi installerar solenergi
Hållbara finanser
Kommunstyrelsen arbetar med gröna lån och gröna placeringar, samt inköp och upphandling av klimatsmarta
produkter.
Klimatlöften 2022:
- Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna obligationer
- Vi har en koldioxidbudget
Utbildning och medskapande i klimatomställningen
Kommunstyrelsen leder arbetet med att skapa kunskap och delaktighet internt i organisationen genom workshops och utbildningsinsatser. Detta görs även med medborgarna genom klimatdialoger och framarbetandet av
gemensamma klimatavtal som medborgare kan välja att vara en del utav för att bidra till klimatomställningen.
Inom näringslivet används befintliga nätverk och kontaktytor för att ta del av och ta fram kreativa lösningar
samt skapa kunskap om klimatomställningen.
Klimatlöften 2022:
- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa
förutsättningar för etablering och tillväxt
inom näringslivet i Falköpings kommun. Fokus ligger på att tillhandahålla service och tjänster med hög
kvalité och ge ett gott bemötande, samt en förvaltningsövergripande samverkan för att kunna fånga
upp viktiga aspekter och frågor och kunna hitta lösningar i ett tidigt skede. Ett viktigt arbete i detta är
att utveckla och tillgodose en långsiktig plan- och
markreserv.
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Ett viktigt arbete är att utveckla Skaraborg Logistic
Center. Under 2022 kommer arbetet med området att
fortsätta. En ny överlämningsbangård kommer att
byggas som ska stå klar under år 2023, och även nya
lageretableringar och byggen av järnvägsspår. Ett
nytt planprogram för området Marjarp ska också arbetas fram. Ett fokus 2022 är att tillsammans med
övriga aktörer på området ta fram en gemensam
marknadsföring som ska stärka områdets attraktivitet.

vision, mål och styrning

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Kommunstyrelsen arbetar med att skapa
goda förutsättningar för hela kommunens organisation att vara effektiv och innovativ.
Detta görs bland annat genom att leda processen
med att utveckla den tillitsbaserade styrning och ledningen i Falköpings kommun, vilket handlar om att
organisationen ska präglas mer av helhetsperspektiv
och tillitsfulla relationer utifrån medborgarens behov. Under 2022 kommer en stor utbildnings- och
inspirationsinsats göras i såväl den politiska organisationen som i förvaltningarna. Utbildningen utgår
ifrån vad tillitsbaserad styrning och ledning är i Falköping – ”the Falköping way” – vilket formuleras
genom ett medskapande i organisationen.
Vidare görs ett arbete med att utveckla beredningsprocesserna med syfte att ta fram en sammanhållen
process så att förtroendevalda får beslutsunderlag av
god och jämn kvalitet i hela organisationen. En policy för beredningsprocessen jobbas fram, som kommer att antas av fullmäktige. En utredning om ny po-

litisk organisation där tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen ska också göras under 2022, enligt uppdrag från kommunfullmäktige.
För att implementera de globala målen i Agenda
2030 på lokal nivå i Falköpings kommun fortsätter
arbetet med att utbilda internt och externt i vad agendan är och hur den kan stärka kommunens styrning
och ledning. Dessutom arbetas en modell och metod
fram för att integrera de globala målen i kommunens
styrsystem.
För att utveckla och förnya kommunens organisation
finns en ny digitaliseringsstrategi framtagen som pekar ut de viktigaste områdena att fokusera på för
verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Kommunstyrelsens förvaltning – kommunledningsförvaltningen – kliver in i 2022 i en något förändrad
organisation. Ett omorganisationsarbete som genomförts 2021 har lett fram till en ny organisation som
ger bättre och tydligare förutsättningar att vara styrande och stödjande samt ett större fokus på strategiska och övergripande frågor i ett helhetsperspektiv.

Digitalisering / digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens
digitaliseringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.
Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö:
- Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande
100 heltidsarbetare
- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt,
intressant och utvecklande.
- Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara processer, bidra till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.
För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda
automatisering och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.
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För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi
söka samarbete och samverkan med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem
som görs av nio skaraborgskommuner gemensamt.
Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahantering, abonnemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodeshantering för förtroendevalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digital ärendehantering genom att införa e-signering och e-arkiv.
IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och
uppdrag och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av
kommunens alla verksamheter.

Aktivitet

Syfte och tillvägagångssätt

Tidplan

Kommunstyrelsens
roll

Modernisering av
samarbetsplattformen – införa Teams
och så småningom
Microsoft 365.

Att modernisera samarbetsplattformen höjer effektiviteten i flera processer och
föregås av ett välbehövligt
informationssäkerhetsarbete.

2022

Projektledning och
samordning

Uppföljning

Riskerna med införandet
minimeras genom att informationen som ska hanteras i systemet dels klassificeras, genom en så kallad
informationsklassning, och
dels behöver en riskanalys
avseende informationen göras. Syftet med detta är att
användaren ska kunna veta
vad för typ av information
som kan behandlas i systemet.
Trådlöst nätverk som
tjänst

För att få en sund konsumtionsmodell, en säkrare och
mer framtidskompatibel
trådlös nätverksplattform
behövs en ny intern modell
för ägande och finansiering.
Med Trådlöst nätverk som
tjänst så ökar förutsättningarna för en säker och robust
hantering.

2022

Projektledning

Följa upp att
alla kommunens
trådlösa nätverk
levereras som
en tjänst. Där
IT-avdelningen
är tjänsteleverantör och verksamheten tjänstemottagare

Livscykelhantering

Distribuerat ägarskap ger
att det inte finns någon
samlad bild över tillgångar
(PC, plattor, mobiler etc).
För att öka kontrollen och
säkerheten behöver centrala
register upprättas och vidmakthållas.

2022

Genomföra

I slutet av 2022
har Falköpings
kommun god
kontroll på
PC:s, plattor
och mobiltelefoner.

Mäta digital mognad

Genom att mäta digital
mognad får kommuner och
regioner bättre förmåga att
utveckla välfärden med

2022

Leda och samordna

I slutet av 2022
har vi utvärderat
DiMiOS och,
om det är en
lämplig modell
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hjälp av digitalisering. DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor) är en modell
för att mäta den digitala
mognaden. Modellen är
evidensbaserad och framtagen vid Göteborgs universitet. DiMiOS visar vad en
organisation gör bra och
vad den behöver bli bättre
på.
Etablera drift och
förvaltning av Internet of Things-plattform

Idag har kommunen ett
LoRaWan-nätverk för att
hantera IoT-enheters kommunikation. Detta är en del
av en IoT-plattform som
behöver utvecklas, driftas
och förvaltas på ett mer
strukturerat sätt.

för Falköping,
genomfört vår
första självskattning.

2022

Genomföra
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Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
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ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

planeringsförutsättningar

Personalplanering
personalplanering
Personalsammansättning för kommunledningsförvaltningen år 2022 består av de 6 stycken förvaltningschefer som kommundirektören leder kommunövergripande. Personalbudget för förvaltningscheferna finns fördelat på respektive förvaltning de
leder. Inom kommunledningsförvaltningen finns
personalbudget för 88,8 stycken tillsvidare anställda. Utökning av två tjänster från år 2021 består
av befattningar inom stadsbyggnadsavdelningen
och utveckling- och processavdelningen.

PERSONALPLANERING

Årsarbetare
Kommunledningsgrupp
Årsarbetare
Kommunledningsförvaltning

BUDGET
2021

BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

6,0

6,0

6,0

6,0

86,5

88,8

88,8

88,8

Pensionsavgångar

2,0

2,0

0,0

2,0

Rekryteringar

1,5

2,0

0,0

2,0

* Pensionsavgångar utgår i denna tabell från året då medarbetaren fyller 65 år. Medarbetaren kan välja att arbeta kvar
längre.

kompetensförsörjning
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en
utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor
utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbetare som attrahera och rekrytera nya.

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla
och behålla befintlig personal.
En höjd pensionsålder och det faktum att yngre
kommer in senare i arbetslivet ställer krav på att det
finns förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Genomsnittsåldern för att ta ut kandidatexamen är i
Sverige 28 år vilket är sent i förhållande till andra
europeiska länder. Detta får konsekvenser för såväl
individen som samhället i stort. För att nå denna
grupp och synliggöra arbetsgivarerbjudandet krävs
det att kommunen som arbetsgivare vågar hitta nya
arenor och kommunikationsvägar. Det förlängda arbetslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den
kompetens som finns i organisationen genom olika
former av mentorskap och handledning. Ambassadörskap och yrkesstolthet hos befintliga medarbetare blir således en framgångsfaktor i hela kompetensförsörjningsarbetet.
arbetsmiljö
Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för
friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för
hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. Fokus i arbetet är fortsatt inriktat på friskfaktorer i arbetslivet. Samverkan med de fackliga organisationerna och det nya lokala samverkansavtalet är av betydelseför att arbetet med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning i praktiken.
Vid rapportering av hälsotal ligger ett ökat fokus på
frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i
verksamheterna.

Som organisation måste vi även utveckla arbetet ytterligare med att synliggöra kommunens verksamheter och utvecklingsmöjligheter för individen. Vid
rekrytering krävs att den kravprofil som fastställs
inte enbart innefattar att tidigare tjänst ersätts utan
att tjänsten även motsvarar framtida behov. Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv inställning till och möjliggöra kompentensutveckling
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Ekonomiska förutsättningar
tilldelad ekonomiskaresurser för 2022-2024
NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr)

GRUND
2022

BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Påverk an budgetram
Volymer & verksamhetsförändrning
Omställning
Politisk justering
Påverkan budgetram
Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

0

-101 968

200

0

0

1 000
-2 500
-1 300
-1 900

1 000
500
1 500
-2 200

1 000
0
1 000
-3 700

-105 100

-105 800

-108 500

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är
-105,1 miljoner kronor. Volym och verksamhetsförändring är flytt till Samhällsskydd mellersta Skaraborg för informationssäkerhetsamordnare.
Omställning är fördelad i kommunledningförvaltningens verksamhetskostnader.
Politisk justering 2,5 mnkr enligt nästa rubrik. Justeringen medför utökning av två tjänster. Peronalkostnadsuppräkning har fördelats ut per avdelning
samt generell uppräkning baserat på prisindex för
kommunalverksamhet (PKV).

Ytterligare en osäkerhet beroende hur kommunstyrelsens beslut §66 från år 2016 hanteras om shablonersättning fortsatta fördelning om 0,8 mnkr, kan
intäkt minskas under Stadsbidrag.
Uppdraget som kommundirektören fick av kommunfullmäktige avseende genomlysning i kommunledningsförvaltning är klar och ny organisation genomförs med start 1:a december år 2021. Förvaltningen kommer rapportera under årets uppföljningar hur personalkostnaderna faller ut.
Inom verksamhetskostnader finns kostnadsökningar
som avtal, licenser medför årligen. Framför allt
inom IT-avdelningen där digitalisering har ökat
drastiskt från verksamheterna i hela kommunen under pandemiåret.

riktade medel i flerårsplan
Politisk justering
• 0,7 miljoner kronor – Riktade medel till stadsbyggnadsavdelningen för att höja takten i framtagande av detaljplaner
• 0,6 miljoner kronor – Höjning av de kommunstrategiska bidragen
• 0,7 miljoner kronor – Förstärkt resurs för genomförande av klimatstrategin
• 0,5 miljoner kronor – Framtagande av verktyg för
mätning och uppföljning av utsläpp samt framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation)
ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Utifrån kommunstyrelsens budgetunderlag 20222024 beskrevs vissa ekonomiska risker och osäkerheter. De var följande:
Utefter beslut under 2021 om upphandling av ny
aktör till skidbacke och camping, kommer denna
verksamhet påverka år 2022 års utfall. Kommer en
extern aktör ta över från 2022-04-01, minskar intäkter, personalkostnader samt verksamhetskostnader. Av de interna kostnaderna kommer dock den
interna hyran från samhällsbyggnadsförvaltningen
kvarstå om ca 1,2 mnkr.
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Ovanstående nämnda intäkter och kostnader har
budgeterats i samma nivå som i år 2021 budgetram.

ekonomiska underlag

ekonomiska
underlag
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Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Avgifter mm

11 428

11 428

11 428

11 428

Statsbidrag

1 542

1 542

1 542

1 542

Övriga intäkter

2 784

2 858

2 858

2 858

RESULTATSSBUDGET (TKR)
Intäk ter

Interna intäkter

6 016

5 724

5 724

5 724

Summa intäkter

21 770

21 552

21 552

21 552

Personalkostnader

-70 214

-72 784

-74 484

-76 500

Verksamhetskostnader

-41 985

-40 710

-39 710

-40 394

Kapitalkostnader

-6 490

-6 490

-6 490

-6 490

Kostnader

Interna kostnader

-6 668

-6 668

-6 668

-6 668

Summa kostnader

-125 357

-126 652

-127 352

-130 052

NÄMNDENS RESULTAT

-103 587

-105 100

-105 800

-108 500

Kommunstyrelsens resultatbudget
I verksamhetsplanen 2022-2024 är alla intäkter i tabellerna skrivna som positiva och alla kostnader negativa. Detta genomfördes föregående år.
Detta skiljer sig mot tidigare verksamhetsplaner och
budgettabeller som oftast visade intäkter och kostnader med omvända tecken.
Mellan åren 2021 och 2022 minskar kommunstyrelsen sina interna intäkter. Det beror på att inget debitering sker till Samhällsskydd mellersta Skaraborg
för kommunikatör tjänster.
Inom Personalkostnader finns en peronalkostnadsuppräkning om 1,2 miljoner kronor samt en politisk
justering om 1,4 mnkr. En utökning av två tjänster.
Totalt 2,6 mnkr blir ökningen mellan åren 2021 och
2022.
Inom verksamhetskostnader blir summan av omställning och generell uppräkning (PKV) en minskning
om ca 0,3 mnkr. Engångsmedel från år 2021 års
budget tas bort om 1,1 mnkr. En ökning av politisk
justering om 1,1 mnkr blir verksamhetskostnaderna
totalt en minskning om 1,3 mnkr mellan åren 2021
och 2022.

20 I kommunstyrelsenI verksamhetsplan för år 2022-2024

Kapitalkostnader och interna kostnader är samma
som från år 2021.
Nämndernas budgetramar avseende kapitalkostnader
justeras för de kommande året i samband med årsbokslut. Vid aktivering av investeringar får nämnderna kompensation för ökade kapitalkostnader. På
motsvarande sätt minskas nämndernas budgetram
vid minskade kapitalkostnader. Justering av detta
sker under år 2022.

ekonomiska underlag

Verksamhetsbudget
BUDGET
2021

BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Kommunledningsförvaltning

-87 237

-88 300

-89 000

-91 700

Samverkan och Samordning

-9 460

-9 900

-9 900

-9 900

Politik

-6 890

-6 900

-6 900

-6 900

-103 587

-105 100

-105 800

-108 500

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Kommunstyrelsens verksamhetsbudget
Inom kommunledningens verksamhetsområde är
ökning mellan åren 2021 och 2022 ca 1 miljon kronor. Det har beskrivits i dokumentet under ekonomiska förutsättningar, tillkommande medel samt
omställning samt budgetmedel som endast fanns
under 2021.
Inom samverkan och samordning är den största
skillnaden den justering med medel som tillförts KS
bidragsgivning. Det avser de kommunstrategiska
bidrag som föreningar kan söka som inte kan inrymmas i annan nämnds verksamhetsområde.
Inom verksamhetsområdet politik är nettobudget
ram samma som föregående år.

verksamhetsplan för år 2022-2024 I kommunstyrelsen I 21

ekonomiska underlag

Enhetsbudget
BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-6 200
-6 700
-4 400
-8 600

-6 500
-7 000
-4 400
-8 500

-7 200
-7 400
-4 600
-8 500

-3 100
-19 900

-3 100
-20 000

-3 300
-20 400

-8 310
-8 134
-15 430
-3 507
-87 237

-3 400
-8 400
-8 400
-15 600
-3 600
-88 300

-3 200
-8 500
-8 500
-15 500
-3 500
-88 700

-3 400
-8 700
-8 700
-15 900
-3 600
-91 700

Samverk an och Samordning
KS Bidragsgivning
Miljösamverkan
Turismsamverkan
Kommunala medlemsavgifter
Summa samverkan och samordning

-3 410
-3 400
-350
-2 300
-9 460

-3 930
-3 360
-350
-2 260
-9 900

-3 930
-3 360
-350
-2 260
-9 900

-3 930
-3 360
-350
-2 260
-9 900

Politik
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Summa politik

-4 390
-2 500
-6 890

-4 400
-2 500
-6 900

-4 400
-2 500
-6 900

-4 400
-2 500
-6 900

-103 587

-105 100

-105 500

-108 500

ENHETSSBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

Kommunledningsförvaltning
Kommundirektör
Bitr Förvaltningschef
Kansli
Näringsliv
Hållbar kommunikation
Kommunikation
IT
Hållbar utveckling
Utveckling och processledning
Stadsbyggnad
Ekonomi
HR
Fackligt
Summa kommunledningsförvaltning

ENHETENS RESULTAT

-10 964

-8 740
-29 923

-2 229

Kommundirektör
Föregående år har avdelningschefer på Kommunledningsförvaltningen enligt organisation funnits
under kommundirektör. Från år 2022 flyttas dessa
till Bitr förvaltningschef. Det förklarar minskning
av nettobudgetram mellan åren.
Bitr Förvaltningschef
Nytt ansvarsområde och ny enhet från år 2022.
Kansli
Från år 2022 har dataskyddsombudet tillkommit avdelningen som fg år fanns under hållbar kommunikation. En liten utökning av nettobudgetram för avdelningen.
Näringsliv
Budgetmedel som avsåg ”Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021” är
borttaget. Avdelningen har samma nettobudgetram
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som fg år. En liten ökning beror på peronalkostnadsuppräkning och den generella uppräkningen.
Kommunikation
Från år 2022 har kommunikationsansvarig flyttats
från hållbar kommunikation föregående år.
IT
Avdelningen har samma nettobudgetram som föregående år. En liten ökning beror på peronalkostnadsuppräkning och den generella uppräkningen.
Utveckling och processledning
Nytt ansvarsområde och namn från år 2022. Personal från hållbar utveckling (föregående år) finns här
samt kommunutvecklaren som flyttats från hållbar
kommunikation. Ny tjänst kommer rekryteras och
nettobudgetram är delvis utökad beroende av den
politiska justeringen beroende på framtagande av
verktyg till koldioxidbudget.

ekonomiska underlag

Stadsbyggnad
Avdelningens nettobudget är en liten ökning mot
föregående år. De strategiska medel som tillkom
under 2021 är borttagna. Tillkommande för år 2022
finns de medel för att höja takten i framtagande av
detaljplaner. Dvs avdelningen utökar och rekryterar
en ny tjänst. Energi- och klimatrådgivare bidragsintäkter och personalkostnader flyttas till avdelningen
som föregående år fanns på hållbar utveckling.
Ekonomi
Avdelningen har samma nettobudgetram som föregående år. En liten ökning beror på peronalkostnadsuppräkning och den generella uppräkningen.
HR
Avdelningen har samma nettobudgetram som föregående år. En liten ökning beror på peronalkostnadsuppräkning och den generella uppräkningen.
Fackligt
Nettobudgetramen är uppräknad enligt
personalkostnadsuppräkningen.
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Fleråriga driftsprojekt
Inom kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete mot de fyra övergripande målen drivs flertalet
projekt med extern finansiering från regional, nationell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar dessa projekt med driftsbudget (ej investeringsprojekt) till största delen med arbetstid (personalkostnader). Projekten löper över flera år och utfall för intäkter och kostnader hamnar inte alltid
inom samma år. Budgetmedlen ska visa projektets
intäkt och kostnad ska vara lika stora, en så kallad
”noll” budget. Kommunstyrelsen har ansvar för
stöd och styrning i den strategiska processen och
samarbetar med andra medarbetare i kommens förvaltningar där projekten i vissa fall utförs.
För att stärka arbetet mot mål 1
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart
Falköping
Schablonersättning
Shablonersättning som kommuner erhåller för insatser för kommunmottagna nyanlända finansierar
flera instanser inom olika delar av kommunens
verksamhet och är en form av tillfälliga projektmedel.
Uppsökande föräldrastöd
Ett beslut om riktade medel från schablonersättningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Projektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av föräldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetar
med projektet.

För att stärka arbetet mot mål 2, framförallt
inom områdena miljö, energi, klimat och naturvård
Skapa förutsättningar för ett attraktivare
Falköping
Lona naturreservat Väsmestorp
Falköpings kommun beviljades 185 000 kronor i
statliga LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet.
Projektet går ut på att bilda ett kommunalt naturreservat i Väsmestorp med angränsande stenmurslandskap. Falköpings kommun köpte en del av
fastigheten Väsmestorp 1:6, som kommer att ingå i
reservatet och äger därigenom all mark i reservatet.
Länsstyrelsen beviljade ytterligare 115 000 kronor i
bidrag för att ta bort gammalt stängsel och sätta upp
nytt, samt byta ut färisterna mot grindar. Naturvårdstjänst utförde åtgärderna under våren 2021.
Kommunstyrelsen har skickat ut reservatsförslaget
på remiss. Samrådsredogörelse visar att det inkommit en del synpunkter som tagits hänsyn till. Ingen
som svarat motsatte sig bildandet utan tvärtom var
gensvaret generellt positivt. Kommunfullmäktige
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beslutade om bildande av reservatet den 28 juni
2021. Skyltar med information om reservatets natur- och kulturvärden samt en friluftskarta kommer
att sättas upp under hösten. Reservatet ska gränsmarkeras och tillgängliggöras genom två nya parkeringsplatser på kommunal mark.
Pollineringslona restaurering av betesmarker på
kommunägd mark
Falköpings kommun beviljades 260 000 kronor i
statliga LONA-bidrag för att restaurera tre naturbetesmarker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet ingår att restaurera cirka 17 hektar betesmark på kommunägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i
solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstängsel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med projektet är att främja den biologiska mångfalden i betesmarkerna, framför allt att gynna pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp är planlagd som industrimark. Byggnadsnämnden har fattat beslut om att
planen ska upphävas i den del som omfattas av betesmarken för att förhindra framtida exploatering av
en värdefull naturbetesmark.
Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för
Falköping, Floby och Stenstorp
Kommunfullmäktige gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för kommunen. Falköpings kommun
ansökte om bidrag med 420 000 kronor i statliga
LONA-bidrag till naturvårdsprojektet. I projektet
ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Grönstrukturplanens ska vara vägledande för
hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse.
Planen ska föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer
för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Då kommunen inte
kunde anställa någon inventerare av grönområdena
inför sommaren 2021 kommer arbetet till viss del
att skjutas över till år 2022, då det bedöms nödvändigt att inventera områdena först innan själva planen tas fram. Framflyttandet av slutdatum för projektet till år 2023 är godkänt av länsstyrelsen.
Klimatklivet
Under år 2018 beviljades Falköpings kommun fyra
projekt inom klimatklivet, statliga klimatinvesteringsbidrag som var tänkta att genomföras under år
2019-2020. Två av dessa fyra projekt färdigställdes
under år 2021. Laddinfrastruktur och cykelgarageprojektet. Två klimatklivetprojekt för utveckling av
biogasanläggning för att öka biogasproduktionen
(totalt 8 408 250 kronor) löper på in på år 2022.
En stor klimatinvestering som planeras, där medfinansiering är beslutad av kommunfullmäktige, är
ny överlämningsbangård på Marjarps logistikområde på totalt 77 miljoner kronor. Falköpings kommun bidrar med 37 %. Klimatklivetansökan om

ekonomiska underlag

50 % av investeringen har beviljats från Naturvårdsverket. 13 % medfinansierar Västra Götalandsregionen med. Projketkalkyl finns med i markoch investeringsbudgeten.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas

Ta fram en beredskapsplan enligt MSB:s rekommendationer. I ett förändrat klimat blir skyfallen
vanligare och intensivare. En skyfallskartering ger
en indikation på var samhället är sårbart för dessa
händelser. Översvämningar har stor påverkan på
viktiga funktioner i samhället och innebär stora
kostnader för kommuner. Därför är det viktigt att
detta arbete prioriteras.

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Falköpings kommun är projektägare och anställningsmyndighet för den gemensamma affärsutvecklaren.
Samarbetsavtal fanns för åren 2019–2021, samt för
2022–2023 om avtal förlängs.

Skogsstrategi

Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommunen är huvudman för och genomförs i samverkan
med Falekvarna Hembygdsförening. Startade år
2021 och försätter under 2022.

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samarbete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och
att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och
ekonomiska värden.
Kommunens Energi- och Klimatrådgivning
Finansieras av energimyndigheten och avser en
halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som
löpte på under 2021 då en ny ansökningsperiod
startades.
För att stärka arbetet mot mål 3

Visit Hornborgasjön

Lona Falekvarna

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön
Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd
för att genomföra detta projekt med inriktning på att
utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckling i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i samhällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt
Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvärden och höga besökstyck ett bra exempel på projektet ska bidra till att stärka naturturismens förutsättningar. Projektet kommer att slutföras under våren 2022.
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Investeringsbudget
MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)
Marjarp logistikom råde

PROJEKTPLAN
-84 600

ACK TOM
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

-51 600

-23 000

-10 000

-46 100

-43 600

-2 500

Gata

-33 300

-30 800

-2 500

VA

-12 200

-12 200

-600

-600

Marjarp etapp 1-3

Övrigt

Spårinvestering Marjarp

-10 000

Gata

-10 000

0

-5 000

-28 500

-8 000

-15 500

-5 000

-8 000

-15 500

-5 000

0

Övrigt

0

Fåraberget etapp 2B
bostadsområde

-5 000

-28 500

VA

Fåraberget

-5 000

PLAN
2026

0

0

0

-18 100

-9 300

-1 000

0

VA

Överlämningsbangård

-5 000

PLAN
2025

0

Gata

Övrigt

0

PLAN
2024

-94 300

-29 300

-26 100

-10 500

-19 700

-18 700

-1 000

-12 300

-11 300

-1 000

-7 100

-7 100

0

-300

-300

0

-11 400

-3 300

-8 100

-11 100

-3 000

-8 100

-300

-300

0

0

-25 500

-7 000

-17 000

-1 500

-18 400

-5 000

-11 900

-1 500

-7 100

-2 000

-5 100

0

0

0

-22 000

0

0

-9 000

-13 000

Gata

-10 700

0

0

-4 000

-6 700

VA

-11 300

0

0

-5 000

-6 300

0

0

-15 700

-300

0

0

-5 100

-9 300

-1 000

Gata
VA
Övrigt
Sikagårdsgatan
inkl rondell och gator
Gata
VA
Övrigt

Förlängning Sikagårdsgatan
Gata
VA
Övrigt
Sikagårdsgaran - gata, rondell
och grönområde

Övrigt
Fåraberget genomfartsgata,
Fårabergsgatan
Gata
VA
Övrigt
SUMMA MARJARP OCH
FÅRABERGET

-13 300

0

-3 000

-9 300

-1 000

-2 100

300

-2 400

0

0

-300

-600

300

0

0

-178 900
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-80 900

-49 100

-20 500

-18 100

-9 300

-1 000

ekonomiska underlag

Övrigt

-26 700

Oförutsett MEX

-2 000

Anneborg 1:6 Hildasro

-1 800

Gata
VA

0

-7 800
-2 000

0

-15 000
-2 000

-7 900
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-1 800

-800

-800

-1 000

-1 000

Övrigt
Krokstorp handelsområdet
etapp 2
Gata
VA

-13 000

0

0

-13 000

-12 000

-12 000

-1 000

-1 000

Övrigt

Vintervägen Stenstorp -

-5 900

0

0

0

-5 900

Gata

-3 700

-3 700

VA

-2 100

-2 100

-100

-100

Övrigt
Västorpsgatan/Herregårdsgatan
, Floby

-4 000

0

-4 000

Gata

-2 000

-2 000

VA

-2 000

-2 000

Övrigt
SUMMA MARK OCH
EXPLOATERING

-205 600

-80 900

-56 900

-35 500

-26 000

-11 300

-3 000

Investeringsplanen för perioden år 2021-2026 är en
viktig del i budgetförutsättningarna då de dels ger en
långsiktig planering av kommunens investeringar
men ger även nämnder och förvaltningar tid att ställa
om verksamheten kopplat till investeringar.

der år 2022. Falköpings kommun kommer även under år 2022 påbörja byggnation av nya spåranslutningar som kommer koppla på Jula Logistics ABs
nya terminal och lagerbyggnad på Marjarp logistikområde

Likt föregående års budgetförutsättningar är investeringsplanen uppdelad i tre olika investeringstyper:
• Nya investeringsprojekt
• Re-/löpande investering
• MEX investering
Uppdelningen har gjorts för att ge nämnderna och
förvaltningarna en mer övergripande bild av kommunens olika investeringar, och möjlighet att tydligare styra eventuella förändringar som kan ske i investeringsprojektet.
Vidare har förändringar i redovisningsprinciper och
uppföljningen av kommunens investeringar krävt att
investeringsprojektet skrivs ut i belopp, mot tidigare
där investeringarna ingick i respektive nämnds investeringsram.

fåraberget

marjarp logistikområde
Falköpings kommun fortsätter att investera på
Majarps logistikområde. Arbete med överlämningsbangården i samverkan med Trafikverket fortgår un-

Arbetet med att utveckla Fåraberget fortsätter under
år 2022, dels kommer kommunen fortsätta byggnation av vägar, vatten och avlopp som möjliggör fortsatt utbyggnad av området. Vidare kommer Götene
hus att under år 2022 färdigställa byggnationen av
nytt radhusområdet som fick bygglov under år 2021.
Övrigt
Under övrigt finns fortsatt utbyggnad av redan detaljplanlagda områden för att frigöra fler tomter i orter utanför centralorten.
Till år 2023 finns även MEX-investeringsmedel för
att knyta samman Krokstorps handelsområde med
Vilhemsro via en bro för gång och cykel. I och med
bron kommer även några mindre handelstomter frigöras på Kroktorps handelsområde området.
Oförutsedda investeringsmedel för MEX är för perioden år 2022-2026 satt till 2,0 miljoner kronor per
år.
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BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

Kommunövergripande IT-investeringar

-2 800

-2 800

-2 800

-2 800

-2 800

-2 800

Ekonomisystem

-1 100

-1 100

Laddinfrastruktur

-1 000
-1 100

-2 300

-2 400

-2 500

-2 600

INVESTERINGSBUDGET (TKR)
Investeringar

Övrigt
Summa Investeringar

-4 900

-5 000

-5 100

-5 200

-5 300

-5 400

KOMMUNSTYRELSENS INVESTERING

-4 900

-5 000

-5 100

-5 200

-5 300

-5 400

Kommunövergripande IT-investeringar

Övrigt

IT-investeringar fortlöper med bland annat utbyggnad av kommun nätet.

Under året kommer kommunledningförvaltningens
ledningsgrupp att fastställa kommunstyrelsens övriga investeringar.

Ekonomisystem
Projektet med nytt ekonomisystem fortsätter under
2022.

28 I kommunstyrelsenI verksamhetsplan för år 2022-2024

ekonomiska underlag

Nämndens verksamhetsuppföljning
återkoppling till nämnd
Uppföljning av verksamhetsplan för år 2022 kommer att ske med verksamhetsrapporter




per april (18 maj)
per augusti (14 september)
samt verksamhetsredovisning per december (i mars år 2023)

Ytterligare uppföljning sker med informationsärenden med månadsrapporter för mars, maj och per oktober.
Övriga uppdrag redovisas när de är klara efter anmälan av ärendet till kansliavdelningen löpande under året.
nämndens styrkedja
Kommunstyrelsens budgetprocess år 2022:
3-4 feb Planeringsdag Falköpings kommun budgetberedning (MBL § 19)
23 mar Beslut i Falköpings kommun budgetberedning (Ksau) om budgetförutsättningar inkl preliminär investeringsbudget samt preliminär budgetram
för åren 2023-2025.
26 aug Sista dag för nämnden att lämna in sitt budgetunderlag baserat på budgetförutsättningar till
Falköpings kommun budgetberedning.
1 sep Avstämningsdag för Falköpings kommuns
budgetberedning, ny skatteprognos och uppdaterad
ekonomi (MBL § 19)
5 okt Ksau bereder skattesats för år 2023
19 okt Kommunstyrelsen förslår skattesats för år
2023
2 nov Dragning i KS presidium gällande flerårsplan
2023-2025 med budget och mål
16 nov Förslag om Flerårsplan 2023-2025 bereds i
KS
Nytt beslut för Flerårsplan 2023-2025 sker i Kommunfullmäktige 28 november år 2022.
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övrigt

Politiska uppdrag under år 2022
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.

arbete med uppdrag
Uppdragen till kommunledningsförvaltningen initieras i budget- och flerårsplan och i kommunstyrelsens verksamhetsplan, men tillkommer även löpande under året.
Kommunledningsförvaltningen samordnar och följer upp samtliga uppdrag för att effektivt fördela resurser och prioritera arbetet.
Förutom uppdrag angivna i flerårsplanen 20222024, sker fortsatt arbete med uppdrag som påbörjats utifrån flerårsplan 2021-2023.
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