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Inledning

frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att
effektiviteten för-stärks och kvalitén förbättras.

Syfte

I kommunledningsförvaltningen ingår ansvarsområdena Ekonomi, Hållbar kommunikation,
Hållbar utveckling, Stadsbyggnad, Näringsliv och
HR.

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, delårsbokslutet 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.

Kommunstyrelsens 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
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att
leda strategiska utvecklingsprocesser, samordna,
stödja, utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och
är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen ska stärka
rollen i de strategiska och kommungemensamma

Ekonomi
Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration samt samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete
samt arbetet med inköp, upphandlingar och statistik.

Hållbar kommunikation
Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och
skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på
kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar
bland annat kommunikation internt och externt,
informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT
och telefoni, digitalisering och demokratiutveckling.

Hållbar utveckling
Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med
att främja och skapa långsiktig hållbar utveckling
med fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-struktur, logistik, samt internationella frågor
och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt.

Stadsbyggnadsavdelningen
Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, mark- och exploatering samt naturvård på
uppdrag av kommunstyrelsen. Avdelningen servar 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.

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.
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HR
Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och
följa upp kommunens utveckling inom personalom-rådet 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

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.

Utskottet för social hållbarhet

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 hälsoskydds-området.

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.

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner.

Kommunstyrelsens organisation
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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 människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin
egen 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. I Falköping tar vi ansvar för
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för medborgare och för kommande generationer.

Koppling – Falköpings kommuns
prioriterade 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
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 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.
I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal komplexa utmaningar kommunen har att hantera:

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen är drivande i utvecklingen av ett hållbart
samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin
sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun 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 och samverkan.
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Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

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.

Omvärldsanalys
Sex stycken megatrender påverkar Falköpings
kommuns möjligheter och utmaningar. Dessa är
globalisering, demografiförändringar, individualisering, urbanisering, klimatförändringar samt teknikutvecklingen. Av dessa sex megatrender identifierar Falköpings organisation sju utmaningar
framåt.








Digitalisering för en smartare välfärd
Stärka och behålla kompetens
Stärka uppföljning utifrån helheten
Möta och minska klimatförändringen
Attraktiv stadskärna och levande landsbygd
Förebyggande arbete och se mångfald
som tillgång
Glokal samverkan och medskapande

tid. Det krävs förmåga att matcha person och arbete och att ställa om i verksamheter. Kompetensen är en central del för samhällsutvecklingen, för
arbetsgivaren, och för individens möjlighet till ett
gott liv.
För att kommunens organisation ska lyckas med
sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt
kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samarbete av kommunens verksamheter över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör kravet om
uppföljning utifrån helheten än viktigare.
Att möta och minska klimatförändringarna är
ständigt närvarande i kommunens organisation.
Flera åtgärder sker, så som att minska matsvinn,
avfall och energiförbrukning, men fler insatser behövs.
Falköpings kommun är en landsbygdskommun
som är stor till ytan. För att behålla kommunens
karaktär och utformning behövs insatser i Falköpings tätort så väl som i kommunens andra tätorter och landsbygd.
Det förebyggande arbetet syftar till att möta utmaningen om ett polariserat samhälle. Kommunens
verksamheter måste arbete förebyggande för att
förhindra ökning av segregation, samhällsklyftor
och socioekonomiska riskgrupper.
Glokal samverkan betyder att koppla samman den
globala och lokala nivån. Omvärldshändelser påverkar Falköpings kommun direkt, och kommunens organisation behöver vara redo att påverka
tillbaka. Att arbeta medskapande innebär att invånare ska ha möjligheten till inflytande i de lokala
frågorna kring utveckling och service.

Digitalisering och användning av ny teknik kan,
om den sker framgångsrikt, bidra till självständighet och handlingskraft hos individen. Det kan
handla om att kunna handla sin mat själv även om
man inte kan vara i butiken, eller att kunna söka
vård utan att behöva få hjälp med transport till läkare. Digitalisering handlar också om ökad effektivisering och större fokus på arbetsuppgifter där
människor verkligen behövs.
Att stärka och behålla kompetens är alltid en utmaning då utbud och efterfrågan förändras över
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Dagens komplexa samhälle
Att möta de komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse
att det är flera olika, och inte tydligt sammankopplade, kunskapsområden som berörs och att det
därför behövs samverkan och samspel för att
kunna hantera. Att det inte finns en sanning eller
synsätt att luta sig emot utan att det finns flera
möjliga lösningar och vägar framåt. Komplexitet
kan inte fångas i några få begrepp, eller lösas med
de metoder vi hittills använt utan bygger istället
på ett förändrat förhållningssätt och skapandet av
nya samarbetskonstellationer.
Det är ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är
avgörande för att kunna beskriva och analysera
mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg
och Västsverige samt globalt för att uppnå en balans mellan människa, samhälle och natur.
Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa
trender kan Falköpings kommun skaffa sig en proaktiv möjlighet att möta såväl som att bemöta skeenden.
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Mål 1 – 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.
Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle
Kommunledningsförvaltningen har ansvaret att
samordna kommunens övergripande arbete
inom social hållbarhet. Det handlar om att skapa
platt-formar för samarbete, att tillsammans med
organisationens förvaltningar identifiera frågor
som kräver samordning i mellanrummen samt
skapa struktur för arbete utifrån detta.
Under kommunstyrelsen finns utskottet för
social hållbarhet som fokuserar på fem områden:
- barn, unga, familj och hälsa
- trygghet
- demokrati, inflytande, social sammanhållning
- utbildning, sysselsättning
- fysisk miljö och bostadsmiljö.
Ambitionen är att implementera medskapandeprocesser i styrkedjan och säkerställa att medborgare får information och upplever delaktighet
tidigt i beslutsprocessen. Under år 2021 kommer
fokus inom detta vara att kompetensutveckla
medarbetare och skapa struktur för arbetet
framåt. Särskilt fokus skall också läggas på att utveckla digitala möjligheter för medborgardialog.
Utskottet för social hållbarhet riktar även fokus
på det övergripande trygghetsarbetet i Falköpings kommun där målet är att öka den faktiska
och upplevda tryggheten inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen är central i att skapa

en struktur för det kommunövergripande arbetet.
Bra bostäder och goda boendemiljöer
Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen
genom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn
av möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbeståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan
med fastighetsägare, bostadsutvecklare samt
andra aktörer på bostadsmarknaden. En viktig
del är också ett tätt samarbete med Falköpings
Hyresbostäder AB i planering, byggande av bostäder och utvecklingen av områden.
För att säkerställa ett hållbart bostadsbyggande
är det viktigt att kommunledningsförvaltningen
har tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av
fastigheter för ökad markberedskap.
Genom kompetensutveckling, dialog med berörda aktörer och utveckling av arbetsprocesser
kommer kommunstyrelsen att fortsätta med arbetet att integrera Agenda 2030 i kommunens fysiska planering.

Arbetsmarknadsinsatser
Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med
kompetens- och arbetslivsnämnden för att under
år 2021 presentera arbetsmarknadsinsatser, och
ska också utveckla effektiv samverkan där organisationens samlade resurser ger starkare och
bättre utväxling för individen i form av fler i egen
försörjning.
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Insatser under mål 1 under 2021
- Förstärkt föräldraskapsstöd
- Revidering av policy för mänskliga rättigheter
som främjar jämställdhet och motverkar diskriminering

- Strukturering av medskapande processer genom implementering av centralt placerat designteam
- Framtagande av ny arbetsmarknadsstrategi

- Utveckling av samordningsuppdrag om mobilisering för ett socialt hållbart Dotorp

Planerad uppföljning av måluppfyllelse

Kommunikativa indikatorer

Period

Ohälsotal (Försäkringskassan)

Årligen

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)

Delår

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät)

Var fjärde år

KKIK delaktighetsindex (Kolada)

Årligen

Uppföljning av medborgardialog - upplevd kvalitet och deltagandet (Kommunens statistik)

Årligen

Socioekonomiska riskgrupper (SCB)

Årligen

Valdeltagande (SCB)

Vid val

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi,
Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och
statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

Kommunstyrelsen kommer tillsammans
med kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden att organisera driften av enheten för
Platåbergen under kultur- och fritidsnämnden,
medan det strategiska arbetet läggs på kommunstyrelsen. Under 2021 ska en upphandling av extern aktör till driften av skidbacken, campingen
och stugbyn ske.

med Svenska kyrkan och i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerat en arkitekttävling med
fokus på utveckling av stadskärna.

Klimatsmart kommun med goda och hållbara
kommunikationer samt utbyggd infrastruktur
Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kommun både som organisation och geografisk yta ska
vara fossilfri år 2030. Detta kommer att göras genom att samordna och stötta samtliga nämnders
implementering av klimatstrategin 2020-2030.

Platåbergsenheten kommer att ha möjligheten att
marknadsföra bergen som en helhet och ge bättre
utväxling i form av besök och gästnätter.

Kommunstyrelsen arbetar även med att underlätta för kommunens invånare att göra hållbara
val i vardagen genom energirådgivning till företag
och privatpersoner samt med insatser i sociala
medier.

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer

Insatser under mål 2 under 2021:

Under år 2021 ska arbetet med grönstrukturplan
påbörjas av kommunstyrelsen, där syftet med planen är att vara ett verktyg för att bevara och utveckla grönområden och ekosystemtjänster i planering, byggande oh förvaltning.

- Fortsatt utveckling av stadskärnan

Arbetet med utveckling av stadskärna som syftar
till att utveckla Falköping stadskärna som en tillgänglig och hållbar mötesplats och stärka olika
funktioner i staden och kopplingen mellan dessa,
kommer att fortskrida under 2021. Som en del av
detta arbete har Falköpings kommun tillsammans

- Framtagande av grönstrukturplan
- Framtagande av klimatstyrande resepolicy
- Verkställande av kommunens antagna klimatlöfte
- Framtagande av klimatanpassningsplan
- Framtagande av trafikstrategi
- Bildande av Platåbergsenhet och upphandling av
ny aktör till skidbacke, camping och stugby
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Planerad uppföljning av måluppfyllelse

Kommunikativa indikatorer
Resande med stadstrafiken (Västtrafik)

Period

In- och Utpendling (SCB)

Årligen
Årligen

Kommunens information till företagen (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet)

Årligen

Andel med tillgång till bredband om minst 100bit/ s (Post- och telestyrelsen)

Årligen

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet)

Årligen

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet - RUS) Ton/ invånare

Årligen

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi)

Årligen

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik)

Årligen

Befolkningsutveckling (SCB)

Tertialsvis

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik)

Tertialsvis

Antal nya småhus (Kommunens statistik)

Tertialsvis

Fastighetspriser (SCB)

Tertialsvis

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi,
Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och
statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.

12 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Kommunstyrelsen

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör
Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun.
Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt
med att skapa goda förutsättningar för
etableringen av nya företag och möjlighet för utveckling för befintliga företag.
Kommunstyrelsen driver inom mål 3 att skapa ett
gott företagsklimat i Falköpings kommun. Kommunstyrelsen verkar också för att erbjuda en
marknadsmässig och långsiktig markreserv.
Kommunstyrelsen ska under 2021 arbeta vidare
med att stärka och utveckla det goda företagsklimatet, att fler företag etablerar sig samt att arbetstillfällena ökar i Falköpings kommun.

Hållbarhetsklivet syftar till att stärka Falköpings
kommuns profil som en hållbar och framsynt besöksort. Utveckling sker med hållbara, robusta företag och destinationer som klarar att ta emot ett
ökat antal besök och överleva företagsekonomiskt
över tid.
Infrastruktur som möjliggör etableringar
Kommunstyrelsen kommer att under 2021 vidare-utveckla Skaraborg Logistic Center och Marjarp. Detta kommer dels ske genom en revidering
av nuvarande godstransportstrategi och fortsatt
arbete med överlämningsbangården.
Insatser under mål 3 under 2021:
- Framtagande av godstransportstrategi
- Fortsatt utveckling av naturturism utifrån intentionerna i Hållbarhetsklivet

Planerad uppföljning av måluppfyllelse
Kommunikativa indikatorer

Period

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)

Delår

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)

Årligen

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)

Årligen

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)

Årligen

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark

Årligen

Antal arbetstillfällen (SCB)

Årligen

Näringslivsklimat (SKR:s undersökning insikt)

Årligen

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)

Årligen

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi,
Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och
statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

Förnyelse och utveckling
Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för flera frågor som påverkar hela
den kommunala organisationen. Under
kommunstyrelsen sker samordning av
utmaningar så som klimatarbete, trygghet, social
hållbarhet, medskapande och digitalisering.
Digitalisering
Kommunstyrelsen är ledande i kommunens digitalisering. Kommunstyrelsen ska leda, samordna
och stötta samtliga nämnders digitaliseringsarbete.

Kommunstyrelsen är också strategiskt styrande
inom kommunikationsarbetet i kommunens organisation. Fokus är att förstärka nya och pågående
processer till verksamheternas olika målgrupper i
lämpliga kanaler.
Under år 2021 kommer kommunstyrelsen fortsätta att implementera hållbarhetsanalyser i styrmodellen genom Agenda 2030. Kommunstyrelsen
ska också utbilda personal och inspirera till hållbara val för både personal och invånare.
Insatser under mål 4 under 2021:
- Revidering av kommunikationsstrategi

Kommunstyrelsen fortsätter att digitalisera arbets-processer så som ärendehanteringen. Syftet
är att standardisera, effektivisera och ge en smidigare upplevelse både internt i organisationen och
till invånare och företag. Digitalisering av de interna processerna ska intensifieras under år 2021.

- Vidare tillgänglighetsanpassning av extern och
intern webbplats

En lärande och utvecklande verksamhet

- Utveckling av beslutsstödsystem

Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändringsledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där
nämnden kommer att vara ledande i kompetenshöjande insatser till kommunens verksamheter.

- Fortsatt arbeta i syfte att stötta mot en tillitsstyrd
verksamhet

- Framtagande av handlingsplan för digitalisering
av samhällsbyggnadsprocesser
- Förstärkt uppföljningsprocess

- Framtagande av gemensamma strukturer i budget- och ärendehanteringsprocess

14 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Kommunstyrelsen

Planerad uppföljning av måluppfyllelse
Kommunikativa indikatorer

Period

Nöjd medarbetarindex (Medarbetarundersökningen)
Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som arbetsgivare
(Medborgarundersökningen)

Vartannat år

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Årligen

Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt (Kommunens analys)

Årligen

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön ( Kommunens statistik)

Årligen

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät)

Årligen

Andel gröna lån

Årligen

Andel miljöbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik)

Årligen

Andel biogasfordon av kommunens fordon (kommunens statistik)

Årligen

Andel e-tjänster (Kommunens statistik)

Årligen

Vartannat år

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi,
Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och
statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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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.

baseras bland annat på nämndernas analyser av
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer,
uppföljning av styrdokument och effekter av olika
insatser. Syftet är att få en så övergripande och
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

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 ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs
som en samlad bedömning av måluppfyllelse och
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Ekonomiska förutsättningar, risker och
osäkerhet i budgeten
En fortsatt osäkerhet inom budget för 2021 finns
på grund av Covid-19. Minskade intäkter och organisationsförändringar är också osäkerhetsfaktorer.
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Personalplanering för kommunledningsförvaltningen
Personalplanering

Utfall 2020

Personalsammansättning
Tillsvidare anställda
Kommunledningsgruppen (KLG)
Kommunledningsförvaltningen
Visstidsanställda
Timanställda
Antal årsarbetare
Rektytering/ Omsättning
Pensionsavgångar (65år)
Omsättning
Rekrytering behov
Frånvaro
Sjukfrånvaro
Ej tillsatt personal

Plan 2022

Plan 2023

6,0
85,0
6,0
25,0
90,25

6,0
86,5
4,0
25,0
90,25

6,0
86,5
2,0
25,0
90,25

6,0
86,5
2,0
25,0
90,25

1,0
4,0

2,0

2,0

2,0

1,5

2,0%
5,0

Personalsammansättning
Personalsammansättning för kommunledningsförvaltningen år 2021 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 86,5 st tillsvidare anställda. Fördelningen är








Budget 2021

Kommundirektör 6 st
Näringslivavdelningen 4 st
Hållbar kommunikation 28 st
Hållbar utveckling 4,25 st
Stadsbyggnad avdelningen 23 st
Ekonomiavdelningen 7,25 st
HR-avdelningen 14 st

Kompetensförsörjning
Under 2021 kommer kommundirektören att arbeta med kompetenskartläggning. En ny politisk
ledning med nya visioner och arbetssätt gör att
kommunledningsförvaltningens roll behöver tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt
och en gemensam kultur. Kommunledningsför-

valtningen kommer att utgå från den kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som är
fastställd för perioden 2021-2022.

Arbetsmiljö
Kommunledningsförvaltningen arbetar fortsatt
med att implementera SKR:s avsiktsförklaring
med åtgärder för friskare arbetsplatser inom förvaltningen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och
stabil sjukfrånvaro. Samverkan med de fackliga
organisationerna och ett nytt samverkansavtal är
av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning i
praktiken. Fokus i arbetet kommer att inriktas på
friskfaktorer i arbetslivet. En inventering av friskfaktorer på chefsnivå är uppstartad för att bättre
kunna stötta och ha fokus på dem utifrån inventeringen är viktiga inom kommunledningsförvaltningen.
Fortsatt samarbete med vårdcentralernas rehabkoordinatorer och Försäkringskassan fortsätter
för att jobba aktivt och med tidiga insatser vid
sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden.
Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer behöver utvecklas.
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Resultatbudget
Resultatbudget ( mnkr)

Budget 2020

Prognos aug
2020

Budget 2021

11,7

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter
Avgifter mm

13,0

10,5

Statsbidrag

1,3

1,7

1,7

1,7

1,7

Övriga intäkter

3,1

4,1

2,0

2,4

2,4

Interna intäkter
Summa intäkter

4,7
22,1

5,1
21,4

5,1
20,5

12,6

5,1
21,8

13,6

5,1
22,8

Kostnader
Personalkostnader

-71,7

-68,5

-64,3

-66,0

-66,8

Verksamhetskostnader

-45,7

-44,5

-42,1

-41,3

-41,0

Kapitalkostnader

-7,4

-7,4

-7,4

-7,4

-7,4

Interna kostnader
Summa kostnader

-6,8

-6,8

-6,8

-6,8

-131,6

-127,2

-120,6

-121,5

-121,7

Resultatbudget för nämnd

-109,5

-105,8

-100,1

-99,7

-98,9

-6,5

Kommunstyrelsens övergripande budgetram
Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet
under ett verksamhetsår och förklarar även hur
resultatet har uppkommit.
Intäktsminskningen av avgifter mm, stadsbidrag
och övriga intäkter finns inom näringsliv och
stadsbyggnad ca 1 mnkr vardera.
Interna intäkter ökar då debitering av licenser till
övriga förvaltningar kommer att ske.
Inom personalkostnader är skillnaden av budget
från föregående år de vakanser som inte blivit tillsatta. De är hållbar utvecklingschef, kommunikatör, driftchef, och bitr. personalchef. Inför 2021
har hänsyn tagits till de föräldraledigheter som
ansökts och beviljats. Flytt av personalbudget för
infrastrukturförfaltare från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden skedde under år 2020.
Återstående vakanser återfinns budgeterade inom
hållbar kommunikation. Dock är det inte beslutat
vilka befattningar som kommer att tillsättas. Arbetet med organisation/befattningar kommer att
ske under året 2021.
Inom verksamhetskostnader är minskningen av
budget inom samverkan och samordning.
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Verksamhetsbudget
Budget 2020

Prognos aug
2020

Kommunledningsförvaltning

-86,6

-82,5

-83,4

-83,3

-82,8

Samordning och samverkan

-15,3

-15,7

-9,6

-9,3

-9,0

-7,6
-109,5

-7,6
-105,8

-7,1
-100,1

-7,1
-99,7

-7,1
-98,9

Verksamhetsbudget (mnkr)

Politik
Kommunstyrelsens budgetram

Kommunstyrelsens övergripande budgetram
I verksamhetsplanen 2021-2023 är alla intäkter i
tabellerna skrivna som positiva och alla kostnader negativa. Detta skiljer sig mot tidigare verksamhetsplaner och budgettabeller som oftast visade intäkter och kostnader med omvända tecken.

Budget
2021

Plan
2022

Plan 2023

Kommunledningsförvaltningen har sin största
minskning inom personalkostnader mot föregående år där vakanser som uppstod inte tillsattes.
3,2 mnkr.

Utgående verksamhetsbudget för år 2020 var 109,5 mnkr. En volymförändring, det vill säga flytt
av överförmyndare från Kommunstyrelsen till
kommunens övergripande driftsbudget är gjord
på 4,1 mnkr. En generell uppräkning om 2,3 % genererar -0,7 mnkr och en politisk förändring på 6
mnkr gör att den ingående verksamhetsbudgeten
för år 2021 hamnar på -100,1 mnkr.
Överförmyndare fanns under Samordning och
samverkan fg år, det förklarar minskningen på 4,1
mnkr. Övrigt minskning av budget är 0,5 mnkr KS
bidragsgivning, 0,5 mnkr överförmyndare, 0,5
mnkr på miljösamverkan och 0,1 mnkr på turismsamverkan. Total minskning 5,7 mnkr mot fg år.
Politik minskar 0,5 mnkr i sin budget mot fg
år.Budgetminskningen är inom områdena föreläsare och konsultkostnader.
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Enhetsbudget
Enhetsbudget (mnkr)
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Näringsliv
Hållbar kommunikation
Hållbar utveckling
Stadsbyggnad
Ekonomi
HR
Summa kommunledningsförvaltningen
Samverkan och Samordning
KS Bidragsgivning
Överförmyndare
Miljösamverkan
Trafiksamverkan
Turismsamverkan
Kommunala medlemsavgifter
Summa samverkan och samordning
Politik
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Summa politik
Årets resultat

Budget
2020

Prognos aug
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

-11,6
-8,1
-29,3
-3,1
-7,6
-7,8
-19,1
-86,6

-10,1
-8,2
-28,9
-2,8
-7,1
-7,8
-17,6
-82,5

-10,6
-8,5
-29,2
-2,1
-7,2
-7,7
-18,1
-83,4

-10,6
-8,4
-29,2
-2,1
-7,2
-7,7
-18,1
-83,3

-10,1
-8,4
-29,2
-2,1
-7,2
-7,7
-18,1
-82,8

-4,1
-4,6
-3,9

-3,7

-3,3

-3,0

-3,4

-3,4

-3,4

-0,4
-2,3
-15,3

-4,6
-4,9
-3,4
-0,4
-0,1
-2,3
-15,7

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

-0,3
-2,3
-9,3

-0,3
-2,3
-9,0

-5,1
-2,5
-7,6

-5,1
-2,5
-7,6

-4,6
-2,5
-7,1

-4,6
-2,5
-7,1

-4,6
-2,5
-7,1

-109,5

-105,8

-100,1

-99,7

-98,9
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Kommunstyrelsens Investeringsplan
Investeringsplan (mnkr)

Prognos
utfall tom
2020

Kommunövergripande IT-investeringar
IT
Ekonomisystem
Ladinfrastruktur
Övriga investeringar

-4,9
-2,0

Kommunstyrelsens investeringsplan

-4,9

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-4,9
-2,8
-1,1
-1,0

-4,9
-2,8
-2,1

-4,9
-2,8

-2,9

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

Ekonomisystem
Projektet med nytt ekonomisystem fortsätter under 2021.

Laddinfrastruktur
Investeringsprojektet laddinfrastruktur består
av att etablera publik laddinfrastruktur på tre
platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset
samt kött- torget. Investeringen finansieras i
kommunstyrelsens investeringsbudget tillsammans med statliga bidrag från klimatklivet.
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-2,1
-4,9

-4,9

-4,9

Mark- och exploaterings investeringar
Mark och exploatering (mnkr)

Total
projektkalkyl

Prognos
utfall tom
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

MARJARP LOGI STI KOMRÅDE
Marjarp etapp 1-3

-46,1

-43,6

Gata

-33,3

-30,8

VA
Övrigt

-12,2
-0,6

-12,2
-0,6

Överlämningsbangård
Gata

-28,5

-1,0

-28,5

-1,0

0,0

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

-7,0
-7,0

-15,5

-5,0

0,0

0,0

0,0

-15,5

-5,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VA

FÅRABERGET
Fåraberget etapp 2B bostadsområde
Gata

-19,7

-2,3

-12,3

-2,0

VA

-7,1

Övrigt

-0,3

Nordmannagatan rondell inkl gator

-11,1

VA
Övrigt

-0,3

Förlängning Nordmannagatan
Gata
VA
Övrigt
Östrerängsgatan gata, rondell,
grönområdede

-25,5

0,0

-18,4
-7,1
0,0

-22,0

-1,0

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

-8,1

-7,0
-5,0
-2,0

-17,0

-1,5

-11,9

-1,5

-5,1

0,0

-0,3

-11,4

Gata

-16,4
-9,3
-7,1

0,0

0,0

-8,1

-9,0

-13,0

Gata

-10,7

-4,0

-6,7

VA

-11,3

-5,0

-6,3

Övrigt
Fåraberget genomfartsgata
Gata

-15,7

0,0

0,0

0,0

-13,3

-5,4

-9,3

-1,0

-3,0

-9,3

-1,0

0,0

0,0

-5,9

0,0

VA

-2,1

-2,1

Övrigt

-0,3

-0,3

ÖVRI GT
Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt
iordningställande av pendelparkering
Gata

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp

-2,8
-2,8

-0,3
-0,3

-2,5
-2,5

0,0

0,0

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Gata

-3,7

-3,7

VA

-2,1

-2,1

Övrigt

-0,1

-0,1

Övriga exploateringar

Summa mark och exploatering

-25,0

-202,6

-47,2

-4,2

-4,2

-4,2

-4,2

-40,4

-57,3

-29,1

-19,4

-4,2

-5,2

-4,2

-4,2
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Marjarps logistikområde

Övrigt

Marjarp etapp 1-3

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt iordningställande av pendelparkering

Utbyggnad av gator och VA- infrastruktur inom
Marjarp logistikområdet.

Överlämningsbangård Marjarp
Projektet består av två delprojekt. Dels ett statligt
delprojekt där Trafikverket fullt ut ansvarar för
nödvändiga investeringar i den statliga
anläggningen
(Västra
stambanan
och
förbigångsspåret), dels ett kommunalt delprojekt
där kommunen fullt ut ansvarar för investeringen
i bangården på den kommunala marken. Det
statliga delprojektet beräknas kosta 70 miljoner
kronor och Trafikverket ansvarar fullt ut för
denna investering. Det kommunala delprojektet
beräknas kosta brutto 77 miljoner kronor. Med
bidrag från Naturvårdsverket (50% av
bruttokostnaden - 38,5 miljoner kronor) och
VGR:s regionala bidrag (10 miljoner kronor) blir
kommunens nettoinvestering 28,5 miljoner
kronor.

2 000 kvm komplettering till befintlig pendelparkering väster om tågstationen.
Iordningställande Vintervägen i Stenstorp
9 villatomter, utbyggnad under 2024-2025.

Fåraberget
Fåraberget etapp 2B bostadsområde
Består av utbyggnad av gator och VA för en
blandad bostadsbebyggelse med service och
mötesplatser i syfte att få byggklar mark för villor
och flerbostadshus.
Nordmannagatan rondell inkl. gator och Nordmannagatan industrigata
Utbyggnaden är en del i Fåraberget
bostadsområde och en förutsättning för
verksamhetsområdet ut-med väg 184 Lilla
Sikagården som omfattar ca 50 000 kvadratmeter
mark för verksamheter. Okt 2021 -dec 2022
Östrerängsgatan gata, rondell, grönområde
70 000 kvm industrimark för större industrier
tredje kvartalet 2022 till -okt 2023.
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Fleråriga projekt
Projekt/Uppdrag
I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete mot de fyra övergripande målen drivs flertalet pro-jekt med extern finansiering från regional,
nationell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar dessa projekt (ej investeringsprojekt)
till största delen med arbetstid.

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP

Ett socialt hållbart Falköping drivs följande projekt av kommunstyrelsen

Falköpings kommun har 2020-04-14 beviljats
185 000 kronor i statliga bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Projektet går ut på att utreda
möjligheten att bilda ett kommunalt naturreservat i Väsmestorp med angränsande stenmurslandskap. Samt bevara och utveckla ett tätortsnära friluftsområde för Flobys invånare och
för turismen. Projektet fortsätter under 2021.

SCHABLONERSÄTTNING

KLIMATKLIVET

Schablonersättning som kommuner erhåller för
instanser för kommunmottagna nyanlända finansierarar flera instanser inom olika delar av kommunens verksamhet och är en form av tillfälliga
projekt medel.

Under år 2018 beviljades Falköpings kommun
fyra projekt inom klimatklivet, statliga klimatinvesteringsbidrag som ska genomföras under år
2019-2020. Två klimatklivet-projekt för utveckling av bio-gasanläggning för att öka biogasproduktionen (to-talt 8 408 250 kronor) samt investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på tre
platser i Falköpings stad. (75 500 kronor) samt
ett flerfunktionellt cykel-garage vid resecentrum.
(700 000 kronor). Dessa klimatklivet-projekt
kommer att pågå fortsatt under år 2021.

För att stärka arbetet mot mål 1

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.
Projekt kopplade till mål 2
Ett attraktivare Falköping drivs inom framförallt
områdena miljö, energi, klimat och naturvård.

RESTAURERING BETESMARK
Falköpings kommun har år 2017 beviljats 150
000 kronor i statliga bidrag för att inventera naturvärden på kommunägd mark. Den totala kostnaden för projektet har uppskattats till 300 000
kronor. Projektet går ut på att inventera naturvärden och utföra en naturvärdesklassning av
kommunägd mark, vilket kommer att leda till
bättre prioriteringar av naturvårdsinsatser och
öka förutsättningar för att beakta naturvärdena i
samband med fysisk planering, bygglovsprövning, exploatering och skogsbruk. Naturvärdesinventeringen av mark i anslutning till Falköpings
stad och Floby utfördes under 2018. Resterande
del kommer att inventeras under 2019. Projektet
fortsätter under 2021.

En stor klimatinvestering som planeras, där medfinansiering är beslutad av kommunfullmäktige,
är ny överlämningsbangård på Marjarps logistikområde, på totalt 80 miljoner kronor. För projektet har hittills ca 35 % av investeringen beviljats från Trafikverket och en klimatklivetansökan
för ca 45 % av investeringen väntar på beslut från
Naturvårdsverket.

POLLINERINGSLONA BIPARADIS
BRODDETORP
Falköpings kommun har 2020-05-25 beviljats
146 000 kr i statliga bidrag för att skapa en bi- och
fjärilsoas vid Broddetorpsskolan. Projektet omfattar anläggning av biparadiset, utbildningar i
form vandringar med insekts och natuvårdsexperter, skötselplan, uppföljning och framtagande
av material för information och skyltar. Projektet
drivs av Falbygdens naturskyddsförening och har
påbörjas under hösten. Projektet fortsätter under
2021.

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV
BETESMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK
Falköpings kommun har 2020-10-28 beviljats
260 000 kr i statliga bidrag för att restaurera 4
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naturbetesmarker i Stenstorp och Åsarp. I projektet ingår att restaurera cirka 17 hektar betesmark på kommunägd mark. Syftet med projektet
är att främja den biologiska mångfalden i betesmarkerna, framför allt att gynna pollinerande insekter. Projektet fortsätter under 2021.

SKOGSSTRATEGI
Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samarbete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens
skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala,
kulturella och ekonomiska värden. Projektet fortsätter under 2021.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

VISIT HORNBORGASJÖN
Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete
mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner.
Falköpings kommun är projektägare och anställningsmyndighet för den gemensamma affärsutvecklaren. Samarbetsavtal finns för år 20192021, samt för 2022-2023 om avtal förlängs.

KOMMUNENS ENERGI- OCH
KLIMATRÅDGIVNING
Finansieras av energimyndigheten och avser en
halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering
som löper på under 2021 då en ny ansökningsperiod startar.
För att öka måluppfyllelsen i mål 3
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Politiska uppdrag under år 2021
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet
och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på
hur en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en strategi
för solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och
minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna
samt kommunstyrelsen under år 2021.
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Övrigt

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd
Återkoppling av verksamhetsuppföljning kommer att ske på Kommunstyrelsen möten under
2021.
Uppföljning av verksamhetsrapport per 30 april
kommer att ske 16 juni.
Uppföljning av verksamhetsrapport per 31 augusti kommer att ske 13 oktober.
Verksamhetsredovisning för år 2021 kommer att
ske under Kommunstyrelsens möte under år
2022 i mars eller april.
Övriga uppdrag redovisas när de är klara efter anmälan av ärendet till kansliavdelningen löpande
under året.
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