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

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

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 

kallas till sammanträde onsdagen den 13 oktober 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, och via Teams för att behandla följande ärenden.  

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2021 
Dnr 2021/00030   
Tid: 13:10-13:40 (30 min) 
Föredragande: 
Cecilia Nordh,  

 

Beslutsärenden  

2.  Antagande av riktlinje för lönebildning 
Dnr 2021/00368   
Tid: 13:40-13:50 (5+5 min) 
Föredragande: 
Maria Axelsson, HR-chef 
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Ärende Anteckningar 

3.  Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Dnr 2021/00259   
 
 
 
 
 

 

4.  Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 
Dnr 2021/00311   
 
 
 
 
 

 

5.  Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
föreningen Alphems Arboretum för år 2021  
Dnr 2021/00261   
 
 
 
 
 

 

6.  Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 
Dnr 2021/00343   
 
 
 
 
 

 

7.  Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen Västra Götalands län 
om skötsel av rikkärr på del av fastigheten Gamla Stan 
2:26 
Dnr 2021/00339   
Tid: 13:50-14:00 (5+5 min) 
Föredragande: 
Dag Fredriksson, kommunekolog 
Amelie Sandström, kommunarkitekt 
 
 
 
 
 

 

8.  Anslutning till Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for 
Climate & Energy - Europe, 2050 targets 
Dnr 2021/00366   
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Ärende Anteckningar 

9.  Beslut om sammanträdesdagar år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Dnr 2021/00340   
 
 
 
 
 

 

10.  Svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 
kommunens bolag 
Dnr 2021/00303   
Tid: 14:00-14:15 (10+5 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
 
 
 
 

 

11.  Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2021 
Dnr 2021/00360   
Tid: 14:15-14:45 (20+10 min) 
Föredragande: 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom  
 
 

 

Paus 14:45-15:05 (20 min)  

12.  Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 
Dnr 2021/00361   
Tid: 15:05-15:30 (20+5 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom  
 
 

 

13.  Rapportering från arbetet i kommunalförbunden 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 

 

14.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2021 
Dnr 2021/00001   
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Ärende Anteckningar 

15.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2021 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 109 Dnr 2021/00368  

Antagande av riktlinje för lönebildning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

lönepolicy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, § 147, 

från och med den 15 november 2021. 

2  Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lönebildning.  

Riktlinjen gäller från och med den 15 november 2021 under  

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med  

beslutspunkt 1.        

Deltar ej i beslutet 

Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet.  

Bakgrund 

Inom Falköpings kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att 

skapa väl fungerande verksamheter. Lönebildning och lönesättning ska 

medverka till att målen för Falköpings kommuns verksamhet uppnås och att 

verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. En avgörande 

förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Falköpings 

kommun kan attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla 

medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. 

Riktlinjen för lönebildning uttrycker Falköpings kommuns synsätt och 

värderingar när det gäller lönebildning och lönesättning. Riktlinjen utgör 

stöd för förvaltningarnas arbete i lönebildningsfrågor samt fungera som stöd 

för chefer och medarbetare vid lönesättning. Riktlinje för lönebildning utgår 

från de centrala avtalens principer och omfattar samtliga medarbetare i 

Falköpings kommun. 

Riktlinje för lönebildning har i förhållande mot tidigare lönepolicy 

uppdaterats och förnyats. Då kommunstyrelsen har det övergripande 

arbetsgivaransvaret föreslås en ändring av nivå för beslut. Syftet med denna 

riktlinje är att den skall verka normerande, och skall fungera som en slags 

handbok som anger ramarna i en viss fråga. Det vill säga ett rekommenderat 

sätt att handla och agera i lönebildningsfrågor.  

Riktlinje för lönebildning har behandlats i centralsamverkans grupp, 

CESAM samt i personalstrategiska gruppen. Riktlinjen har även varit upp 

för dialog i kommunledningsgruppen.  

Förvaltningens bedömning 

Denna riktlinje har tagits fram för att skapa förutsättningar för en enhetlig 

hantering av lönepolitiken och ämnar fungera som ett stöd i 

lönebildningsfrågor.  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 

denna riktlinje  

Finansiering 

Beslutet föranleder inga övriga kostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  

Förslag till riktlinje för lönebildning. 

Lönepolicy, 2013-11-25    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförvaltningen HR 

 

Maria Axelsson   HR-chef      maria.axelsson@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-09-08 

KS 2021/00368  
 

 

 

 
 

  

Antagande av riktlinje för lönebildning 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

lönepolicy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, § 

147, från och med den 15 november 2021. 

2 Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lönebildning. Riktlinjen 

gäller från och med den 15 november 2021 under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beslutspunkt 1.         

Bakgrund 

Inom Falköpings kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att 

skapa väl fungerande verksamheter. Lönebildning och lönesättning ska 

medverka till att målen för Falköpings kommuns verksamhet uppnås och att 

verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. En avgörande 

förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Falköpings 

kommun kan attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla 

medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. 

 

Riktlinjen för lönebildning uttrycker Falköpings kommuns synsätt och 

värderingar när det gäller lönebildning och lönesättning. Riktlinjen utgör 

stöd för förvaltningarnas arbete i lönebildningsfrågor samt fungera som stöd 

för chefer och medarbetare vid lönesättning. Riktlinje för lönebildning utgår 

från de centrala avtalens principer och omfattar samtliga medarbetare i 

Falköpings kommun. 

 

Riktlinje för lönebildning har i förhållande mot tidigare lönepolicy 

uppdaterats och förnyats. Då kommunstyrelsen har det övergripande 

arbetsgivaransvaret föreslås en ändring av nivå för beslut. Syftet med denna 

riktlinje är att den skall verka normerande, och skall fungera som en slags 

handbok som anger ramarna i en viss fråga. Det vill säga ett rekommenderat 

sätt att handla och agera i lönebildningsfrågor.  

 

Riktlinje för lönebildning har behandlats i centralsamverkans grupp, 

CESAM samt i personalstrategiska gruppen. Riktlinjen har även varit upp 

för dialog i kommunledningsgruppen.  
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Förvaltningens bedömning 

Denna riktlinje har tagits fram för att skapa förutsättningar för en enhetlig 

hantering av lönepolitiken och ämnar fungera som ett stöd i 

lönebildningsfrågor.  

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 

denna riktlinje  

Finansiering 

Beslutet föranleder inga övriga kostnadet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  

Förslag till riktlinje för lönebildning. 

Lönepolicy, 2013-11-25    

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschefer 

Maria Axelsson, HR-chef 

 

 

 

 

Maria Axelsson 

HR-chef 
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Inledning och Syfte 
Inom Falköpings kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att 

skapa väl fungerande verksamheter. Lönebildning och lönesättning ska 

medverka till att målen för Falköpings kommuns verksamhet uppnås och att 

verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. En avgörande 

förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Falköpings 

kommun kan attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla 

medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. 

Riktlinjen för lönebildning uttrycker Falköpings kommuns synsätt och 

värderingar när det gäller lönebildning och lönesättning. Riktlinjen utgör 

stöd för förvaltningarnas arbete i lönebildningsfrågor samt fungera som stöd 

för chefer och medarbetare vid lönesättning. Riktlinje för lönebildning utgår 

från de centrala avtalens principer och omfattar samtliga medarbetare i 

Falköpings kommun. 

Utifrån detta ska lönesättningen vara individuell och differentierad. Lönen 

ska användas som ett instrument för att premiera medarbetarens prestation 

och kompetens och särskilt de insatser som förbättrat verksamheten och 

måluppfyllelse.  

Falköpings kommun är en arbetsgivare och riktlinje för lönebildning 

tillämpas lika för alla medarbetare. 

 

Grundläggande principer 
Individuell och differentierad lönesättning 

Lönesättningens ska vara individuell och differentierad. Lönesättningen ska 

premiera goda arbetsprestationer och stimulera till utveckling av 

verksamhetens effektivitet och produktivitet i syfte att ge medborgarna bästa 

möjliga service. Bedömningen av vad som är goda prestationer ska utgå från 

uppsatta och tydligt kommunicerade mål och kriterier. Verksamhetens mål 

och lönekriterier ska vara väl kända och tillgängliga.   

Samma principer för alla 

Riktlinje för lönebildning omfattar samtliga medarbetare i Falköpings 

kommun och samma principer ska tillämpas för samtliga medarbetare.  

Målet är att inga osakliga löneskillnader ska förekomma i Falköpings 

kommun, ingen får diskrimineras utifrån diskrimineringslagens 

diskrimineringsgrunder och ingen får missgynnas på grund av 

anställningsform eller sysselsättningsgrad.  

Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 
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Kommunen ska kontinuerligt bedriva ett aktivt arbete med lönekartläggning 

och arbetsvärdering kopplat till jämställda löner i syfte att förhindra 

osakliga löneskillnader. 

Kompetensförsörjning  

Lönebildningen ska bidra till att trygga kompetensförsörjningen på kort och 

lång sikt. Falköpings kommun ligger på pendlingsbart avstånd till flera 

offentliga och privata arbetsgivare vilket innebär att kommunen 

kontinuerligt behöver bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning. 

Syftet är att upprätthålla konkurrensmässiga löner och övriga 

anställningsvillkor primärt i förhållande mot kommuner i Skaraborg.   

  

Lönesättning inom Falköpings kommun 
 

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och bestäms utifrån:  

 

1. Marknadslöneläge. Vid lönesättning ska hänsyn tas till 

marknadslöneläget. Lönesättning kan påverkas av tillgång och 

efterfrågan. Med marknadslöneläge avses i första hand löneläget för 

liknande befattningar lokalt och inom Skaraborg.  

2. Individens prestation. Individens prestation ska bedömas utifrån 

hur väl lönekriterier och mål uppfylls.  

3. Arbetets svårighetsgrad och arbetsförhållanden. Lönen ska stå i 

proportion till arbetets svårighetsgrad, arbetsförhållande och 

ansvarsnivå. 

Lönesättning ska inte bidra till konkurrens inom Falköpings kommun. För 

de medarbetare som innehar mer än en placering inom samma 

befattningsområde ska berörda chefer föra en dialog kring lämplig lön 
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utifrån medarbetarens prestation med utgångspunkt från uppsatta mål inom 

respektive placering.  

Lönesättning sker antingen vid anställning alternativt i samband med 

avtalsenlig löneöversyn.  

Lönesättning nyanställning 

Vid lönesättning av nya medarbetare eller befintlig medarbetare som 

erhåller ny befattning ska hänsyn tas till:  

1. De krav som ställs på befattningen utifrån arbetets svårighetsgrad 

och arbetsförhållande 

2. Den sökandes kompetens och erfarenhet  

3. Aktuell och önskad lönestruktur inom befattningen samt inom 

kommunen   

4. Marknadslöneläge  

Det ska anges i vilket års löneläge lönen sätts. Ny lön ska sättas utifrån en 

förväntad god prestation från medarbetaren.  

Nytt avtal eller ny arbetsplats med samma befattning 

Medarbetare som under löpande år byter arbetsplats, får ny tidsbegränsad 

anställning eller tillsvidareanställs och har samma befattning ska inte erhålla 

ny lön. Medarbetaren är istället med vid den årliga löneöversyn.  

Löneöversyn 

I Falköpings kommun genomförs löneöversyn årligen för samtliga 

medarbetare, utifrån centrala avtal. Vid löneöversyn hanteras samtliga 

medarbetare: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månads- 

och timlön.  

Löneöversyn syftar till att skapa en lönebild som stödjer kvalitet, prestation 

och utveckling av verksamheterna sett till medarbetares månadslön. 

Löneöversyn är det årliga tillfälle som chefer har att se över lönerna för 

medarbetare i förhållande till prestation, resultat samt lönestruktur och dess 

inverkan på verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalité. I 

löneöversyn är det månadslönen och inte påslag som är väsentlig, det är 

också den nya månadslönen som kommuniceras i det löneförmedlande 

samtalet. 

Inför avtalsenliga löneöversyn tillhandahåller HR-avdelningen anvisningar 

kring processen i syfte att skapa en process där medarbetarnas prestation 

kopplat mot uppsatta mål och lönekriterier knyts samman så att det positiva 

sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Chef ansvarar för att 

samtal genomförs med medarbetare. Samtliga medarbetare ska erbjudas ett 

löne-, utvecklings- och löneförmedlande samtal. Samtalen ska 

dokumenteras i aktuellt personalsystem. 



 6 

För att möjliggöra en differentiering av löner enligt de centrala avtalens 

intention bör respektive verksamhetsområde beakta att löneutrymmet inte 

bryts för långt ut i organisationen. Tid bör därför avsättas inom respektive 

ledningsgrupp i syfte att föra en dialog kring lönebild, lönestruktur och 

löneförändringsbehov.  

 

Förändring av lön utanför löneöversyn 
Lönesättning för redan anställda medarbetare sker i samband med årlig 

löneöversyn med nedanstående undantag som beslutas av HR-chef i samråd 

med förvaltningschef.  

Ny anställning med samma befattning:  

Vid enstaka tillfällen kan ett nytt anställningsavtal med samma befattning 

innebära märkbart förändrat ansvar och arbetsuppgifter där behov av 

justering av lön kan anses skäligt. Respektive chef ansvarar för att ta fram 

underlag som går via förvaltningschef till HR-chef innan beslut, detta ska 

dock användas restriktivt.  

Titeländring:  

Förändras arbetsuppgifterna varaktigt där medarbetarens arbetsuppgifter blir 

väsentligt mer kvalificerade och innefattar ett utökat ansvar kan nytt 

anställningsavtal med ny befattning och ny lön bli aktuell. Respektive chef 

ansvarar för att ta fram underlag som går via förvaltningschef till HR-chef.  

Lönetillägg:  

I undantags fall när en medarbetare, utifrån tydliga verksamhetsmässiga 

skäl, tillfälligt ges mer kvalificerade arbetsuppgifter och ett utökat ansvar 

som ligger utanför gällande anställningsavtal kan ett lönetillägg skrivas. Ett 

lönetillägg ska alltid tidsbegränsas. Utgångspunkten är att en tillämpning av 

individuell och differentierad lönesättning med tydliga lönekriterier ska leda 

till att den som tar ett stort ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten 

erhåller en bra löneutveckling över tid istället för lönetillägg. Respektive 

chef ansvarar för att ta fram underlag som går via förvaltningschef till HR-

chef.  

 

Ansvarsfördelning 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens centrala 

personalorgan. Kommunstyrelsens arbetsutskott är ytterst ansvariga 

för lönepolitiken. 

 

 Förvaltningschef ansvarar för förvaltningens arbete med 

lönebildning samt att löneprocessen sker i enlighet med kommunens 
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riktlinje för lönebildning, centrala avtal och gällande lagstiftning. 

Förvaltningschef ansvarar för att förankra och anpassa de 

kommunövergripande lönekriterierna utifrån den egna 

verksamheten. Vidare ansvarar förvaltningschef för en tidig 

differentiering av löneöversynsutrymmet inom förvaltningen.  

 

 Chef med personalansvar ansvarar för att bedöma medarbetares 

prestation, ansvarar för lönesättning samt att bedömningen av 

medarbetarnas insatser och prestation sker på ett objektivt sätt 

utifrån verksamhetens mål och fastställda lönekriterier.  

 

 Medarbetare ansvarar för att vara väl förberedda vid lönesamtal 

genom att känna till kommunens riktlinje för lönebildning samt 

fastställda lönekriterier. Medarbetare ansvarar också för att delta i 

arbetsplatsens dialog om verksamhetsmål och lönekriterier. 

 

Inlöst övertid 
Vid nyanställning eller i samband med löneöversyn kan eventuell inlösen av 

övertidsersättning genomföras. De som omfattas av att inte ha rätt till 

kompensation för övertid är chefer samt enstaka medarbetare med 

specialistfunktion.  

Beslut om inlöst övertidsersättning för andra yrkeskategorier än chefer fattas 

av förvaltningschef i samråd med HR-chef. 

 Inlöst övertidsersättning ska anges i anställningsavtalet.  

 Medarbetare som inte har rätt till kompensation för övertid omfattas 

likväl av arbetsmiljölag och arbetstidslag. Medarbetaren ska 

registrera sin arbetstid på lämpligt sätt. Närmaste chef ansvarar för 

uppföljning av medarbetarens arbetstid. 

 Medarbetare som har inlöst övertidsersättning har inte rätt till 

kompensation i pengar för övertidsarbete. Om medarbetare med 

inlöst övertidsersättning utför arbete på tid överstigande den 

fastställda arbetstiden, får medarbetaren, om verksamheten så 

medger, ledigt för motsvarande tid. 

 I samband med jour eller beredskap utgår övertidsersättning vid 

aktivt arbete även för medarbetare som har inlöst övertid. 
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§ 113 Dnr 2021/00259  

Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 

enligt direktionens förslag. 

2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 107. 

3 Besluten i punkterna 1-2 gäller under förutsättning att alla 

medlemskommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra 

Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.      

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, 

(AÖS) beslutade den 24 maj 2021, § 12, att föreslå kommunfullmäktige i 

AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att 

träda i kraft den 1 januari 2022.  

Enligt den skrivelse som bilagts beslutet uppges att AÖS gör årliga 

underskott sedan år 2013. Det beror på den utbyggnad av 

matavfallsinsamling som gjordes år 2011. Under åren 2011-2018 

finansierades underskottet genom att ta av kommunalförbundets egna 

kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering genom eget kapital är dock 

begränsad varför avgiftshöjningar behövs. Direktionen beslutade år 2020 om 

att årligen höja intäkterna med fem procent för att minska underskotten. 

Förslaget innebär att grundavgifterna höjs. För småhus och verksamheter 

föreslås en höjning med 100 kronor till 900 kronor. För lägenheter och 

fritidshus föreslås att höjningen av grundavgiften görs med 50 kronor till 450 

kronor. Som exempel innebär det att årsavgiften för ett abonnemang för 

småhus för 190 liter med mat höjs från 1905 kronor per år till 2005 kronor 

per år. Det kan jämföras med den genomsnittliga avgiften för ett villahushåll 

som år 2019 var 2 224 kronor enligt Avfall Sverige. För ett flerbostadshus 

om 48 lägenheter med utsortering av matavfall innebär förändringen att 

avgiften stiger från 36 510 kronor per år till 38 910 kronor. 

Förslaget innebär även att avgifterna för tömning av små 

avloppsanläggningar höjs. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam. Höjningen görs med fyra procent 

för små avloppsanläggningar. 

För Falköpings kommuns del sker även en mindre höjning av avgifterna för 

mottagning av säck vid Falevi återvinningscentral från 100 kronor till 120 
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kronor per säck. Denna avgift gäller endast för kunder som har fått total 

dispens från sophämtning.  

Förslaget har beretts av kommundirektörerna i medlemskommunerna som 

inte har haft några synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 

betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 

delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 

om i detta fall avfallstaxan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 

framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 

januari 2022 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, 

§ 107. Besluten i punkterna 1–2 föreslås gälla under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag.   

Finansiering 

AÖS verksamhet finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte 

av medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 

Direktionens beslut, 2021-05-24 

Skrivelse gällande avfallstaxa, 2021-04-21 

Förslag till avfallstaxa, 2021-05-24       
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 

enligt direktionens förslag. 

2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 107. 

3 Besluten i punkterna 1-2 gäller under förutsättning att alla 

medlemskommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra 

Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.            

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, 

(AÖS) beslutade den 24 maj 2021, § 12, att föreslå kommunfullmäktige i 

AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att 

träda i kraft den 1 januari 2022.  

Enligt den skrivelse som bilagts beslutet uppges att AÖS gör årliga 

underskott sedan år 2013. Det beror på den utbyggnad av 

matavfallsinsamling som gjordes år 2011. Under åren 2011-2018 

finansierades underskottet genom att ta av kommunalförbundets egna 

kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering genom eget kapital är dock 

begränsad varför avgiftshöjningar behövs. Direktionen beslutade år 2020 om 

att årligen höja intäkterna med fem procent för att minska underskotten. 

Förslaget innebär att grundavgifterna höjs. För småhus och verksamheter 

föreslås en höjning med 100 kronor till 900 kronor. För lägenheter och 

fritidshus föreslås att höjningen av grundavgiften görs med 50 kronor till 450 

kronor. Som exempel innebär det att årsavgiften för ett abonnemang för 

småhus för 190 liter med mat höjs från 1905 kronor per år till 2005 kronor 

per år. Det kan jämföras med den genomsnittliga avgiften för ett villahushåll 

som år 2019 var 2 224 kronor enligt Avfall Sverige. För ett flerbostadshus 

om 48 lägenheter med utsortering av matavfall innebär förändringen att 

avgiften stiger från 36 510 kronor per år till 38 910 kronor. 
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Förslaget innebär även att avgifterna för tömning av små 

avloppsanläggningar höjs. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam. Höjningen görs med fyra procent 

för små avloppsanläggningar. 

För Falköpings kommuns del sker även en mindre höjning av avgifterna för 

mottagning av säck vid Falevi återvinningscentral från 100 kronor till 120 

kronor per säck. Denna avgift gäller endast för kunder som har fått total 

dispens från sophämtning.  

Förslaget har beretts av kommundirektörerna i medlemskommunerna som 

inte har haft några synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 

betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 

delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 

om i detta fall avfallstaxan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 

framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 

januari 2022 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, 

§ 107. Besluten i punkterna 1–2 föreslås gälla under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag.   

Finansiering 

AÖS verksamhet finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte 

av medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 

Direktionens beslut, 2021-05-24 

Skrivelse gällande avfallstaxa, 2021-04-21 

Förslag till avfallstaxa, 2021-05-24       

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 

Pia Alhäll, kommundirektör 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 

från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall 

från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

AÖS ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för 

enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom 

avfallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 

beslut om att anta taxan. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion föreslår 

nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 

Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras 

vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses 

försvårande. 

Grundavgift  

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.  

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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Hämtningsavgift  

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

Speciella avgifter 

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift 

från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 

hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna 

abonnemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

Anmälan sker antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag  

Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras 

retroaktivt.  

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt 

betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas 

vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan 

tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag 

betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter  

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter  

 
Småhus och verksamheter 

 
900 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
450 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 
Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall. 
 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 430 kr 2 330 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 120 kr 3 020 kr 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 1 015 kr 1 915 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 405 kr 2 305 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 730 kr 2 630 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 420 kr 3 320 kr 

 

Delat kärl 
Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Delat kärl 140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 715 kr 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 
1 105 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

1 430 kr 

 
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin 
grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 900 kr 95 kr 995 kr 
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

Kärl 190 liter 900 kr 1 675 kr 2 575 kr 

Kärl 240 liter 900 kr 2 000 kr 2 900 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 900 kr 2 690 kr 3 590 kr 

 

Delat kärl  
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.  
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.  

Brännbart avfall 1 gång / 2 veckor delat kärl Summa hämtningsavgift (kr/år) 

Kärl 140 liter  715 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 1 105 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 430 kr 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 450 kr 455 kr 905 kr 

Kärl 190 liter 450 kr 665 kr 1 115 kr 

Kärl 240 liter 450 kr 830 kr 1 280 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 450 kr 95 kr 545 kr 

 

 

 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

450 kr 455 kr 905 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  450 kr 280 kr 730 kr 
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Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till 

kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av rest- eller brännbart avfall vid flerbostadshus och 

verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Rest- eller 
brännbart avfall 

Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS kontaktas. Observera att särskilt 

regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
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Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos AÖS. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av AÖS) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 32 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt 

tas med personal på plats.  

Innan byte av container tas kontakt med AÖS. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 320 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 

 

 



16 (19) 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan 

container för utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. 

får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen 

avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen 

kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och uppmärkt. Större 

mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Små avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 000 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 270 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 840 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 210 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 415 kr 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 460 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 770 kr 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 730 kr 

Vardag kl. 16-07 1 300 kr 

Helg 1 560 kr 

Storhelg 2 300 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 

 



 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

    2021-04-21     AÖS2021.0013 
 
 
 
 

 
 

 

Skrivelse avfallstaxa 2022 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 

solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande 

beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 22 mars 2021 i syfte att förankra förslaget i respektive 

medlemskommun. 

 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av 

insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit 

oförändrade under perioden 2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans 

med generella kostnadsökningar har istället finansierats genom att minska det egna 

kapitalet. Direktionen har därför årligen beslutat att inte återställa underskotten med 

hänvisning till förbundets goda finansiella ställning.  

 

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. Inför avfallstaxa 

2020 presenterades ett förslag om en successiv intäktsökning med 5 procent per år 

vilket motsvarar ca 6 mnkr för att minska de årliga underskotten. Förslaget 

accepterades av direktionen.  

Effektivisering och besparingar 

Inom AÖS arbetas det ständigt med besparingar och effektivisering av verksamheten. 

Några av de besparingsåtgärder som arbetas med är bland andra ”Sortera säcken” för 

minskade mängder brännbart restavfall, sidlastning i Mariestad för effektivare 

sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter och att öka antalet kunder som 

väljer digitala fakturaalternativ för minskade faktureringskostnader. 
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Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten under 2021 

beräknas till 4 mnkr och under 2022 till ca 5,5 mnkr. Skatten belastar 

renhållningskollektivet och finansieras via avfallstaxan. 

Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 

1 januari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, 

reklamblad och andra trycksaker på kommunerna. Det nya systemet ska vara 

lättillgängligt och målet är att samla in och materialåtervinna 90 procent av 

returpappret som sätts på marknaden. 

Finansieringen av insamlingen ska ske inom ramen för avfallstaxan. Enligt beräkningar 

från branschorganisationen Avfall Sverige kan det kosta mellan  

150 – 250 kr per hushåll och år. Det råder även osäkerhet kring avsättningen för det 

insamlade materialet både gällande ersättning och möjlighet till avlämning.  

För AÖS del innebär det mycket kort tid att skapa en insamlingslösning som är 

ekonomiskt effektiv och som når insamlingsmålet. I möjligaste mån avser AÖS därför 

bibehålla nuvarande insamling. De ännu okända kostnaderna för insamling av 

returpapper föreslås rymmas inom redan föreslagna höjningar av grundavgiften. 

Förankring med kommundirektörer 

I januari 2018 beslutade ägarsamrådet att avfallstaxan ska förankras med respektive 

kommuns kommundirektör vilket också skett sedan dess. Den 22 januari 2021 träffade 

AÖS kommundirektörerna för att presentera tankarna inför förslag till ny avfallstaxa 

för 2022. Inga särskilda synpunkter på förslaget lämnades under mötet. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa 2022 

I förslag till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifter med 5,8 mnkr och 

intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,5 mnkr. Avgift för 

mottagning av säck vid Falevi ÅVC för kunder med total dispens från sophämtning 

föreslås höjas från 100 kr till 120 kr per säck. 
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Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 100 kr per år till 900 

kr. Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 50 kr per år 

till 450 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad grundavgift 
 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Kärl 190 liter med mat 1 905 2 005 100 8 5,2% 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 
lägenheter 
Abonnemang med 
sortering av matavfall 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Avgift 
per  

lägenhet 
2022 

Årsavgift, kr 36 510 38 910 2 400 200 6,6% 811 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 224 kr per år i 

avfallsavgift (år 2019). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 399 kr.  

 

Små avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket 

motsvarar ca 500 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam.  

 

Storlek 2021 2022 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 955 kr 1 000 kr 45 

3,1-5,0 kbm 1 210 kr 1 270 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 764 kr 1 840 kr 76 
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§ 114 Dnr 2021/00311  

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 26 oktober 2020, § 128.        

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2021, § 71, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 

taxeförslag.  

Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut behövs en höjning av 

brukningsavgifterna göras med fem procent för att uppnå budgetbalans och 

återställa VA-fonden. Återställs inte underskott i VA-fonden inom tre år är 

skattekollektivet skyldigt att finansiera detta.  

Kostnaderna kommer att öka under år 2022 för bland annat levererat vatten. 

Skaraborgsvatten har aviserat en ökning med 2,4 procent för levererat vatten 

och har aviserat högre ökningar i framtiden för att kunna investera i 

anläggningar för säker leverans. Kostnaderna för löner samt interna och 

externa tjänster kommer också att öka med cirka tre procent. Även 

kapitalkostnaderna kommer att öka för reinvesteringar för att kunna uppnå 

målet på 100-års renoveringstakt på ledningsnätet.  

Förslaget till ändring ligger i nivå med branschorganet Svenskt vattens 

rekommendation om årlig höjning om 4,1 %. Förslaget innebär en höjning 

med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A (villa) och för 

typhus B (lägenhet) en höjning med 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 

Svenskt vattens taxestatistik för år 2020 är mediankostnaden för typhus A 

652 kr per månad och för typhus B 407 kr per månad.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 

fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 

allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 

och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 

kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 

beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 
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Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 

26 oktober 2020, § 128.         

Finansiering 

Taxan är avgiftsfinansierad och belastar därför VA-abonnenterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 

Tekniska nämnden § 71/2021, 2021-06-21 

Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2021-06-21       
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 26 oktober 2020, § 128.         

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2021, § 71, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 

taxeförslag.  

Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut behövs en höjning av 

brukningsavgifterna göras med fem procent för att uppnå budgetbalans och 

återställa VA-fonden. Återställs inte underskott i VA-fonden inom tre år är 

skattekollektivet skyldigt att finansiera detta.  

Kostnaderna kommer att öka under år 2022 för bland annat levererat vatten. 

Skaraborgsvatten har aviserat en ökning med 2,4 procent för levererat vatten 

och har aviserat högre ökningar i framtiden för att kunna investera i 

anläggningar för säker leverans. Kostnaderna för löner samt interna och 

externa tjänster kommer också att öka med cirka tre procent. Även 

kapitalkostnaderna kommer att öka för reinvesteringar för att kunna uppnå 

målet på 100-års renoveringstakt på ledningsnätet.  

Förslaget till ändring ligger i nivå med branschorganet Svenskt vattens 

rekommendation om årlig höjning om 4,1 %. Förslaget innebär en höjning 

med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A (villa) och för 

typhus B (lägenhet) en höjning med 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 

Svenskt vattens taxestatistik för år 2020 är mediankostnaden för typhus A 

652 kr per månad och för typhus B 407 kr per månad.  
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Förvaltningens bedömning 

Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 

fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 

allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 

och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 

kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 

beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 

Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 

26 oktober 2020, § 128.         

Finansiering 

Taxan är avgiftsfinansierad och belastar därför VA-abonnenterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 

Tekniska nämndens beslut, 2021-06-21 

Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2021-06-21       

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Stig Säll, biträdande VA-chef 

Anna Karin Linder, administratör 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 

 

 
Taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021 
(Taxan ersätter den tidigare taxan för vatten och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 

2018-11-26, § 148) 
Gäller från och med den 1 januari 2022 

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Falköpings 

kommun. 

 

Huvudmannaskapet utövas av tekniska nämnden. 

 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Falköpings kommun 
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§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Falköpings kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten–gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän plats- 

mark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 
§ 3 Fastighetsbegrepp 

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Butiker  Restauranger Utbildning 

Förvaltning Sjukvård Utställningslokaler 

Hantverk Småindustri 

Hotell Sporthallar 

Kontor Stormarknader 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads- 

ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebygg- 

ande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller där- 

med jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss 

typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 

svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 
§ 4 Avgiftsskyldighet 
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4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V Vattenförsörjning Ja Ja 

S Spillvattenavlopp Ja Ja 

Df Dag- och/eller dränvatten- 

avlopp från fastighet 

Ja Ja 

Dg Dagvattenavlopp från 

allmän platsmark 

Ja Ja, ingår delvis i Df 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastig- 

hetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit ut- 

förda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande 

av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt 
när avgiftsskyldighet inträder. 

 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 Bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 

b) En avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 
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c) En avgift per m2 tomtyta om 15,10 kronor om 18,90 kronor 

d) En avgift per lägenhet om 15 067 kronor om 18 834 kronor 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 5.1 a) som 

om servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för 

Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads- 

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella 

fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion 

till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och d) även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift 

enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 

eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse- 

punkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln 

i 5.3. 
 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

 
§ 6 Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

Om 36 271 kronor Om 45 339 kronor 
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b) En avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df* 

Om 17 442 kronor Om 21 803 kronor 

c) En avgift per m2 tomtyta om 36,40 kronor om 45,50 kronor 

 
* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 6.1 a) som 

om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för 

Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 

genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anstånds- 

medgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter 

utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelse-punkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna 

anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgifter erläggas 

enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

förut erlagd. 

 
§ 7 Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per 

uppsättning FP 

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % –  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % –  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 

5.3 andra stycket så medger. 

 
§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 

ska erläggas reducerade avgifter enligt följande. 
 

Avgifter för framdragen servisledning* 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 8.1 som 

om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt 

för Df upprättats. 

 

Avgifter i övrigt 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % – 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % – 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % – 20 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % – 

Tomtyteavgift 6.1c) 30 % 50 % – 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten 

inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna 

anläggningen, uttas inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b 

eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den 

allmänna anläggningen. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % 

av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen 

och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas 

en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etablerings- 

avgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 
§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 

erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 

 
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
§ 11 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 

vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 

avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5–8 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges 

i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 

skulle ha skett. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 

motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggnings- 

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje 

del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 



9 (13)

 

) 

 

erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov 

för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning 

av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade för- 

hållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 
§ 13 Övriga frågor 

13.1 Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande 

av huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 

anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna 

kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället 

för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, 

är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna 

del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 

och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick. 

13.4 Om en fastighetsägare begär att extra befintlig servisledning ska 

borttagas och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta borttagandet av den extra befintliga 

servisledningens allmänna del. 

13.5 Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en 

betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som 

inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska 

brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA- 

huvudmannen I framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll 

och upprätthållande av de VA-anläggningar som förser samtliga fastigheter 

inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. 

 
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 14 Bebyggd fastighet 

 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år och vattenmätare:   

 20 mm (Qn 2,5) om 2 704 kr  

ny 2 839,20 kr 

om 3 380 kr 

      3 549 kr 
 25 mm (Qn 6) om 9 464,80 kr 

ny 9 938 kr 

om 11 831 kr 

       12 422,50 kr 
 40 mm (Qn 10) om 21 649,50 kr 

ny 22 732 kr 

om 27 061,90 kr 

      28 415 kr 
 50 mm (Qn 15) om 46 707 kr 

ny 51 142,40 kr 

om 58 883,75 kr 

      63 928 kr 
 ≥65 mm (Qn 25) om 108 241,60 kr 

ny 113 653,60 kr 

om 135 302kr 

      142 067 kr 

b) En avgift per m3 levererat vatten om 20,40 kronor 

ny  21,40 kr 

om 25,50 kronor 

      26,75 kr 

c) En avgift per år och varje helt 

100-tal m2 tomtyta 

om 37,60 kronor 

ny  39,60 kr 

om 47 kronor 

       49,50 kr 

d) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet med fler än två 

lägenheter 

om 289 kronor 

ny  303,40 kr 

om 361,25 kronor 

      379,25 kr 

e) En avgift per m³ levererat vatten vid 

kommunens betalstation för vatten 

om 23 kronor 

ny  24,20 kr 

om 28,75 kronor 

      30,25 kr 

För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt c) ut för högst 

1 200 m2. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 
 

14.3 Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

  V S Df* 

Fast avgift 14.1 a) 45 % 55 % – 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % – 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 c) – – 100 % 

Avgift per lägenhet 14.1 d) 40 % 40 % 20 % 

* Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna 

anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas avgift 

enligt 14.1 c) och d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 
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till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut 

efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad 

och med 90 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Fast avgift enligt 14.1 a) 

tillkommer för en fiktiv vattenmätare av storlek som huvudmannen 

bestämmer. 

14.5 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 b). 

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 

30 m3 per lägenhet. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvud- 

mannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning 

i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och 

värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 

begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.   

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds 

till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 12 % av 

avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 Allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

ska erlägga brukningsavgift. 

 

Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En årlig avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten 

om 0,64kronor 

ny  0,68kr 

om 0,80 kronor 

      0,85 kr 

 

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
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avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad 

av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter 

annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 

mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 17 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 

14.1 a) och 14.1 c). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål reduceras avgiften 14.1 enligt 14.2. 

 
§ 18 Extra åtaganden 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 

på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 

debiteras följande avgifter. 

 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 640 kronor 

ny 672 kr 

800 kronor 

840 kr 

Uppsättning av vattenmätare 640kronor 

ny 672  kr 

800 kronor 

840 kr 

Avstängning av vattentillförsel 640 kronor 

per timme 

ny 672  kr 

800 kronor 

per timme 

840  kr 

Påsläpp av vattentillförsel 640 kronor 

per timme 

ny 672  kr 

800  kronor 

per timme 

840 kr 

Montering och demontering av 

strypbricka i vattenmätare 

640 kronor 

ny 672  kr 

800  kronor 

840 kr 

Undersökning av vattenmätare. 

Fastighetsägaren betalar endast om mätaren 

är felfri. I fall det är fel på mätaren så står 

kommunen för kostnaden. Vattenmätare byts 

regelbundet (cirka vart 10:e år) och bytes- 

kostnaden ingår i abonnemangsavgiften. 

640 kronor 

ny 672  kr 

800  kronor 

840 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 640 kronor 

ny 672  kr 

800  kronor 

840 kr 

Förgäves besök (från tredje gången) 640 kronor 

ny 672  kr 

800  kronor 

840 kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

 
§ 19 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 14–17 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 

tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 

debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd eller annan grund som anges i § 14 och § 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 

erläggas på obetalt belopp enligt 12.2. 

Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift 

motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, 

får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genom- 

snitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 21 Avtal i vissa fall 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller 

avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 

fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens 

med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

 
TAXANS INFÖRANDE (§ 23) 
 
§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. De brukningsavgifter enligt 
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14.1, 14.4 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighets- 

ägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 

den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen 

jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

____________________________________________________________ 
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§ 71 Dnr 2021/00161  

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 2022 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 

taxeförslag.  

Bakgrund 

Va-taxan behöver höjas för år 2022 för att möta ökade kostnader samt för att 

täcka underskott i VA-fonden. Skaraborgsvatten höjer avgifterna med 2,4 % 

på levererat vatten till 2022 och överväger att höja med ca 4,5 % per år i 

framtiden för att klara att investera i anläggningar för att säkra leverans och 

kvalitet. Ökade kostnader för löner samt interna och externa tjänster ökar 

också med cirka 3%. Reinvesteringar för att uppnå 100 års renoveringstakt 

på ledningsnätet belastar kapitalkostnaderna vilket tillsammans innebär att 

taxan behöver höjas med 5 %. Förslaget ligger i nivå med branschorganet 

Svenskt vattens rekommendation om årlig höjning om 4,1% för att inte 

hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Förslaget 

innebär en höjning med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A 

(villa) och för typhus B (lägenhet) 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 

Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 652 kr per 

månad och för typhus B 407 kr per månad inklusive moms enligt 2020 års 

taxa.  

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömmer att taxan behöver höjas med 5 % för att uppnå 

budgetbalans och återställa underskottet i VA-fonden. Återställs inte 

underskott i VA-fonden inom tre år är skattekollektivet skyldigt att 

finansiera detta. 

Finansiering 

Taxehöjningen belastar VA-abonnenterna . 

Underlag 

Arbetsutskottet § 52/2021 

VA-chefens tjänsteutlåtande 

Bilaga taxeförslag 

  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

VA-chefen   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 115 Dnr 2021/00261  

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
föreningen Alphems Arboretum för år 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar Alphems Arboretum kommunstrategiskt 

bidrag för år 2021 med 300 000 kronor.       

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. Alphems Arboretum beskriver i sin 

ansökan att de bidrar till mål 1 om ett socialt hållbart Falköping och till mål 

3, ett näringsliv som utvecklas, genom att bevara och utveckla ett unikt 

grönområde i kommunen samt genom att vara ett turistmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Alphems Arboretum är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en 

ideell förening. Parken är anlagd under åren 1903–1953. 1956 köptes 

trädgårdsanläggningen av Vilske Hembygds- och Fornminnesförening. 1988 

övertogs parken av Föreningen Alphems Arboretum. Alphems Arboretum 

har ett samarbete med Studiefrämjandet via guidning av området. 

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 

300 000 kronor för år 2021. I ansökan anger föreningen att bidraget ska 

användas till del av lön vaktmästare, plantering av ersättningsträd, 

ommålning av kaffebyggnad och installation av UV-filter för rening av 

dricksvatten. Föreningen uppger att de även får bidrag från Arbets-

förmedlingen och Grevills fond. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 

200 000 kronor från Falköpings kommun. 

Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 85 000 kronor. Föreningen 

ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. Personalkostnaderna utgör 
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68 % av budgeten. Kommunbidraget till föreningen består av 38 % av 

intäkterna i budget. Föreningens del är 27 %. Lönebidragsdelen är 28%. 

Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 

för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Alphems Arboretum om kommun-

strategiskt bidrag beviljas med 300 000 kronor, även om det innebär att 

budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Alphems 

Arboretum kommunstrategiskt bidrag. 

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2021 med 300 000 kronor. 

Avvikelserapportering för kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Alphems Arboretum för år 2021 
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 Kommunstyrelsen 

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
föreningen Alphems Arboretum för år 2021  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar Alphems Arboretum kommunstrategiskt 

bidrag för år 2021 med 300 000 kronor.           

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. Alphems Arboretum beskriver i sin 

ansökan att de bidrar till mål 1 om ett socialt hållbart Falköping och till mål 

3, ett näringsliv som utvecklas, genom att bevara och utveckla ett unikt 

grönområde i kommunen samt genom att vara ett turistmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Alphems Arboretum är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en 

ideell förening. Parken är anlagd under åren 1903–1953. 1956 köptes 

trädgårdsanläggningen av Vilske Hembygds- och Fornminnesförening. 1988 

övertogs parken av Föreningen Alphems Arboretum. Alphems Arboretum 

har ett samarbete med Studiefrämjandet via guidning av området. 

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 

300 000 kronor för år 2021. I ansökan anger föreningen att bidraget ska 

användas till del av lön vaktmästare, plantering av ersättningsträd, 

ommålning av kaffebyggnad och installation av UV-filter för rening av 
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dricksvatten. Föreningen uppger att de även får bidrag från 

Arbetsförmedlingen och Grevills fond. För år 2020 fick föreningen ett bidrag 

om 200 000 kronor från Falköpings kommun. 

Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 85 000 kronor. Föreningen 

ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. Personalkostnaderna utgör 

68 % av budgeten. Kommunbidraget till föreningen består av 38 % av 

intäkterna i budget. Föreningens del är 27 %. Lönebidragsdelen är 28%. 

Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 

för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Alphems Arboretum om 

kommunstrategiskt bidrag beviljas med 300 000 kronor, även om det innebär 

att budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Alphems 

Arboretum kommunstrategiskt bidra. 

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2021 med 300 000 kronor. 

Avvikelserapportering för kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Alphems Arboretum för år 2021  

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Lennart Torstensson, Alphems Arboretum 
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§ 116 Dnr 2021/00343  

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 

2021 med 50 000 kronor. 

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Åsle Mularp 

Tiarp hembygdsförening att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett 

socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som utvecklas genom att ett 

attraktivt besöksmål och genom att anställa sommarjobbare. 

 I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. Åsle Tå Mularp Tiarp Hembygdsförening har ansökt ett 

kommunstrategiskt bidrag om 50 000 kronor för år 2021. I ansökan anger 

föreningen att bidraget ska användas till vaktmästarbidrag för skötsel av 

Hembygdsmuseum liknade Alphems Arboretum fått tidigare år. Åsle Tå 

Mularp Tiarp Hembygdsförening utför ca 2500-3000 ideella timmar varför 

de inte kan belasta medlemmar mer.  

Kostnaden för vaktmästare ligger runt 50 000 kronor varje år inklusive 

material. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 50 000 kronor. 

Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 48 000 kronor. Föreningen 

ska själv svara för rimlig del av kostnaderna. Resultatredovisningen visar 

inga personalkostnader. Kommunbidraget består av 8 % av intäkterna i 

utfallet. Föreningens del är 75 %. Den största delen är intäkter från inträde. 

Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 
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för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening om 

kommunstrategiskt bidrag beviljas med 50 000 kronor, även om det innebär 

att budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Åsle Mularp Tiarp 

Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, kommun-

strategiska bidrag för år 2021 med 50 000 kronor. Avvikelserapportering för 

kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Susanne Beijbom   Ekonom   0515-88 50 78   susanne.beijbom@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 

2021 med 50 000 kronor.   

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Åsle Mularp 

Tiarp hembygdsförening att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett 

socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som utvecklas genom att ett 

attraktivt besöksmål och genom att anställa sommarjobbare. 

 I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. Åsle Tå Mularp Tiarp Hembygdsförening har ansökt ett 

kommunstrategiskt bidrag om 50 000 kronor för år 2021. I ansökan anger 

föreningen att bidraget ska användas till vaktmästarbidrag för skötsel av 

Hembygdsmuseum liknade Alphems Arboretum fått tidigare år. Åsle Tå 

Mularp Tiarp Hembygdsförening utför ca 2500-3000 ideellatimmar varför de 

inte kan belasta medlemmar mer. Kostnaden för vaktmästare ligger runt 

50 000 kronor varje år inklusive material. För år 2020 fick föreningen ett 

bidrag om 50 000 kronor. Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 
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48 000 kronor. Föreningen ska själv svara för rimlig del av kostnaderna. 

Resultatredovisningen visar inga personalkostnader. Kommunbidraget består 

av 8 % av intäkterna i utfallet. Föreningens del är 75 %. Den största delen är 

intäkter från inträde. 

Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 

för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening om 

kommunstrategiskt bidrag beviljas med 50 000 kronor, även om det innebär 

att budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningförvaltningens bedömning är att bevilja Åsle Mularp Tiarp 

Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2021 med 50 000 kronor. 

Avvikelserapportering för kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Lars-Åke Klasson, Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening 
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§ 117 Dnr 2021/00339  

Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen Västra Götalands 
län om skötsel av rikkärr på del av fastigheten Gamla 
Stan 2:26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun undertecknar ett 10-

årigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län för skötsel 

av rikkärr med omgivande marker genom åtgärder som bete och röjning 

på del av fastigheten Gamla Stan 2:26.        

Sammanfattning 

Kommunen har fått en förfrågan från länsstyrelsen att teckna ett 10-årigt 

naturvårdsavtal med dem för en adekvat skötsel på ett värdefullt natur-

område, ett rikkärrsområde, vid Krokstorp, strax söder om det nya handels-

området med bland annat Biltema, Falköping. Stadsbyggnadsavdelningen 

bedömer att naturvårdsavtalet gynnar både kommunens skötsel av värdefulla 

naturområden och att det är ekonomiskt fördelaktigt då länsstyrelsen 

bekostar åtgärderna som stängsling och röjning av området. Därför föreslår 

stadsbyggnadsavdelningen att kommunstyrelsen godkänner avtalet och att 

kommunen undertecknar avtalet. 

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2021-09-07 

Förslag till naturvårdsavtal för del av fastigheten Gamla stan 2:26, 

Falköpings kommun, 2021-09-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Dag Fredriksson   Kommunekolog      dag.fredriksson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen Västra Götaland 
och Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun undertecknar ett 10-

årigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län för skötsel 

av rikkärr med omgivande marker genom åtgärder som bete och röjning 

på del av fastigheten Gamla Stan 2:26.         

Sammanfattning 

Kommunen har fått en förfrågan från länsstyrelsen att teckna ett 10-årigt 

naturvårdsavtal med dem för en adekvat skötsel på ett värdefullt 

naturområde, ett rikkärrsområde, vid Krokstorp, strax söder om det nya 

handelsområdet med bland annat Biltema, Falköping. 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att naturvårdsavtalet gynnar både 

kommunens skötsel av värdefulla naturområden och att det är ekonomiskt 

fördelaktigt då länsstyrelsen bekostar åtgärderna som stängsling och röjning 

av området. Därför föreslår stadsbyggnadsavdelningen att kommunstyrelsen 

godkänner avtalet och att kommunen undertecknar avtalet. 

Bakgrund 

Kommunen har fått en förfrågan från länsstyrelsen att teckna ett 

naturvårdsavtal med dem för att ha adekvat skötsel på ett rikkärrsområde vid 

Krokstorp, strax söder om det nya handelsområdet med bland annat Biltema, 

Falköping.  

Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och 

markägaren. Det har oftast använt av Skogsstyrelsen i skogssammanhang, 

men även för andra naturtyper och då är det främst länsstyrelsen skriver ett 

avtal. Kommunen kan också skriva ett sådant med en annan markägare för 

ett markområde ägd av annan part. Avtalet behöver vara långsiktigt för att 

skydda och utveckla naturvärdena och tecknas därför på 10-50 år. Ett 

naturvårdsavtal innebär ett tillfälligt skydd av ett område som sedan vid 

behov kan förlängas eller permanentas med miljöbalken genom bildande av 

naturreservat eller biotopskyddsområde. 
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Området vid Krokstorp består av en kalkfuktäng med inslag av rikkärr på 

drygt 0,3 hektar i en gammal ohävdad betesmark på cirka 7,5 hektar som 

består av igenväxande fuktäng och torrare partier med potential att hysa en 

artrik flora. Delar av betesmarken är planterad med avverkningsmogen gran 

som kommunen avser att delvis avverka och gallra under hösten innan 

stängsling för bete görs.  

I ängs- och betesinventeringen 2016 beskrevs området enligt följande: 

”Flora artrik, men störd av tidigare ohävd och igenväxning. Efterbete 

saknas och hävden är i övrigt svag. Rikliga förekomster av darrgräs och 

ängsvädd noterades, liksom måttlig förekomst av hirsstarr, ängsstarr och 

älggräs samt ringa förekomst av ängsnycklar, majviva, näbbstarr, ormrot, 

slankstarr, klasefibbla, knägräs, prästkrage, smörboll, svinrot och vildlin.” 

I andra inventeringar 2015 och 2016 har fynd gjorts av gräsull, hårstarr, 

slåtterblomma, tvåblad, rosettjungfrulin, ängsbräsma och kärrsälting. Gamla 

uppgifter om honungsblomster och brudsporre finns men några sentida fynd 

är inte gjorda.  

I bevarandeplanen för Falköping-Krokstorp Natura 2000-område på 

privatägd mark anges att kalkfuktängen och rikkärret på kommunalt ägd 

mark ingick i ett förslag att utöka Natura 2000-området som skickades till 

regeringen 2015. Det har dock ännu inte beslutats. I Natura 2000-området på 

grannfastigheten Krokstorp 1:3 finns ett rikkärr och kalkfuktäng med höga 

naturvärden som omgärdas av svagt hävdad igenväxande fuktäng. 

Naturvårdsavtal är aktuellt även här vilket då tecknas av länsstyrelsen och 

privata markägare. 

Rikkärr, eller kalkkärr som de också kallas, är ett samlingsnamn för våra 

allra artrikaste våtmarker. Det är en ovanlig och mycket värdefull livsmiljö 

som hyser många sällsynta arter. Till rikkärren är minst 160 arter knutna, 

varav ca 70 är hotade. Dikning, uppodling, upphörd hävd, övergödning och 

försurning är de främsta hoten och orsakerna till att rikkärren är på stark 

tillbakagång. Rikkärren omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram som tillhör 

ett av de största program som Västra Götalands län arbetar med. Syftet är att 

bevara rikkärren för framtiden.  

Återkommande slåtter- och röjningsinsatser är nödvändiga för att restaurera 

och bevara rikkärret och kalkfuktängen på sikt. Genom den stängsling som 

Länsstyrelsen bekostar kommer betesdjur att kunna vara en del i skötseln. På 

det sättet kan rikkärren och kalkfuktängarna knytas ihop och rikkärrsarterna 

får möjlighet att sprida sig över ett större område. Skötselåtgärder avtalas 

separat. 

 

Naturvårdsavtalet är ett villkor för att Länsstyrelsen ska bekosta stängslet 

och övriga åtgärder under avtalsperioden och ska garantera långsiktighet i 

den fortsatta skötseln. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att naturvårdsavtalet gynnar både 

kommunens skötsel av värdefulla naturområden samt att det är ekonomiskt 

fördelaktigt då länsstyrelsen bekostar åtgärderna som stängsling och röjning 

av området. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner naturvårdsavtalet för en 10-årsperiod för skötsel av rikkärr med 
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omgivande marker genom åtgärder som bete och röjning på del av Gamla 

Stan 2:26. 

Finansiering 

Länsstyrelsen i Västra Götaland står via Naturvårdsverket för finansieringen 

av åtgärder inom naturvårdsavtalet. Det rör framför allt stängsling av 

betesmark men också röjning av området för att underlätta bete och gynna 

naturvärdena. Beslutet innebär inga utgifter för Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2021-09-07 

Förslag till naturvårdsavtal för del av fastigheten Gamla stan 2:26, 

Falköpings kommun, 2021-09-23  

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Dag Fredriksson, Stadsbyggnadsavdelningen 

Alexander Järkeborn, Stadsbyggnadsavdelningen 

 

 

 

 

Dag Fredriksson 

Kommunekolog 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Gö-
talands län 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

   

Naturvårdsavtal för området Gamla stan 2:26 i Falköpings 
kommun 

 

PARTER Namn på fastighetsägaren: Falköpings kommun  
Personnummer/organisationsnummer: 212000-1744 
Adress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
Postadress: 521 81 Falköping 
Telefon: 0515-88 50 00 
E-post: kommunen@falkoping.se  
Ägare av fastigheten Falköping Gamla stan, 2:26 i Västra Götalands län, ne-
dan kallad Fastighetsägaren.  

 STATEN genom LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  
Postadress: 403 40 Göteborg 
Telefon: 010-224 40 00 

 

ADMINISTRATIVA 
UPPGIFTER 

Benämning på området: NVA Falköping Gamla stan 2:26  
DOS ID:        
Områdets ungefärliga mittpunkter: N 6445350, E 415320 

BAKGRUND Områdets värden utgörs av ett rikkärr och kalkfuktäng på drygt 0,3 hektar. 
Resterande del på cirka 7,6 hektar består till stora delar av gammal ohävdad 
betesmark med igenväxande fuktäng och torrare partier med potential att hysa 
en artrik flora. Delar av betesmarken är planterad med gran som markägaren 
avser att delvis avverka och gallra under hösten 2021 innan stängsling för bete 
görs. I ängs- och betesinventeringen 2016 beskrevs området enligt följande: 
Flora artrik, men störd av tidigare ohävd och igenväxning. Efterbete saknas 
och hävden är i övrigt svag. Rikliga förekomster av darrgräs och ängsvädd no-
terades, liksom måttlig förekomst av hirsstarr, ängsstarr och älggräs samt ringa 
förekomst av ängsnycklar, majviva, näbbstarr, ormrot, slankstarr, klasefibbla, 
knägräs, prästkrage, smörboll, svinrot och vildlin. I andra inventeringar 2015 
och 2016 har fynd gjorts av gräsull, hårstarr, slåtterblomma, tvåblad, rosett-
jungfrulin, ängsbräsma och kärrsälting. Gamla uppgifter om honungsblomster 
och brudsporre finns men några sentida fynd är inte gjorda.  

I Natura 2000-området Falköping Krokstorp på grannfastigheten Krokstorp 
1:3 finns ett rikkärr och kalkfuktäng med höga naturvärden som omgärdas av 
svagt hävdad igenväxande fuktäng. Naturvårdsavtal är aktuellt även här. 

Kalkfuktängen och rikkärret på fastigheten Falköping Gamla stan 2:26 har för-
slagits ingå i utökning av Natura 2000-området. Förslaget skickades till rege-
ringen 2015, men det har ännu inte beslutats.  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Rikkärr, eller kalkkärr som de också kallas, är ett samlingsnamn för våra allra 
artrikaste våtmarker. Det är en ovanlig och mycket värdefull livsmiljö som hy-
ser många sällsynta arter. Till rikkärren är minst 160 arter knutna, varav ca 70 
är hotade. Kärren har historiskt främst använts som slåttermarker. I Västra Gö-
taland låg dock en hög andel av kärren på betade utmarker. Dikning, uppod-
ling, upphörd hävd, övergödning och försurning är de främsta hoten och orsa-
kerna till att rikkärren är på stark tillbakagång. Rikkärren omfattas av ett nat-
ionellt åtgärdsprogram som tillhör ett av de största program som Västra Göta-
lands län arbetar med. Syftet är att bevara rikkärren för framtiden.  

Återkommande slåtter- och röjningsinsatser är nödvändiga för att restaurera 
och bevara rikkärret och kalkfuktängen på sikt. Genom den stängsling som 
Länsstyrelsen bekostar kommer betesdjur att kunna vara en del i skötseln. På 
det sättet kan rikkärren och kalkfuktängarna knytas ihop och rikkärrsarterna 
får möjlighet att sprida sig över ett större område.  
 
Naturvårdsavtalet är ett villkor för att Länsstyrelsen ska bekosta stängsel och 
övriga åtgärder under avtalsperioden och ska garantera långsiktighet i den fort-
satta skötseln. 

BESKRIVNING AV 
AVTALSOMRÅDET 

Området av fastigheten Falköping Gamla stan 2:26 har markerats på bifogad 
karta, bilaga 1. Avtalsområdet omfattar ca 7,9 hektar ohävdad betesmark varav 
drygt 0,3 hektar rikkärr/kalkfuktäng. Delar av betesmarken är planterad med 
gran. 

SYFTE Syftet med naturvårdsavtalet är att: 

• Bevara följande naturtyper och/eller arter som ingår i EU:s nät-
verk av Natura 2000-områden, i gynnsamt tillstånd (siffrorna 
avser beteckning i Art- och habitatdirektivet): kalkkärrs-
grynsnäcka (1013), kalkfuktängar (6410) och rikkärr 7230). 

• Restaurera och bevara rikkärret och kalkfuktängen med de arter som 
är knutna till dessa.  

• Säkerställa möjligheten till skötselåtgärder som gynnar och ut-
vecklar rikkärrets och kalkfuktängens naturvärden. 

• Säkerställa att inga verksamheter bedrivs som kan komma att 
påverka naturmiljön negativt. 

BEVARANDEMÅL Målet är att bevara och utveckla rikkärrens och kalkfuktängarnas förekomster 
av ovanliga arter som är knutna till de här naturtyperna. Förutsättningar ska 
finnas för att arterna kan öka i antal och utbredning inom avtalsområdet. 

Vid avtalstidens slut bör området utgöras av ett öppet välskött rikkärr och en 
öppen välskött kalkfuktäng med endast glesa förekomster av träd och buskar.  

Inga igenväxningsarter som till exempel bladvass, älgört och trädplantor ska 
tillåtas växa och utbreda sig under avtalsperioden. 

Under hela avtalsperioden ska avtalsområdet skötas för att naturvärdena ska 
förstärkas och bevaras och ge de hävdberoende arterna större förutsättningar 
att öka. 

MILJÖMÅL Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, 
”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
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MEDGIVANDE/ 
UPPLÅTELSE 

Fastighetsägaren förbinder sig att inom avtalsområdet avstå från följande åt-
gärder  
 
1. Använda växtnäringsämnen (naturgödsel eller konstgödsel), kemiska eller 

biologiska bekämpningsmedel. 
 

2. Tillskottsutfodra betesdjur.  
 
3. Åtgärder som till exempel rensa diken, vattendrag, dämma eller utföra an-

nan åtgärd som påverkar hydrologin negativt i kärren. 
 
4. Plantera skog i rikkärret och kalkfuktängen (brun streckad yta på kartan i 

bilaga 1).   
 
Fastighetsägaren medger att Länsstyrelsen eller annan som myndigheten upp-
drar åt får genomföra följande åtgärder inom avtalsområdet:  
 
1. Avverka i trädskiktet och röja buskar och sly i rikkärret och kalkfuktängen 

(brun streckad yta på kartan i bilaga 1).  
 

2. Genomföra hydrologisk utredning, inkluderat att sätta ut grundvattenrör, i 
syfte att ta reda på vilka åtgärder som är möjliga.  

 
3. Genomföra hydrologisk restaurering av rikkärret i den mån det är möjligt. 

 
4. Utföra stängsling, bete, slåtter och bränning för att gynna hävdflora. 

 
5. Så in inhemska arter som är typiska för rikkärr och kalkfuktängar. 
 
6. Använda befintliga vägar för att vid behov inventera och besiktiga områ-

det, så in arter, släppa på betesdjur, dra ledning för vatten, transportera 
vatten till djuren eller köra ut gräs, buskar eller andra röjnings- och av-
verkningsrester. 

 
7. Anlägga och märka ut en vandringsled på lämpligt avstånd från rikkärret. 

SKÖTSELÅTGÄR-
DER 

Länsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärder. 

Ersättning till fastighetsägaren eller entreprenör för skötselåtgärder som initie-
ras av Länsstyrelsen regleras i särskilt skötselavtal. 

Virke som avverkas i samband med skötselåtgärder tillfaller fastighetsägaren. 
Avdrag ska dock göras från likviden för Länsstyrelsens eventuella utgifter för 
avverkning och utforsling av virket i de fall som Länsstyrelsen står för sköt-
selåtgärder. 

AVTALSTID 10 år räknat från den dag avtalet undertecknats av båda parter.  

FÖRTIDA UPPSÄG-
NING 

Om syftet med detta avtal inte kan uppnås får Länsstyrelsen säga upp avtalet i 
förtid. Uppsägningen ska vara skriftlig.  

ERSÄTTNING 0 kronor för hela avtalstiden. 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
 
2021-09-21 
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FÖRBINDELSE Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten göra 
förbehåll om detta naturvårdsavtal och även lämna uppgift om ny ägare till 
Länsstyrelsen. 

Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej 
avverkade rotposter samt att det inte finns några servitut eller andra nyttjande-
rätter som belastar avtalsområdet förutom följande: 

• Befintliga diken och markavvattningsföretag 
• En grusväg 
• Två luftledningar 

SKYDD PÅ LÅNG 
SIKT 

Parternas intention är att delar av avtalsområdet bör ges ett mer långsiktigt 
skydd när naturvårdsavtalet upphör. 

ÄNDRINGAR Ändring i eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen. 

INSKRIVNING Detta avtal får inskrivas på Länsstyrelsens bekostnad. 

UTMÄRKNING Fastighetsägaren medger att gränsen för avtalsområdet märks ut i fält med vit 
färgmärkning på trädstammar och/eller gränsmarkering på stolpar. Efter sam-
råd med fastighetsägaren får informationsskylt om avtalet sättas upp i avtals-
området. 

GODKÄNNANDE Detta avtal gäller under förutsättning av Naturvårdsverkets godkännande. 

ANTAL AVTALSEX-
EMPLAR 

Detta naturvårdsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna 
tagit var sitt. 

 
 
Göteborg 2021-     -      

 
Falköping 2021-     -      

För Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
 
 
…………………………………….. 
Sven Swedberg 
Naturvårdsdirektör  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Karta över området 
 

Fastighetsägare 
 
 
 

…………………………………….  
Adam Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande, Falköpings kommun 
 
 
 
…………………………………….   
Pia Alhäll 
Kommundirektör, Falköpings kommun 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Gö-
talands län 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Bilaga 1. Karta över området – gör karta med fastighetsbeteckningar 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 118 Dnr 2021/00366  

Anslutning till Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors 
for Climate & Energy - Europe, 2050 targets 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ansluter sig till det 

nya Borgmästaravtalet, ”Covenant of Mayors for Climate & Energy – 

Europe, 2050 target”.        

Sammanfattning 

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan lokala myndigheter i Europa för 

att synliggöra lokala klimatåtgärder och tillsammans skala upp 

ambitionsnivån i klimatomställningen. År 2009 undertecknade Falköpings 

kommun Borgmästaravtalet som då innehöll mål fram till 2020. Kommunen 

har nu möjlighet att förnya sitt åtagande genom att ansluta sig till den senaste 

versionen av Borgmästaravtalet som innehåller mål om klimatneutralitet 

2050. Falköpings klimatstrategi 2021-2030 innehåller ambitioner som är helt 

i linje med det nya Borgmästaravtalet och det bedöms lämpligt att fortsätta 

vara med.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Covenant of Mayors for Climate & Energy – Europé, 2050 targets       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförvaltningen    

 

Nina Ramsauer   Miljöstrateg    nina.ramsauer@falkoping.se 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

2021-09-07 

KS 2021/00366  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Anslutning till Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors 
for Climate & Energy - Europe, 2050 targets 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ansluter sig till det 

nya Borgmästaravtalet, ”Covenant of Mayors for Climate & Energy – 

Europe, 2050 target”.         

Sammanfattning  

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan lokala myndigheter i Europa för 

att synliggöra lokala klimatåtgärder och tillsammans skala upp 

ambitionsnivån i klimatomställningen. År 2009 undertecknade Falköpings 

kommun Borgmästaravtalet som då innehöll mål fram till 2020. Kommunen 

har nu möjlighet att förnya sitt åtagande genom att ansluta sig till den senaste 

versionen av Borgmästaravtalet som innehåller mål om klimatneutralitet 

2050. Falköpings klimatstrategi 2021-2030 innehåller ambitioner som är helt 

i linje med det nya Borgmästaravtalet och det bedöms lämpligt att fortsätta 

vara med.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Falköping beslutade år 2009 att underteckna det av 

europeiska kommissionen lanserade Borgmästaravtalet, Covenant of 

Mayors. Städer och kommuner som undertecknade avtalet åtog sig bland 

annat att senast 2020 minska CO2-utsläppen med 20 procent. Eftersom det 

ursprungliga Borgmästaravtalet innehöll mål fram till 2020 och nu är 

inaktuellt uppmanas Falköping och andra undertecknare att förnya åtagandet 

genom att ansluta sig till en ny version av Borgmästaravtalet. Den 7 oktober 

2021 hålls en ceremoni online för de som väljer att ansluta sig. 

Det nya Borgmästaravtalet innebär att anslutna städer/kommuner ska ha låga 

koldioxidutsläpp för att bidra till att hålla den genomsnittliga globala 

uppvärmningen i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid 

klimatmötet i Paris 2015. 2021 är en milstolpe för det europeiska 

Borgmästaravtalet eftersom klimatambitionen skärps för att undertecknarna 

ska nå en gemensam vision: ”År 2050 kommer vi alla att bo i fossilfria och 
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motståndskraftiga samhällen med tillgång till prisvärd, säker och hållbar 

energi”.  

Undertecknarna åtar sig att nå klimatneutralitet senast år 2050. De förbinder 

sig också att engagera sina medborgare, företag och lokala intressenter i att 

få till stånd en rättvis, inkluderande och respektfull klimatomställning som 

tar hänsyn till alla invånare och planetens resurser. Därmed bidrar 

undertecknarna till den europeiska klimatpakten, ett EU-omfattande initiativ 

som uppmanar alla att delta i klimatåtgärder och bygga ett grönare Europa. 

Till skillnad från det första Borgmästaravtalet så omfattar det nya även 

klimatanpassning. Deltagande städer och kommuner ska öka sin 

klimattålighet och motståndskraft genom att förbereda och anpassa sig till de 

negativa följderna av klimatförändringarna. Ett socialt hållbarhetsmål är 

också att alla människor ska ha tillgång till tillförlitlig och hållbar energi till 

ett rimligt pris nu och i framtiden. 

Borgmästaravtalet ger möjlighet till jämförelse med andra städer och 

kommuner samt tillfällen att dela kunskap och resultat med andra lokala och 

regionala myndigheter inom och utanför EU. Det nya Borgmästaravtalet 

kräver ambitiösa och långsiktiga mål för att nå klimatneutralitet 2050. 

Genom avtalet riktas olika uppmaningar till regionala och nationella 

myndigheter samt till europeiska institutioner för att stötta lokal 

klimatomställning.  

Förvaltningens bedömning 

Falköpings klimatstrategi 2021-2030 som antogs av kommunfullmäktige den 

28 juni 2021 innehåller ambitiösa klimatmål. Falköping har redan åtagit sig 

att bidra till Parisavtalets mål. Det övergripande målet för kommunens 

klimatstrategi 2021-2030 är ”Fossilfritt Falköping 2030”. Klimatstrategin 

anger att Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än 

koldioxid med målet att bli en klimatneutral kommun. Invånare, näringsliv 

och lokala aktörer ska involveras i en rättvis klimatomställning. Kommunens 

klimatmål är alltså i linje med det nya Borgmästaravtalet. Om Falköping 

undertecknar det nya europeiska avtalet kommer genomförandet av 

klimatstrategin att resultera i att kommunen uppnår sitt åtagande.  

Rapportering till Borgmästaravtalet sker på en internationell plattform 

online, CDP-ICLEI. Falköping har erfarenhet av att ha rapporterat in 

klimatdata på denna plattform 2019 och 2021. Inrapporterad data sparas i 

plattformen vilket gör det mindre tidskrävande att hålla uppgifterna 

uppdaterade, även om det kräver en arbetsinsats minst vartannat år. 

Rapporteringen inkluderar både en uppföljning av åtgärder för att begränsa 

utsläppen av växthusgaser och åtgärder för att anpassa kommunen till ett 

förändrat klimat. När informationen rapporterats in får kommunen 

återkoppling som kan vara värdefull för att bekräfta att arbetet är på rätt väg 

och/eller insikt om vad som kan förbättras.  

Klimatanpassning är ett område där mer behöver göras de kommande åren 

för att förbereda Falköping till ett förändrat klimat. I klimatstrategin nämns 

att ”Kommunen ska arbeta förebyggande med att anpassa samhället till 

oundvikliga effekter av klimatförändringar”. Den 9 augusti 2021 lanserade 

FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport med den samlade klimatforskningens 

senaste resultat. Rapporten varnar för att världen håller på att missa 1,5-



 

  3(3) 

 

 

gradersmålet och att det kommer att kräva enorma ambitionshöjningar för att 

stanna vid max 2 graders uppvärmning. Kopplingen mellan 

klimatförändringar och extremt väder är nu ännu tydligare. IPCC tydliggör 

att uppvärmningen leder till både ökat antal och mer intensiva extrema 

väderhändelser. Exempel på dessa är värmeböljor, skyfall, torka, 

skogsbränder och stormar. Klimatet är känsligare än vad forskarna tidigare 

har trott. Falköping genomför redan klimatanpassningsåtgärder till exempel 

inom VA-området, men bättre översikt och samordning av alla insatser 

behövs. Borgmästaravtalets nya fokus på klimatanpassning kan ge en skjuts i 

rätt riktning och leda till värdefulla samarbeten. 

Den del av Borgmästaravtalet som handlar om att alla invånare ska ha 

tillgång till prisvärd, säker och hållbar energi är i linje med Agenda 2030, 

mål 7, ”Hållbar energi för alla”.  

Finansiering 

Enligt befintliga resurser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Covenant of Mayors for Climate & Energy – Europé, 2050 targets       

Beslutet ska skickas till 

Nina Ramsauer, miljöstrateg 

 

 

 

Nina Ramsauer 

Miljöstrateg 



 
Covenant of Mayors – Europe  

Stepping up action for a fairer, climate-neutral Europe 

 

We, Mayors from all over Europe, hereby step up our climate ambitions 
and commit to delivering action at the pace that science dictates, in a 

joint effort to keep global temperature rise below 1.5℃ - the highest 
ambition of the Paris Agreement. 

For years already, cities have been turning climate and environmental 
challenges into opportunities. Time has come to make it the 
overarching priority. 

As signatories to the Covenant of Mayors - Europe, we commit to taking 
everyone on this journey. We will make sure that our policies and 
programmes will leave no one and no place behind.  

The transition to a climate-neutral Europe will have impacts in all areas of 
our societies. As local leaders, we must keep a watchful eye on those 
impacts to ensure fairness and inclusiveness. We can only envisage a 
transition that is fair, inclusive and respectful of us citizens of the 
world, and of our planet’s resources.  

Our vision is that, by 2050, we will all be living in decarbonised and 
resilient cities with access to affordable, secure and sustainable 
energy. As part of the Covenant of Mayors - Europe movement, we will 
continue to (1) reduce greenhouse gas emissions on our territory, (2) increase 
resilience and prepare for the adverse impacts of climate change, and (3) tackle 
energy poverty as one key action to ensure a just transition.  

We are fully aware that all EU Member States, regions and cities are at 
different stages in their transition, and each have their own resources to 
respond to the ambitions set out in the Paris Agreement. We acknowledge 
once again our collective responsibility to tackle the climate crisis. The 
numerous challenges require a strong policy response at all levels of 
governance. The Covenant of Mayors - Europe is, before anything else, 
a movement of committed Mayors who share local solutions and 
inspire each other in the view to achieve this vision.   

We commit to doing our share by undertaking the following actions:  

1. COMMIT to setting mid- and long-term targets, consistent with the 
EU objectives, and at least as ambitious as our national targets. 
Our goal will be to achieve climate neutrality by 2050.  Considering 
the current climate emergency, we will make climate action our 
priority and communicate it to our citizens. 
 

2. ENGAGE our citizens, businesses and governments at all levels 
in the implementation of this vision and in the transformation of our 



 
social and economic systems. We aim to develop a local climate 
pact with all the players who will help us reach those objectives. 
 

3. ACT, now and together, to get on track and accelerate the 
necessary transition. We will develop, implement and report -
within the established deadlines, an action plan to reach our 
targets. Our plans will include provisions on how to mitigate and 
adapt to climate change, while remaining inclusive.  
 

4. NETWORK with fellow Mayors and local leaders, in Europe and 
beyond, to get inspiration from each other. We will encourage 
them to join us in the Global Covenant of Mayors movement, 
wherever they are in the world, would they embrace the objectives 
and vision described herein.  

We, signatories to the Covenant of Mayors - Europe, affirm that we can 
take steps today (Commit, Engage, Act, Network) to ensure the well-
being of present and future generations. Together, we will work to turn our 
vision into reality.  

We count on the support of our national governments and the European 
institutions to provide policy, technical and financial resources that fit the 
level of our ambitions.  

 

[Name and title of person signing this commitment] 

Mandated by the [municipal council or equivalent] on 

[dd]/[mm]/[yyyy].  

OFFICIAL SIGNATURE 

 

 

 

*** 

[Name and complete address of the signing authority] 

[Name, e-mail and phone number of the contact person]  

*** 

 

 

 

 

The Covenant of Mayors - Europe Office is funded by the European Commission. 

© European Union, 2021.  

Part of the 
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§ 120 Dnr 2021/00340  

Beslut om sammanträdesdagar år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 

2022. 

Sammanträden 
2 februari, 2 mars, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 22 juni, 31 augusti,  

5 oktober, 7 december. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00.  

Studiebesök 

Studiebesöken äger rum samma dagar som kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden, med start klockan 10:00. 

2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2022. 

19 januari, 16 februari, 16 mars, 6 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti,  

14 september, 19 oktober, 16 november. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00. 

3   Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2022. 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 29 augusti,     

26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i november där mötet startar klockan 09.00 samt sista mötet i december 

som startar kl. 17.00.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige ska årligen besluta 

om dag och tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har 

arbetat fram ett förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder 

elva gånger under år 2022. Förslaget omfattar sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt fullmäktige, och de 

studiebesök som arbetsutskottet planerar att genomföra. Sammanträdesdagar 

för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet kommer att fastställas av 

utskottet senare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november ersätts med ett 

möte med kommunstyrelsens presidium för att bereda ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. Anledningen är att ett 

nytt arbetsutskott väljs först den 16 november. Tidigare arbetsutskotts 
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mandatperiod löper ut vid tiden för det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde, d.v.s. 31 oktober. 

Förvaltningens bedömning 

Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 

kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före sammanträdes-

dagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har kommunstyrelsens 

sammanträden kunnat läggas närmare kommunfullmäktiges sammanträden 

och hela beslutsprocessen har kunnat förkortas en vecka. Ett ärende vandrar 

snabbare från arbetsutskottet till kommunfullmäktige.  

Det är dock en planering som ställer höga krav på en fungerande 

beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är angiven som 

deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde med 

kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 

sammanträdet.   

Finansiering 

På grund av att det 2022 är valår planeras det fler politiska sammanträden än 

ordinarie år. Ökade kostnader behöver hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2021-09-09       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Beslut om sammanträdesdagar för år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 

2022. 

Sammanträden 
2 februari, 2 mars, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 22 juni, 31 augusti,  

5 oktober, 7 december. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00.  

Studiebesök 

Studiebesöken äger rum samma dagar som kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden, med start klockan 10:00. 

2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2022. 

19 januari, 16 februari, 16 mars, 6 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti,  

14 september, 19 oktober, 16 november. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00. 

3   Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2022. 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 29 augusti,     

26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i november där mötet startar klockan 09.00 samt sista mötet i december 

som startar kl. 17.00.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige ska årligen besluta 

om dag och tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har 

arbetat fram ett förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder 

elva gånger under år 2022. Förslaget omfattar sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt fullmäktige, och de 
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studiebesök som arbetsutskottet planerar att genomföra. Sammanträdesdagar 

för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet kommer att fastställas av 

utskottet senare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november ersätts med ett 

möte med kommunstyrelsens presidium för att bereda ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. Anledningen är att ett 

nytt arbetsutskott väljs först den 16 november. Tidigare arbetsutskotts 

mandatperiod löper ut vid tiden för det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde, d.v.s. 31 oktober. 

Förvaltningens bedömning 

Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 

kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före 

sammanträdesdagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har 

kommunstyrelsens sammanträden kunnat läggas närmare 

kommunfullmäktiges sammanträden och hela beslutsprocessen har kunnat 

förkortas en vecka. Ett ärende vandrar snabbare från arbetsutskottet till 

kommunfullmäktige.  

Det är dock en planering som ställer höga krav på en fungerande 

beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är angiven som 

deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde med 

kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 

sammanträdet.   

Finansiering 

På grund av att det 2022 är valår planeras det fler politiska sammanträden än 

ordinarie år. Ökade kostnader behöver hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2021-09-09       

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen  

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 110 Dnr 2021/00303  

Svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 
kommunens bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 

revisionen.     

Bakgrund 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

Falköpings kommuns ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. 

Revisionsrapporten från KPMG är daterad 17 juni 2021. 

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 

Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

 

Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med följande frågeställningar: 
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 - Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 

genomföra? 

Förvaltningens bedömning 

Nedan  redogör förvaltningen för sitt förslag till yttrande på respektive punkt 

i revisionsgranskningen. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att upprätta ett sådant dokument. Plan är 

det kommer att ske någon gång under våren 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

Kommentar/Yttrande 

Det beslut som togs 8-9 månader in på året var beslutet år 2020 och som 

gällde 2019 års granskning. För år 2021 fattades beslutet 16 juni 2021 och 

avsåg 2020 års granskning. Det är inte reglerat i lagen när ett beslut ska tas. 

Med de rutiner som förvaltningen har tagit fram med inhämtande av 

granskningsrapporter och ta del av årsredovisningar så är det inte möjligt att 

få upp granskningen tidigare för beslut.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

Kommentar/Yttrande 

Kommunstyrelsen har utvecklat bolags och koncernfrågorna. Revideringar 

av bolagsordningar skedde under år 2019 och 2020. Då reviderades även 

ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB. I ägardirektivet beslutades 

om att formella ägardialogsmöten ska ske två gånger årligen. Det första 

mötet hölls 26 februari 2021 och nästa möte är planerat till den 15 oktober 

2021. Kommunstyrelsen avser att utveckla de formella frågorna än mer.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att uppdatera dessa dokument. Planen är 

att hösten 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

Kommentar/Yttrande 

Bedömning om rimligheten i detta bör göras av de politiska partierna 

utifrån sina nomineringsprocesser. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 

Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, skrivningen kommer att uppdateras nästa gång när en revidering av 

bolagsordningen sker. 

Finansiering 

Förslag till beslut genererar i sig inga direkta kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13  

Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-06-19 

Granskningsrapport från KPMG, 2021-06-19        
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 Kommunstyrelsen 

Svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 
kommunens bolag 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 

revisionen.     

Bakgrund 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

Falköpings kommuns ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. 

Revisionsrapporten från KPMG är daterad 17 juni 2021. 

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 
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Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

 

Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med följande frågeställningar: 

 - Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 

genomföra? 

Förvaltningens bedömning 

Nedan  redogör förvaltningen för sitt förslag till yttrande på respektive punkt 

i revisionsgranskningen. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att upprätta ett sådant dokument. Plan är 

det kommer att ske någon gång under våren 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

Kommentar/Yttrande 

Det beslut som togs 8-9 månader in på året var beslutet år 2020 och som 

gällde 2019 års granskning. För år 2021 fattades beslutet 16 juni 2021 och 

avsåg 2020 års granskning. Det är inte reglerat i lagen när ett beslut ska tas. 

Med de rutiner som förvaltningen har tagit fram med inhämtande av 

granskningsrapporter och ta del av årsredovisningar så är det inte möjligt att 

få upp granskningen tidigare för beslut.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

Kommentar/Yttrande 

Kommunstyrelsen har utvecklat bolags och koncernfrågorna. Revideringar 

av bolagsordningar skedde under år 2019 och 2020. Då reviderades även 

ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB. I ägardirektivet beslutades 

om att formella ägardialogsmöten ska ske två gånger årligen. Det första 

mötet hölls 26 februari 2021 och nästa möte är planerat till den 15 oktober 

2021. Kommunstyrelsen avser att utveckla de formella frågorna än mer.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att uppdatera dessa dokument. Planen är 

att hösten 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

Kommentar/Yttrande 

Bedömning om rimligheten i detta bör göras av de politiska partierna 

utifrån sina nomineringsprocesser. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 

Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, skrivningen kommer att uppdateras nästa gång när en revidering av 

bolagsordningen sker. 

Finansiering 

Förslag till beslut genererar i sig inga direkta kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13  

Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-06-19 

Granskningsrapport från KPMG, 2021-06-19        

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen 

Falköpings Hyresbostäder AB 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
styrning och uppsikt över sina bolag till stora delar är informell. Det innebär inte att 
kommunstyrelsen helt saknar uppsikt men att uppsikten behöver formaliseras samt 
dokumenteras i syfte att skapa en spårbarhet och ökad transparens. Att inte 
formalisera uppsikten innebär dessutom en risk för att uppsikten blir personbunden och 
utövas av de förtroendevalda som för tillfället har majoritet i kommunstyrelsen. Vid ett 
eventuellt maktskifte kan sålunda arbetet med uppsikten komma att förändras i och 
med att styrdokument saknas. 
För de bolag där ägardirektiv har tagits fram har det gjorts i en dialog mellan 
kommunen och bolagens styrelser. Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
är av äldre datum och det behöver revideras för att tydligare visa bolagets syfte. 
Frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt, som ska beredas 
fullmäktige att yttra sig, bör tydliggöras. 
Kommunstyrelsen har inte definierat vad uppsikten innebär formellt. Vi kan dock se en 
utveckling i och med att kommunstyrelsen nu börjat kalla åtminstone de större bolagen 
till ägardialoger. Vi anser dock att alla bolagen ska omfattas av detta. Någon form av 
dokument, t.ex. en ägarpolicy som talar om varför kommunen ska driva viss 
verksamhet i bolagsform, kan med fördel tas fram. 
I alla bolagen förutom Ekehagens Forntidsby AB sitter det kommunstyrelseledamöter i 
styrelserna. Vi anser att det är tveksamt då det i praktiken innebär att kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över sig själv. 
Kommunstyrelsen har nyligen inrättat en rutin där bolagen ska kallas till ägardialog två 
gånger om året. Ett första möte har ägt rum där visserligen viktiga och intressanta 
punkter på dagordningen fanns med. Vi menar att det huvudsakliga innehållet i en 
ägardialog är att diskutera hur bolagen bedriver sin verksamhet utifrån sitt ägardirektiv. 
Även övriga frågor av vikt kan tas upp.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:  

— att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över bolagen och 
hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument behöver också reglera hur den 
förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

— tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. Beslutet bör tas 
betydligt tidigare än 8-9 månader in på nästkommande år som beslutet avser. 

— formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga av kommunen 
ägda bolag i syfte att öka transparensen samt spårbarheten. Det är av vikt att olika 
uppfattningar i viktiga frågor kan spåras och verifieras via protokoll.  
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— uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de bolag som 
saknar ett sådant. 

— göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelseledamöter även sitter i 
styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, vilket i praktiken innebär att 
kommunstyrelsen utövar uppsikt över sig själv. 

— att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där det idag 
förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör bolagsordningen 
revideras i den del som avser att ”inhämta Falköpings kommuns ställningstagande 
avseende frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där 
det bör ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över bolagen. 
Falköpings kommun bedriver verksamheter genom de kommunala företagen i enlighet 
med de möjligheter kommunallagen ger i 10 kap. 1 - 4 §§. Fullmäktige skall därvid 
fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer 
samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller av större vikt kommer till 
fullmäktige för ställningstagande (3 §). 
Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva 
uppsikten över de kommunägda företagen. Detta regleras genom kommunallagens 6 
kap. 1§. 
Att styra och organisera kommunal verksamhet genom aktiebolag innebär ett samspel 
mellan de kommunalrättsliga och aktiebolagsrättsliga regelsystemen. Samspelet 
mellan de båda regelverken och dess tillämpning är inte alltid friktionsfritt. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag 
behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsen utövar 
ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Vad 
gäller delägda bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av villkoren som 
avses i 10 kap, 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden 
mm. Det som handlar om delägda bolag regleras i 10 kap, 4 §. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Är bolagsordningar och reglementen utformade i enlighet med gällande lagstiftning? 
— Finns aktuella ägardirektiv och hur följs dessa upp? 
— Hur ser processen att ta fram ägardirektiv ut? 

• Tas ägardirektiven fram i dialog mellan bolagen och kommunstyrelsen? 
— Har kommunstyrelsen definierat vad uppsikten innebär och hur den ska 

genomföras? 
• Finns det formulerat i något styrdokument? 

— Vilka styrdokument finns som bolagen är förpliktigade att följa? 
• Hur följer bolagen dessa? 
• Vilken uppföljning gör kommunstyrelsen av efterlevnaden? 

— På vilket sätt kommunicerar kommunstyrelsen med bolagen och finns en plan för 
arbetet? 

• Genomförs det t.ex. några strukturerade och planlagda dialogmöten eller 
liknande mellan ägaren och bolagen? 
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• Dokumenteras ovanstående möten? 
— Hur hanteras principiella frågor (kommunfullmäktiges ställningstagande) och hur 

regleras denna hantering? 
• Vem avgör vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt? 
• Är det i ägardirektiven klart uttryckt vad en principiell fråga är? 

— På vilket sätt involveras bolagen i kommunens övriga styrningsarbete (mål, intern 
kontroll och budget)? 

— På vilket sätt möjliggörs att hela kommunstyrelsen får kännedom om bolagens 
verksamhet så att ledamöterna kan ta sitt lagstadgade uppsiktsansvar, t.ex. genom 
en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträden? 

— Prövar kommunstyrelsen i årliga beslut om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (den s.k. 
förstärkta uppsiktsplikten)? 

— Hur sker uppsikten över kommunens minoritetsägda bolag? 
• Är det t.ex. inskrivet i bolagsordning och ägardirektiv att det som gäller för 

helägda bolag även ska gälla för delägda bolag? 
 
Granskningen omfattar: 
Falköpings Hyresbostäder AB, inklusive dotterbolag: Fastighetsaktiebolaget 
Mösseberg (förvaltar industrifastigheter) - Helägt 
Hotellfastigheter i Falköping AB – Helägt 
Ekehagens Forntidsby AB – Helägt 
Falbygdens Bredband AB, - Delägt 49% 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
— Kommunallagen 
— Aktiebolagslagen 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bl.a. bolagsordningar och ägardirektiv 
— Intervjuer/avstämningar med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, VD 

och styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga bolag förutom Falbygdens 
Bredband AB där vi har haft mailkontakt med den nytillsatta VD.n. 
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Angående Falköpings Bredband AB köpte Solör Bioenergi Falbygdens Energi AB och i 
det förvärvet ingick även 51 % av Falbygdens Bredband AB. Förvärvet ägde rum den 5 
maj 2021 och i samband med det hölls det extra bolagsstämmor i bolagen Falbygdens 
Energi AB och Falbygdens Bredband för att göra förändringar i styrelsen. VD för Solör 
Bioenergi Holding AB kommer att vara styrelseordförande i Falbygdens Bredband AB. 
 

Kommunstyrelsens presidium, kommunchef, ekonomichef och kommunjurist har 
beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten. Svar har inkommit från ekonomichef, 
KSO, 2:a vice ordf. i kommunstyrelsen samt kommunjurist. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Bolagsordningar och kommunallagen 

Helägda bolag 
I kommunallagens 10 kap. 3 § anges vad som gäller om kommunen lämnar över 
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag. De krav som 
anges är att fullmäktige ska: 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare. 

Delägda bolag 
I kommunallagen 10 kap. 4 § anges vad som gäller om kommunen lämnar över 
skötseln till ett delägt kommunalt bolag. 
”4 §   Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt 
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 
3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens 
art och omständigheterna i övrigt. 
I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta 
del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.” 
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3.1.1  Bolagsordningar Falköpings kommunala bolag 
Iakttagelser  
Det är tre formuleringar som ska finnas i en bolagsordning för ett kommunalt bolag. Det 
är det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna och fullmäktiges rätt att 
ta ställning till frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
Vi har undersökt huruvida bolagsordningarna uppfyller dessa krav.  
 

 

3.1.2 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att bolagsordningarna uppfyller formalia enligt kommunallagens krav. Vi 
skulle däremot vilja se tydligare exempel på vad som är en fråga av principiell 
betydelse eller annars av större vikt som ska underställas fullmäktiges för 
ställningstagande. Det kan formuleras i bolagsordningen eller i ägardirektivet. En 
exemplifiering minskar risken för eventuell tvist om huruvida en fråga skulle ha lyfts till 
fullmäktige eller inte. Till viss del regleras det dock i avsnitten om bolagsstämmans 
kompetens. 
Vanligt är att det t.ex. anges beloppsgränser för investeringar och/eller avyttringar. 
Angående bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB bedömer vi att det finns det 
tillräcklig information men att strukturen kunde vara bättre. Till exempel saknas en 
paragraf om bolagets föremål och flera viktiga punkter beskrivs i löptext istället för som 
i de övriga bolagsordningarna sorteras in under tydliga rubriker. Dessutom förekommer 
det andra otydligheter såsom ”Bolaget ska inhämta Falköpings kommuns 
ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”. Vi anser att texten bör förtydligas under 
en egen paragraf, där det idag förekommer en sammanblandning av olika frågor. 
Vidare bör texten korrigeras till följande:  ”inhämta Falköpings kommuns 
kommunfullmäktiges ställningstagande”.  
 
 
 

Bolag
Det kommunala 

ändamålet
De kommunala 
befogenheterna

Fullmäktiges rätt 
att ta ställning

Falköpings Hyresbostäder AB X X X
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg X X X
Hotellfastigheter i Falköping AB X X X
Ekehagens Forntidsby AB X X X
Falbygdens Bredband AB (49%) X X X
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3.2 Ägardirektiv 
Iakttagelser 
Ägardirektiven i Falköpings kommuns kommunala bolag är antagna av 
kommunfullmäktige och fastställda på bolagens stämmor. Nedan beskriver vi kortfattat 
innebörden i varje rubrik i ägardirektiven. 

Hur har ägardirektiven tagits fram? 
Aktuella ägardirektiv finns för Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget 
Mösseberg AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. I samband med framtagande av 
ägardirektiven bildades en arbetsgrupp där bl.a. kommunens ekonomichef, 
kommunjurist och bolagen var representerade. Bl.a. försökte gruppen formalisera t.ex. 
vad som kan anses vara en principiell fråga eller annars av större vikt. Vid några 
tillfällen träffade även KSAU bolagens presidier. 

Ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 
Ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2020 och fastställt av 
bolagsstämman den 15 april 2020. 
Strukturen i ägardirektivet är enligt nedan: 

- Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är en del av kommunen och ska drivas av det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Det framgår även att bolaget ska samverka med 
kommunens övriga bolag och förvaltningar. Vidare framgår att bolaget ”i 
tillämpliga delar” ska följa av kommunen för områdena fastställda 
policydokument, riktlinjer, planer och program. 

- Kommunens insyn och ledningsfunktion 
Bl.a. ska kommunstyrelsen tillsammans med bolagets styrelse besluta om 
omfattningen av den fortlöpande informationen som ska tillställas 
kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt. 
Det framgår även att bolaget, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande 
policyer som har fastställts av fullmäktige. 

- Mål och syfte med bolagets verksamhet 
Under denna rubrik behandlas bolagets inriktning, fastighetsbestånd och 
ekonomi (bl.a. utdelning till ägaren), avkastningskrav (4 % direktavkastning1), 
borgensavgift för de lån som kommunen borgar för. Vad gäller utdelnings till 
ägaren föreskrivs att den ska vara maximal enligt vad lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag föreskriver2. 

 
1 Direktavkastning definieras som ekonomisk avkastning i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. 
2 Ett allmännyttigt bostadsbolag får dela ut högst medelvärdet för statslåneräntan under verksamhetsåret 
med ett påslag på 1 procentenhet. 
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- Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Det framgår att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och 
marknadsorienterade grunder. 

- Budget och flerårsplan 
Det framgår att bolaget årligen ska fastställa budget, arbetsordning och 
underhållsplan. Dessutom ska en plan omfattande två år framåt, utöver 
nästkommande år, upprättas där bl.a. större planerade investeringar ska 
framgå. Dokumenten ska tillställas kommunstyrelsen varje år, senast 1 
februari. 

- Underlag för koncernredovisning 
Det framgår att bolaget ska tillhandahålla kommunstyrelsen sådana underlag 
som behövs för att upprätta kommunens årsredovisning. 

- Ägardialog 
Minst två ägardialoger ska ske årligen. Ägaren ska kalla till mötena och ägaren 
ska även i samråd med representanter från bolaget svara för att dagordning 
med relevanta frågeställningar tas fram. 

- Informationsskyldighet 
Avsnittet talar om på vilket sätt bolaget ska informera ägaren om sin 
verksamhet och vilka dokument som ska tillställas ägaren. Sådana dokument 
är t.ex. protokoll från bolagsstämma, delårsrapporter, bolagets årsredovisning 
samt revisionsberättelse. 

- Utelämnande av bolagets handlingar 
Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av VD. Det är 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som avgör vilka 
handlingar3 som kan lämnas ut. 

- Suppleanters inträde 
Avsnittet reglerar suppleanters rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträdena. Suppleant har dock ingen rätt att delta i beslut. 

- Instruktion för verkställande direktör 
Anger att styrelsen ska utfärda instruktioner för verkställande direktörens 
löpande förvaltning och i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla 
de beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. 

- Arbetsordning för styrelsen 
Det är styrelsen som utarbetar och antar arbetsordning för sitt eget arbete. 

- Förvaltningsberättelsens innehåll 
Utöver vad aktiebolagsordningen stadgar om förvaltningsberättelsen ska 
bolagets förvaltningsberättelse även redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 

 
3 En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd. En allmän handling som är 
sekretessbelagd är inte en offentlig handling och ska inte lämnas ut. 
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- Revision 
Beskriver hur revision ska gå till och vad som särskilt ska beaktas. 

- Bolagsstyrningsrapport 
Bolagsstyrningsrapporten ska omfatta rapportering av hur bolagets verksamhet 
bedrivits inom ramarna för de kommunala ändamålen och de kommunala 
befogenheterna. Den ska lämnas till kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen. 

- Ägardirektiv för dotterbolagen 
Framgår att moderbolaget utfärdar ägardirektiv för sitt dotterbolag. 

- Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighet är 
kommunen. 

- Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar 
Bolaget ska tillämpa de regler som gäller för kommunen. 

- Extraordinär händelse och höjd beredskap 
Framgår att bolaget ingår i kommunens krisorganisation. 

Ägardirektiv för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 
Ägardirektivet är antaget av styrelsen i moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB 
den 18 mars 2020 och fastställt av bolagsstämman den 15 april 2020. 
Ägardirektivet för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg utfärdas av moderbolaget 
Falköpings Hyresbostäder AB. 
I allt väsentligt följer ägardirektivet det som gäller för moderbolaget. Det är också i 
enlighet med moderbolagets ägardirektiv där det stadgas att det är moderbolaget som 
ska utfärda ägardirektiv för sitt dotterbolag och att det ska utfärdas med ägardirektivet 
för moderbolaget som grund. 

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping 
Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping är daterat 2013-01-09. 
Strukturen i ägardirektivet är i huvudsak densamma som i ägardirektiven för Falköpings 
Hyresbostäder AB och för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. 
Av ägardirektivet framgår bl.a. att ”bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i 
Falköpings kommun”. 

Ägardirektiv för Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens Bredband AB 
Bolagen saknar ägardirektiv. Vad gäller Ekehagens Forntidsby AB äger bolaget en 
fastighet.  
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3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att ägardirektiven är styrande för bolagens verksamhet. I några fall ser vi 
att det finns samma uppgifter i bolagsordningen som i ägardirektivet. Det blir något av 
en upprepning. 
Formuleringen i Falköpings Hyresbostäder AB:s ägardirektiv om att bolaget i 
”tillämpliga delar” ska följa kommunen policydokument, riktlinjer, planer och program 
bedömer vi som en risk för godtycke. Vem avgör vilka policydokument, riktlinjer, planer 
och program som är tillämpliga? Vi rekommenderar att istället tydligt uttrycka vilka 
policydokument, riktlinjer, planer och program som ska gälla för bolaget. Rent praktiskt 
kan detta hanteras genom att i ägardirektivet t.ex. ange en webb-adress till 
kommunens hemsida där tvingande policydokument som ska gälla för bolagen läggs in 
och uppdateras. 
Vi bedömer att ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB bör ses över. I 
nuvarande utformning ges intrycket av att bolaget har en större verksamhet än vad 
som nu är fallet. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och egentligen inte mer än så. 
Bolaget idkar idag inte någon verksamhet för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 
Vi bedömer att det saknas ägardirektiv för Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens 
Bredband AB är en brist. Enligt gällande lagstiftning finns det dock inget krav på att 
ägardirektiv upprättas men det är ett sätt beskriva vad bolaget förväntas bedriva för 
verksamhet utöver vad som står i bolagsordningen utveckla samt hur ändamålet med 
verksamheten skall uppnås. 
Ägardirektiven, för de bolag som har ett sådant, bedömer vi ha tagits fram i dialog med 
bolagen. Det är en fördel, anser vi, för att öka sannolikheten att de tolkas på samma 
sätt av ägaren och bolagens styrelser. 

3.3 Principiell fråga eller en fråga av annars större vikt 
Av bolagsordningarna stadgas att kommunfullmäktige innan bolaget fattar något beslut 
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska beredas möjlighet att ta 
ställning i frågan. Det uttrycks inte tydligt i bolagsordningarna vad som är en sådan 
fråga. 
Falköpings Hyresbostäder AB håller på att färdigställa 73 lägenheter i två flerfamiljshus 
för ca 75 mnkr i kvarteret Diamanten. Detta har inte varit ett ärende för fullmäktiges 
ställningstagande. Däremot har ett annat ärende lyfts till fullmäktige och det är när 
Fastighetsaktiebolaget Mössebergs styrelse tog beslut om att bygga ett logistikcenter. 
Som grund för byggnationen i kvarteret Diamanten har varit en arkitekttävling som varit 
uppe hos fullmäktige för behandling. 

3.3.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt 
behöver tydliggöras. 
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Angående byggnationen i kvarteret Diamanten har frågan inte formellt lyfts till 
fullmäktige. Vi bedömer att frågan formellt skulle ha lyfts i fullmäktige för ett 
ställningstagande. 

3.4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Med uppsikt avses att kommunstyrelsen vid varje tidpunkt ska hålla sig tillräckligt 
informerad om verksamheten i bolagen för att förvissa sig om att bolaget drivs på ett 
sätt som fullmäktige avsett med bolagets verksamhet. Se vidare om den förstärkta 
uppsiktsplikten i avsnitt 3.5. 
För att kunna uppfylla detta kan det vara lämpligt att på något sätt definiera vad som 
avses med uppsikt och hur den formellt ska bedrivas. Det beskrivs lämpligen i ett 
särskilt dokument där även den förstärkta uppsiktplikten beskrivs. 
Uppsikten bör bestå av formella och protokollförda ägardialoger med syftet att bedöma 
om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med sina ägardirektiv. Av praktiska skäl 
kan inte hela kommunstyrelsen träffa bolagens styrelser och ledningsgrupper och 
därför är det viktigt att det finns en informationsöverföring från de ur kommunstyrelsen 
som har som uppgift att praktiskt utöva uppsikten av bolagen till övriga ledamöter i 
kommunstyrelsen. Det görs lämpligen genom en stående punkt på kommunstyrelsens 
agenda när så är aktuellt, t.ex. efter en ägardialog. 
 
Iakttagelser  
 
En del av uppsikten är att föra en dialog med bolagen. Det görs med Falköpings 
Hyresbostäder AB och Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB. Uppsikten av 
Falbygdens Bredband AB sker genom att kommunens ekonomichef sitter i styrelsen för 
bolaget. Fullmäktige utser också en representant för kommunen som ska delta på 
bolagsstämman. 

3.4.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte på ett tydligt sätt har definierat vad uppsikten 
innebär och hur den formellt ska bedrivas. Det finns sålunda heller inte formulerat i 
något styrdokument. Ägardialoger förs inte alls med Hotellfastigheter i Falköping AB, 
Ekehagens Forntidsby AB eller Falbygdens Bredband AB vilket vi anser vara en brist. 
Det finns förklarliga orsaker till att ägaren inte träffar Ekehagens Forntidsby AB då 
bolaget inte har någon egentlig verksamhet utan bara äger en fastighet. Verksamheten 
i sig bedrivs av kommunen. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat att bolaget ska 
likvideras och att byggnaderna på fastigheten ska köpas av kommunen. Marken ägs i 
dagsläget av en stiftelse. 
Då det är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt anser vi att frågan om 
informationsöverföring från ägardialogerna till hela kommunstyrelsen är av stor vikt. 
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3.5 Kommunstyrelsens årliga prövning, (förstärkt uppsiktsplikt) 
Kommunallagen stadgar i 6 kap 9 § att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 
den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna (så kallad förstärkt uppsiktsplikt). Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Iakttagelser 
Vid tid för granskningen har kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om 2020 års 
verksamhet i bolagen. Däremot har kommunstyrelsen tagit beslut under de senaste 
åren. 
Det årliga beslutet rörande 2019 års verksamhet togs 2020-08-19 för samtliga bolag 
förutom Ekehagens Forntidsby AB där beslutet togs 2020-09-16. 
I Falköpings kommun finns inget styrdokument antaget som reglerar hur den förstärkta 
uppsikten ska ske.  

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Kommunallagen reglerar inte när under året årliga beslut inom ramen för den förstärkta 
uppsiktsplikten ska tas. Vi bedömer ändå att det är sent att besluten har tagits ca 8-9 
månader efter verksamhetsårets slut och att besluten lämpligen skulle kunna tas i 
samband med att kommunens årsredovisning behandlas. 
Ett styrdokument som beskriver hur arbetet med uppsikt och den förstärkta uppsikten 
ska bedrivas behöver utformas och beslutas om. Arbetet med uppsikten begränsas inte 
enbart till två ägardialoger årligen och beslut om den förstärkta uppsikten en gång om 
året. Uppsikt är ett under året löpande arbete precis som uppsikten över nämnderna. 
Redan i december månad, samma år som beslutet avser, kan uppföljnings- och 
utvärderingsdokument av den förstärkta uppsiktplikten tas fram som en del i underlaget 
till det årliga beslutet. Det kan lämpligen vara ett ansvar för kommundirektören. I början 
av året, innan kommunen tar beslut om kommunens årsredovisning, kan ett 
samrådsmöte eller ägardialog ordnas där underlaget till det årliga beslutet diskuteras 
och förankras. Utifrån detta kan sedan, ganska omgående, ett välgrundat beslut tas om 
den förstärkta uppsikten och inte minst kan eventuella nödvändiga förslag till åtgärder 
presenteras fullmäktige för beslut.  

3.6 Styrelsernas sammansättning 
Iakttagelser 
 
Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen är tillsatta av kommunfullmäktige.  
I Falköpings Hyresbostäder AB sitter en ledamot som dessutom är ledamot i 
kommunstyrelsen. 
I Fastighetsaktiebolaget Mösseberg finns samma ledamot representerad i styrelsen. 
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I Hotellfastigheter i Falköping AB finns flera ledamöter från kommunstyrelsen 
representerade i styrelsen för bolaget. Däribland kommunstyrelsens ordförande. 
I Ekehagens Forntidsby AB och det delägda bolaget Falbygdens Bredband AB sitter 
bara tjänstepersoner. 

3.6.1 Kommentarer och bedömning 
Innebörden i uppsikten är att kommunstyrelsen, förutom att utöva en styrfunktion, ska 
hålla sig informerad om verksamheten i bolagen. Bättre information än att sitta i 
styrelsen för ett bolag går förstås inte att få. Däremot tål det att diskuteras lämpligheten 
i att kommunstyrelseledamöter sitter i styrelserna för de bolag som de är satta att utöva 
sin uppsiktsplikt över. De förväntas i klartext att utöva uppsikt över sig själva. 
Att vara kommunstyrelseledamot och samtidigt ledamot i en bolagsstyrelse i ett bolag 
som ägs av kommunen bryter inte mot någon lag. Men vi anser att kommunstyrelsen 
ändå bör ta ställning till om det är lämpligt eller inte. 

3.7 Kommunstyrelsens reglemente 
Iakttagelser 
 
Kommunstyrelsens reglemente är fastställt 2021-03-29 av kommunfullmäktige. Under 
avsnittet ”Ledningsfunktionen och styrfunktionen” (§ 7), behandlas särskilt 
kommunstyrelsens uppgifter och ansvar avseende företag och stiftelser. 
 
Kommunstyrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i, 

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 
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6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

3.8 Ägardialoger 
 
Iakttagelser 
 
Ägardialoger ska, enligt ägardirektiv, ske två gånger om året med Falköpings 
Hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg. Det har hittills genomförts med 
Falköpings Hyresbostäder AB en gång i år den 26 februari. Nästa ägardialog är 
planerad till den 15 oktober 2021. I ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
stadgas ingenting om ägardialoger. Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens 
Bredband AB saknar ägardirektiv. 
För de två bolag där ägardirektiven stadgar att ägardialog ska ske två gånger om året 
ska ägardialogerna ha en agenda och det är ägaren som ska kalla till möte. Formella 
ägardialoger har inte hållits tidigare och till detta första möte togs agendan fram av 
bolaget och KSAU tillsammans. En av punkterna var att belysa hur det nu aktuella 
ägardirektivet tagits fram och det arbete som varit under hösten 2019 som resulterade i 
nuvarande ägardirektiv. 
Bolaget presenterade sin affärsplan 2019-2023 och kommunen presenterade sin 
flerårsplan 2021-2023 avseende koncernfrågor, verksamhetsmål och finansiella mål. 
Det påpekades även att beslut om finansiella mål behöver tas för kommunkoncernen 
gemensamt. Dessa frågor planeras att tas upp på ett möte i september där företrädare 
för bolaget ska bjudas in. 
Plan- och markfrågor behandlades under ägardialogen med Falköpings Hyresbostäder 
AB där kommunen presenterade utdrag från rapport kring bostadsförsörjning. Det 
presenterades även olika pågående projekt och planer på kommande projekt i 
kommunen. 
Det diskuterades även olika frågeställningar och utmaningar som kommunen och 
bolaget har gemensamt kring social hållbarhet. Mötet var enigt kring att det finns bra 
samverkan idag men att det kan stärkas och behöver utmynna i mer konkreta åtgärder.  
Vid ägardialogerna förs protokoll. 
För övriga bolag har inga ägardialoger genomförts. 

3.8.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att det första mötet innehöll värdefulla punkter att diskutera. Vår 
uppfattning är att en del av ägardialogen ska syfta till att ägaren ska kunna bedöma i 
vilken grad bolaget följer sitt ägardirektiv. Därför rekommenderar vi att en särskild 
punkt på dagordningen framöver handlar om just detta. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
styrning och uppsikt över sina bolag till stora delar är informell. Det innebär inte att 
kommunstyrelsen helt saknar uppsikt men att uppsikten behöver formaliseras samt 
dokumenteras i syfte att skapa en spårbarhet och ökad transparens. Att inte 
formalisera uppsikten innebär dessutom en risk för att uppsikten blir personbunden och 
utövas av de förtroendevalda som för tillfället har majoritet i kommunstyrelsen. Vid ett 
eventuellt maktskifte kan sålunda arbetet med uppsikten komma att förändras i och 
med att styrdokument saknas. 
För de bolag där ägardirektiv har tagits fram har det gjorts i en dialog mellan 
kommunen och bolagens styrelser. Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
är av äldre datum och det behöver revideras för att tydligare visa bolagets syfte. 
Frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt, som ska beredas 
fullmäktige att yttra sig, bör tydliggöras. 
Kommunstyrelsen har inte definierat vad uppsikten innebär formellt. Vi kan dock se en 
utveckling i och med att kommunstyrelsen nu börjat kalla åtminstone de större bolagen 
till ägardialoger. Vi anser dock att alla bolagen ska omfattas av detta. Någon form av 
dokument, t.ex. en ägarpolicy som talar om varför kommunen ska driva viss 
verksamhet i bolagsform, kan med fördel tas fram. 
I alla bolagen förutom Ekehagens Forntidsby AB sitter det kommunstyrelseledamöter i 
styrelserna. Vi anser att det är tveksamt då det i praktiken innebär att kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över sig själv. 
Kommunstyrelsen har nyligen inrättat en rutin där bolagen ska kallas till ägardialog två 
gånger om året. Ett första möte har ägt rum där visserligen viktiga och intressanta 
punkter på dagordningen fanns med. Vi menar att det huvudsakliga innehållet i en 
ägardialog är att diskutera hur bolagen bedriver sin verksamhet utifrån sitt ägardirektiv. 
Även övriga frågor av vikt kan tas upp.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:  

— att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över bolagen och 
hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument behöver också reglera hur den 
förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

— tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. Beslutet bör tas 
betydligt tidigare än 8-9 månader in på nästkommande år som beslutet avser. 

— formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga av kommunen 
ägda bolag i syfte att öka transparensen samt spårbarheten. Det är av vikt att olika 
uppfattningar i viktiga frågor kan spåras och verifieras via protokoll.  

— uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de bolag som 
saknar ett sådant. 

— göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelseledamöter även sitter i 
styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, vilket i praktiken innebär att 
kommunstyrelsen utövar uppsikt över sig själv. 
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— att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där det idag 
förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör bolagsordningen 
revideras i den del som avser att ”inhämta Falköpings kommuns ställningstagande 
avseende frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där 
det bör ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

 
Datum som ovan 

KPMG AB 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Göran Acketoft   
Specialist/Certifierad kommunal revisor   



        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

          
         2021-06-17 

 
 
 
 

Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträdet den 
17 juni 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till styrelsen för yttrande med följande 
frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 30 september 2021.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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§ 111 Dnr 2021/00360  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2021.        

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

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

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

och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

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

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021 visar ett positivt 

resultat på 91,2 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. 

Föregående år var motsvarande resultat 75,3 miljoner kronor. Helårs-

prognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 88,6 miljoner kronor, 

föregående år var prognosen 61,8 miljoner kronor. Det är alltså betydligt 

högre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.  

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -13,7 miljoner 

kronor (föregående år överskott med +6,5 miljoner kronor) jämfört med 

budget. Flera nämnder prognosticerar underskott; barn- och utbildnings-

nämnden -8,4 miljoner kronor, kommunstyrelsen -0,5 miljoner kronor, 

kompetens- och arbetslivsnämnden -9,9 miljoner kronor, kultur- och 

fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg -0,3 miljoner kronor och tekniska nämnden -5,4 miljoner kronor. 

Socialnämndens prognos visar ett överskott på +14,6 miljoner kronor. Vid 

analysen av ska beaktas verksamhetsflytten av enheten för stöd- och 

försörjning från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden som 

genomfördes den 1 maj 2021. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 

delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.  

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 

år 2021. De centrala posterna visar ett underskott på -4,6 miljoner kronor 

jämfört med budget, vilket till största delen beror på högre pensions-

kostnader på grund av att livslängsantagandet har förändrats. Under 

finansiella och övriga poster finns en avvikelse vad gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader på +13,0 miljoner kronor vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella 

intäkter överstiger budget med +6,5 miljoner kronor vilket till största del 

beror på värdestegring av kommunens pensionsplaceringar.  

Vad gäller överskott avseende finansiella kostnader beror det på det låga 
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ränteläget och att två ränteswappar löstes sent på året 2020, som nu 

genererar lägre räntekostnader.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 40,7 miljoner kronor 

högre än budgeterat. Det är glädjande att konstatera att det ekonomiska läget 

med förväntad större arbetslöshet och lägre skatteintäkter inte blev så 

negativt som Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser visade 

för drygt ett år sedan.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 

ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med kommun-

fullmäktiges beslut om budget för år 2021 och flerårsplan för åren 2021–

2023. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av 

följande resultatkrav. 

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

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 

ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 

med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 

hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2021 på 

45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2021. 

I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 

miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor 

från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Prognosen är att låneskulden kommer att 

uppgå till 1 200 miljoner kronor vid utgången av år 2021. De finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  

Måluppfyllelse 

Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 

gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 

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

utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 

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

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

övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 

uppdrag. 

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

”Det goda livet”.   
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Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 

 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

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

godtagbart.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap kommunallagen uppsiktsplikt över 

samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 

kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra kommun-

styrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       

I kommunens dokument ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” 

framgår följande. 

”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 

verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 

i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 

budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhets-

inriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den negativa 

avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen 

och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 

kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 

kommunfullmäktige.” 

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2021. Den totala 

avvikelsen för nämnderna är dock relativ låg, 0,63 procent. Variationen 

mellan nämnderna är dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd 

sker vid dialogmöte med nämnderna den 11 oktober 2021.  

Kommunledningsförvaltningen vill uppmärksamma ett par områden som kan 

förändra kommunens resultat under återstoden av år 2021. 

 Den pågående utredningen kring placeringen av Platåskolan. Vid 

placering på annan plats än planerat kan det bli aktuellt att 

kostnadsföra del av de projektutgifter som lagts ner som idag är 

bokförda i balansräkningen som pågående arbete.  
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 Som ett led i att långsiktigt sänka kommunens kommande 

pensionskostnader kan det vid beslut om delinlösen av pensions-

skuld, del av ansvarsförbindelsen, påverka kommunens resultat för år 

2021. En sådan inlösen ger högre kostnad år 2021 och därmed lägre 

resultat för det enskilda året 2021, men kommer sedan på längre sikt 

ge kommunen lägre pensionskostnader. Delinlösen av pensionsskuld 

kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 31 augusti 2021.  

Finansiering 

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 

resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 

delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 miljoner kronor det vill 

säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor från budget. Det 

finansiella målet för ekonomisk hushållning ser därför ut att  uppfyllas för år 

2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-21 

Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2021-09-21 

Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2021 från samtliga nämnder         

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 

Falköpings kommuns delårsrapport per den  
31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Falköpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2021.         

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

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

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

och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

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

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021 visar ett positivt 

resultat på 91,2 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. 

Föregående år var motsvarande resultat 75,3 miljoner kronor. 

Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 88,6 miljoner 

kronor, föregående år var prognosen 61,8 miljoner kronor. Det är alltså 

betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.  

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -13,7 miljoner 

kronor (föregående år överskott med +6,5 miljoner kronor) jämfört med 

budget. Flera nämnder prognosticerar underskott; barn- och 

utbildningsnämnden -8,4 miljoner kronor, kommunstyrelsen -0,5 miljoner 

kronor, kompetens- och arbetslivsnämnden -9,9 miljoner kronor, kultur- och 

fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg -0,3 miljoner kronor och tekniska nämnden -5,4 miljoner kronor. 

Socialnämndens prognos visar ett överskott på +14,6 miljoner kronor. Vid 

analysen av ska beaktas verksamhetsflytten av enheten för stöd- och 

försörjning från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden som 

genomfördes den 1 maj 2021. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 

delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrappoport.  

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 

år 2021. De centrala posterna visar ett underskott på -4,6 miljoner kronor 

jämfört med budget, vilket till största delen beror på högre 
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pensionskostnader på grund av att livslängsantagandet har förändrats. Under 

finansiella och övriga poster finns en avvikelse vad gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader på +13,0 miljoner kronor vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella 

intäkter överstiger budget med +6,5 miljoner kronor vilket till största del 

beror på värdestegring av kommunens pensionsplaceringar. Vad gäller 

överskott avseende finansiella kostnader beror det på det låga ränteläget och 

att två ränteswappar löstes sent på året 2020, som nu genererar lägre 

räntekostnader.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 40,7 miljoner kronor 

högre än budgeterat. Det är glädjande att konstatera att det ekonomiska läget 

med förväntad större arbetslöshet och lägre skatteintäkter inte blev så 

negativt som Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser visade 

för drygt ett år sedan.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 

ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2021 och flerårsplan för åren 

2021–2023. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta 

av följande resultatkrav. 

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

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 

ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 

med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 

hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2021 på 

45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2021. 

I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 

miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor 

från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Prognosen är att låneskulden kommer att 

uppgå till 1 200 miljoner kronor vid utgången av år 2021. De finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  

Måluppfyllelse 

Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 

gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 

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

utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 

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

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

övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 

uppdrag. 

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

”Det goda livet”.   
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Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 

 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

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

godtagbart.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap kommunallagen uppsiktsplikt över 

samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 

kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       

I kommunens dokument ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” 

framgår följande. 

”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 

verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 

i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 

budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad 

verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 

negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 

Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och 

styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 

kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 

kommunfullmäktige.” 

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2021. Den totala 

avvikelsen för nämnderna är dock relativ låg, 0,63 procent. Variationen 

mellan nämnderna är dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd 

sker vid dialogmöte med nämnderna den 11 oktober 2021.  

Kommunledningsförvaltningen vill uppmärksamma ett par områden som kan 

förändra kommunens resultat under återstoden av år 2021. 

 Den pågående utredningen kring placeringen av Platåskolan. Vid 

placering på annan plats än planerat kan det bli aktuellt att 

kostnadsföra del av de projektutgifter som lagts ner som idag är 

bokförda i balansräkningen som pågående arbete.  

 Som ett led i att långsiktigt sänka kommunens kommande 

pensionskostnader kan det vid beslut om delinlösen av 

pensionsskuld, del av ansvarsförbindelsen, påverka kommunens 

resultat för år 2021. En sådan inlösen ger högre kostnad år 2021 och 

därmed lägre resultat för det enskilda året 2021, men kommer sedan 
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på längre sikt ge kommunen lägre pensionskostnader. Delinlösen av 

pensionsskuld kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 31 augusti 2021.  

Finansiering 

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 

resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 

delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 miljoner kronor det vill 

säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor från budget. Det 

finansiella målet för ekonomisk hushållning ser därför ut att  uppfyllas för år 

2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-21 

Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2021-09-21 

Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2021 från samtliga nämnder         

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner står 

inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör som kan 

tillgodose lösningen. Att möta de komplexa frågorna 

kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. Insikten att 

det är fl era olika, och inte alltid tydligt sammankopp-

lade, kunskapsområden som berörs och att samverkan 

och samspel behövs är essentiellt för att kunna hantera 

frågorna. En högre grad av tvärfunktionellt samarbete 

gynnar medborgaren samt stärker den tillitsba-

serade styrkedjan. En tillitsbaserad styr-

ning är nödvändig för att hantera en 

komplex verklighet. Det är ur 

mångfalden och dialogen som 

de gemensamma visionerna 

om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklig-

het kan också bli en 

orolig verklighet för 

den enskilde individen. 

Konsekvenserna i spåren 

av pandemin har börjat bli 

tydliga där en ökad psykisk 

ohälsa märks liksom ökade 

skillnader i socioekonomisk 

status. En ökad polarisering i sam-

hället, lokalt som globalt, syns också och 

kan komma att påverka många delar i välfärden 

framöver. 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

Omvärldsanalysen som kommunens fl erårsplan beskriver 

är fortfarande aktuell. Den ger ett långsiktigt helhets-

perspektiv på hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping och att 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens fram-

tida utveckling. Omvärldsanalysen tar sin utgångspunkt i 

sex övergripande trender som alla har en påverkan på kort 

eller lång sikt för Falköpings kommun; globalisering, de-

mografi ska förändringar, ökad individualisering, urbani-

sering, klimatförändring och teknikutveckling. Trenderna 

kvarstår men inom varje område har förändringar på olika 

vis utmanat kommunens verksamheter. 

Under Corona pandemin har det blivit än mer tydligt hur 

en sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konsekvenser 

även lokalt. Pandemin påverkar fortfarande samhället i 

fl era perspektiv, arbetsmarknad, ekonomi, hälsostatus och 

varje individs vardag. Ännu är det svårt att prognosticera 

hur framtiden kommer se ut men restriktioner har börjat 

lätta och vaccinationsgraden är hög i Sverige vilket indi-

kerar att en mer normal tid är att vänta.

När möjligheten till fysiska möten och aktiviteter varit 

begränsade har digitala verktyg och nyttjande av dessa 

varit en förutsättning för att arbetsprocesser 

ska kunna fortgå. Digitalisering har 

öppnat möjligheter till inkludering 

genom att fl er kan nås men 

också varit utmanande då 

avsaknad av digitala medel 

och/eller kompetens kan 

skapa ett utanförskap då 

utvecklingen går fort 

fram och kunskapsgapet 

kan öka.  

Samhällsekonomin har 

klarat sig bättre än vad 

som befarades vid en fort-

satt pandemi men belastning-

en på välfärden har varit och är 

fortfarande hög. Arbetslösheten 

har bromsats upp även om nivåerna 

fortfarande ligger på relativt höga nivåer. 

Trots att arbetslösheten som helhet ser ut att minska 

så är gruppen som befi nner sig i långtidsarbetslöshet 

större än någonsin. Pandemin och den digitala utveck-

lingen skapar förändringar i arbetssätt vilket kan skapa 

nya behov av kompetenser och branscher. Kompetens-

behoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad 

ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen 

äldre växer. Den demografi ska utvecklingen påverkar ett 

lands ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 

visar låga födelsetal och en ökad livslängd, Sverige följer 

trenden , men läget är bättre än i många andra EU-länder. 

Dock utmanas välfärdsystemet när färre ska försörja fl er. 

Klimatförändringar är ständigt aktuellt på världsagen-

dan. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, 

som höjda havsnivåer, stormar och skogsbränder och 

att extremtemperaturer uppnås allt oftare. Den globala 

uppvärmningen innebär mycket mer än att det blir några 
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grader varmare. De fattigaste och mest sårbara männis-

korna på vår planet drabbas hårt av klimatförändringarna. 

Därtill hotas viktiga arter och hela ekosystem. Sveriges 

regering vill att Sverige ska bli världens första fossilfria 

välfärdsland, målet är senast 2045.

Klimatförändringar och konfl ikter skapar global osä-

kerhet vars status kan förändras oerhört snabbt och 

med globaliseringens och digitaliseringens möjligheter 

påverkas hela världen i samma sekund som situationer 

uppkommer i andra länder. Just nu befi nner sig nästan 

80 miljoner människor på fl ykt i världen och allt färre 

har möjlighet att återvända till sina hem. De omfattande 

restriktioner som följt i pandemins spår har medfört en 

begränsad internationell rörlighet och hur detta kommer 

påverka Sverige och sedermera Falköpings kommun är 

ännu osäkert.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Den positiva befolkningsutvecklingen bröts under hösten 

år 2020. Antalet invånare per 2021-07-31 uppgår till 33 

296 personer vilket är en ökning med 58 personer sedan 

årsskiftet. Antalet invånare närmar sig därmed 2020 års 

nivå.

Befolkningsutveckling 2018-2021, antal invånare

ARBETSMARKNADSSTATISTIK
Den totala andelen arbetslösa i åldern 16-64 år är i 

augusti 7,7 % i riket, motsvarande andel 2020 var 9,1%. 

I Falköpings kommun är andelen 8,5% att jämföra med 

10,6% under samma period föregående år.

 

Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som lång-

tidsarbetslösheten är fortsatt hög. I och med att restrik-

tionerna tas bort 29 september gynnas återhämtningen på 

arbetsmarknaden ytterligare, men det kommer inte alla 

till del. Enligt arbetsförmedlingen har tre av fyra som får 

ett jobb varit arbetslös kortare än ett år. Långtidsarbetslös-

heten är ett problem för de individer som drabbas likväl 

som samhället i stort och det kommer krävas resurser för 

att bryta utvecklingen. 

Riket total antal arbetslösa 16-64 år
 

Falköping totalt antal arbetslösa 16-64 år
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 Händelser av väsentlig betydelse

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden
För att minska segregationen har upptagningsområden 

för grundskolan i tätorten omorganiserats från och med 

förskoleklass. Förändringsarbetet pågår enligt plan.

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga 

skolformer, både avseende närvaro och undervisningens 

utformning. Distansundervisning har i omgångar ge-

nomförts, främst i gymnasieskolan men periodvis även i 

grundskolans senare år. Distansundervisningen påverkar 

undervisningens utformning och när pandemin drar ut på 

tiden ökar hotet av att fl er undervisningsskulder uppstår.

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om för 

barn- och utbildningsområdet har minskat, anpassats och 

förändrats.

Beslutet i överdomstolen om Platåskolan kommer att 

påverka det fortsatta arbetet med skolorganisationen och 

hela organisationen berörs av beslutet. Det innebär att 

den pressade situationen för framförallt grundskolans 

trångboddhet kommer att kvarstå under lång tid framöver 

och behöver konsekvensbeskrivas.

Byggnadsnämnden

Bygglovsenheten har haft en markant ökning av antal in-

komna ärende, både förhandsbesked, lov och anmälnings-

pliktiga ärenden. Även tillsynsärenden har ökat. De fl esta 

ärenden har dock varit av enklare natur vilket inte innebär 

så stora intäkter. När det gäller tillsyn har byggnadsnämn-

den beslutat om ett rivningsföreläggande av samtliga 

byggnader på en ovårdad fastighet i Stenstorp. 

Kommunstyrelsen

Nämnden/förvaltningen är fortsatt påverkad av Covid-19. 

Arbete sker via distans och möten är förlagda som digi-

tala.

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitalise-

ringen, vilket medför ökade kostnader på licenser och 

nya avtal. Ett exempel är behovet av mobila enheter där 

verksamheternas efterfrågan har ökat.

I väntan på Kommunledningförvaltningens genomlysning 

av organisationen fi nns vakanser och viss specialkompe-

tens saknas. I och med denna försening av denna process 

ökar konsultkostnader.

För tredje året i rad har sommargatan arrangerats i stads-

kärnan. 

Kommunen har bytt bank från Nordea till Swedbank.

Kultur- och fritidsnämnden

Feriepraktik

Under juni, juli och augusti har förvaltningen anställt 

155 feriepraktikanter som förmerat verksamheterna inom 

hela förvaltningens ansvar. Kommunens totala mängd 

anställda feriepraktikanter var i år 259 st. Att arbeta med 

unga anställda ser förvaltningen som en resurs och en stor 

möjlighet. Det har under detta och förgående år visat att 

förvaltningen genom dessa tjänster kan skapa en service 

och ett utbud som inte är möjligt utan dessa tjänster. Det 

ger också en bred inblick kring hur det är att arbeta inom 

sektorn. Det utmanar med korta deadlines och lite tid för 

planering. Det utmanar också att pengar till handledare 

och tjänster inte fi nns inom ram. Det vill säga, det är svårt 

att framöver planera långsiktigt trots att det visat sig vara 

ett mycket bra grepp för att uppnå kommunens fyra mål. 

Feriepraktikanterna som tjänstgjort inom förvaltningen 

beskriver hög nöjdhet och meningsfullhet med sina tjäns-

ter och har påverkat Falköping som samhälle på olika 

sätt. Det är dessutom att bra sätt att bidra till arbetsmark-

nadsstrategin.

Lovverksamheten

Tagga lov har planerats och genomförts i fl era år nu. 

Varje år med externa medel ansökta ifrån Socialstyrel-

sen. Sedan två år tillbaka har nämnden en egen ram för 

verksamheten som låg till grund för den sedan omfat-

tande verksamheten som tog plats under sommaren. Ett 

utvecklat samarbete med hyresbostäder å ett antal platser 

inom Falköpings centralort och ett aktivt områdesarbete 

i Falköpings kommuns olika samhällen gav i sin helhet 

dagliga aktiviteter för barn och unga som de själva delta-

git i och planerat. Fritidsbanken, kulturarvet och bibliote-

ket har deltagit i sommarens verksamheter genom närvaro 

på sommargatan där många barn och föräldrar tagit del 

av det utbud som fanns där. Genom lovverksamheten nås 

barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. De 

har skapat mening för barn och unga och ger en identitet 

till kommunen genom att skapa positiva sammanhang. 

Utmaningen är mycket lik den som beskrivs ovan. Korta 

ledtider och svårigheter att planera både kring rekrytering 

och resurser. 
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Besöksverksamheter

Sommarmånaderna inom Kultur-och fritidsnämndens 

ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekehagens Forn-

tidsby, Falbygdens Museum, Mösseberg, Ålleberg, Som-

margatan, Odenbadet, Flobybadet, Stenstorpsbadet och 

Pop-Up kultur är platser, institutioner och arrangemang 

som erbjudits Falköpingsborna och turisterna ett brett ut-

bud hela sommaren. Verksamheterna har axlat pandemins 

utmaningar och lyckats komma igenom på ett säkert sätt. 

Inom varje enskild del fi nns det möjlighet att göra mer 

och jobba annorlunda för att skapa ett ännu bättre utbud. 

Detta har förvaltningen påbörjat inför nästkommande år. 

Det blir viktigt att lansera en samlad marknadsföring för 

det omfattande utbud kommunen har under sommaren. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verksam-

heter, både i strategisk och operativ bemärkelse. Ge-

nomströmningstakten har saktats ned inom alla förvalt-

ningens verksamheter. Våren har präglats av fjärr- och 

distansstudier inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har varit stängda i 

fysisk bemärkelse under större delen av årets första halva. 

Under hösten ska en successiv tillbakagång ske med för-

hoppning om möjlighet till fl er fysiska möten. Arbetslös-

hets-siff rorna ligger på fortsatt höga nivåer lokalt även 

om siff rorna gått ner sedan årsskiftet. Oroande är framför 

allt andelen långtidsarbetslösa vars situation utmanar 

såväl samhället som förvaltning. Då arbetsförmedlingen 

är en viktig samarbetspartner drabbar  den pågående 

reformeringen alla beröringspunkter som förvaltningen 

har med myndigheten.

 

Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån har skapat 

nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser ännu inte 

går att se verkningarna av. Medarbetare inom alla förvalt-

ningens verksamheter har varit kreativa och användning-

en av digitala verktyg har blivit ett alltmer naturligt inslag 

i det dagliga arbetet.

 

1 maj fl yttade Stöd- och försörjningsenheten från social-

förvaltningen till kompetens- och arbetslivsförvaltningen. 

Nu har förvaltningen nya förutsättningar att ta sig an 

målgruppen som är i behov av ekonomiskt bistånd då 

förvaltningen också bär ansvaret för den nya arbetsmark-

nadsstrategin

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Digitalisering av Eff ektiv samordning för trygghet (EST) 

eff ektiviserar arbetet för såväl förvaltningen som för 

övriga deltagare. Analyserna genomförs snabbare och ut-

fallet blir säkrare vilket medför att förebyggande åtgärder 

kan sättas in i rätt tid och vid rätt tillfälle.

Sista ombyggnationen inför ackrediteringen till Swedish 

Government Secure Intranet (SGSI) är påbörjad. Ack-

rediteringen innebär att SMS kommer vara en av fem 

centraler i Sverige som kan kommunicera i skyddat/säkert 

nät med övriga statliga myndigheter.

Nytt ledningssystem har utformats inom organisatio-

nen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Eff ekten 

av detta är en fullt utvecklad redundans för ledning 

av räddningstjänst via ledningscentralen i Trollhättan. 

Kompetens i det dagliga arbetet tillvaratas och SMS blir 

dessutom en mer attraktiv arbetsgivare eftersom det fi nns 

möjligheter att avancera inom den egna organisationen. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Pandemin har fortfarande en stor påverkan på äldre-

omsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksam-

heter i socialtjänsten, skriver SKR. Det är ännu oklart hur 

länge covid-19 kommer påverka befolkningen och där-

med kommunerna. Sjukdomen skadar inte bara samhäl-

let och medborgarna i sig, utan i kölvattnet följer också 

arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, ensamhet, isolering 

och våld.

 

Under året har fortsatt fokus legat på styrning och ledning 

utifrån grunduppdraget och de nya restriktioner, riktlinjer 

och förhållningssätt som kommit från regeringen och 

Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvärfunktionell 

beredningsgrupp på förvaltningen har fortsatt arbeta med 

att följa utvecklingen gällande covid-19 och tillsammans, 

så snart behov funnits, tagit fram och reviderat rutiner 

och informationsmaterial till såväl personal som brukare/

klienter.
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Tekniska nämnden
Platåskolan

Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har blivit 

försenat pga att detaljplanen får arbetas om. Detaljplan 

och bygglov är överklagats och Miljööverdomstolen gav 

den klagande rätt. Byggnationen beräknas påbörjas under 

2023 och beräknas färdigställas 2025.

Covid -19

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-19 för-

ändrades omvärlden totalt under fjolåret. Verksamheterna 

inom omvårdnad och barn- och utbildning har påverkats 

mest. Det har fått följdverkningar framförallt för städav-

delningen och kostavdelningen hos Tekniska nämnden.

Städavdelningen påverkas i allt mindre omfattning av 

pandemin. Tillfälliga omfl yttningar av personal och 

anpassningar görs dock fortfarande löpande beroende på 

hur verksamheterna öppnar upp.

 

En försiktig återgång till mer normala förhållanden inle-

der höstterminen för kostavdelningen. Eftersom inga dis-

tansstudier pågår i vare sig grundskola eller gymnasium 

är erbjudande om lunchlåda satt på ”paus”. Serveringen 

av korv och bröd i entrén på gymnasiet har upphört men 

det går fortfarande att hämta salladslåda i cafeterian.

Viss påverkan på verksamheten, p.g.a. restriktioner kopp-

lade till pandemin, märks fortfarande av. Den service vi 

så gärna tillhandahåller, med måltider till lägeraktiviteter 

och till deltagare i sportevenemang förlagda till Falkö-

ping, upplevs inte som genomförbara och vi tvingas tacka 

nej.

Biogas

Nationellt är det hård konkurrens om matavfall till 

rötningsanläggningar vilket gör att priset för behandling 

av matavfall ligger på historisk låga nivåer. Avtalet om 

leverans av biogas löper på under året och ersättningen 

i gällande avtal är låg vilket tillsammans innebär dras-

tiskt försämrad lönsamhet för verksamheten. Samarbete 

med externa aktörer behöver utvecklas för att få tillbaka 

lönsamheten i verksamheten.

BOLAGSFORM

Falköpings hyresbostäder AB 

Falköpings Hyresbostäder AB har under andra kvartalet 

2021 färdigställt nyproduktion av bostäder på fastigheten 

Diamanten 1, infl yttning i 35 nya lägenheter i andra etap-

pen har skett i maj/juni 2021. Därmed har aff ärsplanens 

mål om att tillföra marknaden 125 nya bostäder åren 

2019–2023 uppfyllts. Samtliga bostäder i nyproduk-

tionsprojekten är uthyrda och efterfrågade vid eventuella 

omfl yttningar. Statliga investeringsstöd har beviljats för 

samtliga de genomförda projekten vilket gjort att hyrorna 

kunnat hållas nere. 

 

Förutom nyproduktion av bostäder har stora satsningar 

på renoveringar gjorts, de senaste åren främst i syfte att 

uppnå nya gränsvärden för radon men också i syfte att 

standardhöja våra bostäder. Hyresgästerna har kunnat 

påverka sin standard och hyra genom olika tillvalsmöjlig-

heter.

Efterfrågan på bostäder i Falköping är fortfarande hög 

men under 2021 har antalet vakanta bostäder ökat till 

en mer normal nivå vilket också innebär att bostadssö-

kande har haft större möjlighet att få ett bostadskontrakt. 

Ökningen av vakanserna kan förklaras av eff ekter av 

pandemin, att det tillförts många bostäder till Falköpings 

bostadsmarknad, att Migrationsverket lämnat 24 bostäder 

i Floby och Stenstorp samt att bostäder som använts som 

ersättningsbostäder under pågående renoveringar åter är 

tillgängliga för uthyrning.

Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg tillhandahåller 

lokaler för det lokala näringslivet och även för dessa är 

efterfrågan hög och i princip obefi ntliga vakanser har 

redovisats under 2021.

Målen i aff ärsplanen vad gäller miljömässig hållbarhet 

är också en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där bolaget 

satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. 

Bolaget jobbar löpande med energisparåtgärder och andra 

klimatåtgärder vilket under 2021 bland annat inneburit 

investeringar i solcellsanläggningar, mer planteringar och 

ängar samt fl er robotgräsklippare. Löpande underhålls-

åtgärder såsom ventilation, fönsterbyten och takbyten 

planeras och utförs alltid utifrån ett klimat- och energi-

sparperspektiv.

Corona-pandemin har inneburit stora omställningar av 

vilka arbeten som utförts i bostäder och i våra uthyr-

ningsrutiner och har också inneburit att receptionen varit 

stängd förutom för bokade besök.
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 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en eff ektiv verksam-

het med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommu-

nala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldel-

ning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en 

fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna 

i organisationen från kommunfullmäktiges vision till 

verksamheternas genomförande. Detta kräver ett syste-

matiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat 

utifrån helhetssyn. Falköpings kommun har ansvar för 

viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som 

samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksam-

heter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, 

utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret 

för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kom-

munen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska 

arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin 

utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. 

Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och 

kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar 

olika ansvarområden tillsammans med budget ut till 

nämnderna.

Bemötande

Öppenhet

Rättvisa

Effektivitet

VERKSAMHETSIDÉ
- VI ÄR TILL FÖR FALKÖPINGSBORNA

Ett hållbart samhälle som bygger på allas lika värde och på 
samhällsaktiva människor.

FYRA ÖVERGRIPAN-
DE MÅL
1. Skapa förutsättningar 

för ett socialt hållbart 
Falköping.

2. Skapa förutsättningar för 
ett attraktivare Falköping.

3. Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas.

4. Kommunens organisa-
tion ska vara utvecklande 
och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning

OMVÄRLDSANALYS
Identifi era och tolka trender i 
omvärlden
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT SOCIALT 

HÅLLBART FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1

I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans 

genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA

För att jobba med ett socialt hållbart Falköping behöver 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fokuseras. 

Orosanmälningarna till socialtjänsten har ökat under 

fl era år och även barnplaceringarna. Trots ett trendbrott 

i barnplaceringar under föregående år visar nu åter igen 

siff rorna på en markant ökning av placeringar, vilket är 

oroväckande. De familjer som redan från början var utsat-

ta har många gånger fått det ännu tuff are. Det råder dess-

utom en trångboddhet inom förskolor och skolor, vilket 

under fl era år har påverkat de fl esta skolorna i tätorten. 

Tillsammans med den ökade mångfalden i klassrummen 

ökar utmaningarna att möta alla elevers behov. Trängseln 

kommer att bestå eftersom genomförandet av den nya 

skolorganisationen har fått skjutas på framtiden. Till-

gången till sociala sammanhang och möten med trygga 

vuxna - såväl i skolan som på fritiden – har minskat till 

följd av pandemin. 

Flera verksamheter arbetar för att stärka upp sitt barn-

rättsarbete. Ett arbete med att implementera Barnkon-

ventionen har påbörjats men förvaltningarna har kom-

mit olika långt i detta. Delvis beror det på pandemin 

som gjort att fl era verksamheter fått prioritera endast 

grunduppdraget. I plan framåt ligger dock att återuppta 

implementeringsarbetet med Barnkonventionen. Inom 

socialtjänsten och kultur-och fritidsförvaltningen   har 

ett strukturerat arbetsförfarande tagits fram som stöd till 

verksamheterna. 

Ett arbete som syftar till att stärka samverkan mellan 

skola och socialtjänst har efter sommaren startats upp. 

Varje förskola och skola har nu kontaktpersoner på 

socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet, som arbetar 

med myndighetshandläggning för barn. Den förväntade 

eff ekten är att fl er förebyggande insatser ska kunna identi-

fi eras och genomföras i ett tidigt skede, så att barnen får 

bättre förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 

och därmed kan klara av sin skolgång. Förhoppningen är 

också att antalet barn som placeras utanför det egna hem-

met ska minska. 
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En utvärdering har gjorts av arbetet inom familjevålds-

teamet. Det huvudsakliga uppdraget för teamet är att 

utveckla ett konkret och eff ektivt internt samarbete mel-

lan socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsför-

valtningen kring familjer där det fi nns våld i nära relation. 

Utvärderingen visar att både samarbetet mellan de olika 

professionerna och även barnrättsperspektivet har stärkts 

genom arbetssättet.

Som ett led i ett fortsatt arbete inom trygghetsområdet 

sker samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid 

(SSPF). Syftet är att fånga upp unga i riskzon för krimi-

nalitet och destruktivt beteende. 

Det är av  stor vikt att ständigt möta unga för att ge dem 

de stöd och inspiration till att påverka sitt liv i positiv 

riktning. Med den nya metoden områdesbaserat arbetet 

har fl er möten mellan unga, beslutsfattare samt tjänste-

personer skapats. Ungdomarna som varit i verksamheten 

har upplevt delaktighet, meningsfullhet och lärt känna 

kommunen.  Det områdesbaserade arbetet har utvecklats 

ytterligare genom feriepraktiken. Feriepraktikanterna har 

bidragit med viktiga ungdomsperspektiv i olika frågor 

som rör unga, skapat kulturupplevelser och stöttat barn 

och unga till ett aktivt och meningsfullt sommarlov. 

Nytt för i år är unga områdesutvecklare som har skapat 

opinion, identifi erat och lyft utvecklingsbehov samt tagit 

initiativ till möten med beslutsfattare. Det områdesbase-

rade arbetet har nu ett viktigt underlag att utgå ifrån för 

att skapa socialt hållbara bostadsområden i Falköpings 

kommun. 

DET ÄR MÄNNISKORNA SOM SKAPAR ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE

Kommunen har utifrån förutsättningarna som pandemin 

givit strävat efter att ställa om för att anpassa sig till de 

nya förutsättningarna.  Möten mellan människor och 

inbjudan till dialog har gjorts i den utsträckning det varit 

möjligt. Det har inneburit en anpassning till mer digitala 

mötesformer. Exempelvis har medborgardialog i liten 

omfattning hållits inför mer omfattande dialog utifrån 

kommunens klimatstrategi.

I Falköping är ambitionen att skapa trygghet genom 

relationsskapande och möten mellan människor. Den 

medborgarenkät som genomfördes under år 2020 visar 

att invånarna upplever sig mindre trygga än tidigare år 

och resultatet är lågt i jämförelse med andra kommuner 

i Sverige. Inom eff ektiv samordning för trygghet (EST) 

började en app användas innan sommaren, som hjälper 

till att få en lägesbild över otrygga miljöer. Analyser har 

börjat göras utifrån de rapporter som regelbundet lämnas 

in.

Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre i kom-

munen pågår, där syftet är att motverka ofrivillig ensam-

het. Inom ramen för detta arbete har två aktivitetssam-

ordnare och en IT-fi xare rekryterats, som förväntas kunna 

rikta insatser utifrån målgruppens behov. 

FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ 
ARBETSMARKNADEN

Det är svårt att prognosticera fullföljda studier och 

etablering på arbetsmarknaden. Utifrån rådande situation 

i skolan på grund av pandemin fi nns det farhågor om att 

det kommer fi nnas en återstående undervisningsskuld mot 

såväl gymnasie- som grundskoleelever, vars konsekven-

ser är svåra att överblicka.

Prognosen avseende måluppfyllelsen för eleverna på 

grundskolan visade i våras på att en hög andel riskerade 

att inte nå behörighet till gymnasiet från grundskolan. 

Dock har trenden vänt och en positiv progression kan 

efter sommarens lovskola konstateras. Detta tyder på att 

föregående års resultatnedgång avseende slutbetyg och 

behörighet till gymnasiet var en engångshändelse. Under 

2020/2021 har pandemin påverkat undervisningen på 

många sätt i alla skolformer. Distansundervisning har i 

omgångar genomförts främst i gymnasieskolan, men även 

i grundskolan senare år. Distansundervisningen påverkar 

undervisningens utformning och när pandemin dragit 

ut på tiden ökar hotet av att fl er undervisningsskulder 

uppstår.  

Fullföljda studier är ett av de viktigaste stegen som kan 

tas för att en individ ska förbli i eller närma sig egen 

försörjning. Ett arbete pågår inom skolorganisationen för 

att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för hela utbild-

ningsorganisationen. Den pågående samverkan mellan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen har resulterat i informationsutbyte 
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och ökad kännedom kring respektive verksamhet. En 

plan för fortsatt samverkan har tagits fram, där individens 

stärkta position på arbetsmarknaden genom fullföljda 

studier är utgångspunkten. Under hösten kommer arbetet 

fortgå utifrån begreppen hållbarhet, resursanvändning och 

kvalitet.

Kommunens ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), 

vuxenutbildning (VUX) , uppdrags-utbildning och 

eftergymnasiala utbildningar kommer vara betydande för 

framtida kompetensförsörjning. Infl ödet till den kommu-

nala vuxenutbildningen är fortsatt högt vilket tolkas som 

att det fi nns ett stort behov av kompetensförstärkning hos 

invånarna. Konkurrensen om arbetstillfällen är hög, något 

som pandemin i hög grad har påverkat. 

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot de som befi nner 

sig utanför arbetsmarknaden. Det är svårt att prognosti-

cera hur många som kommer ha behov av kommunens 

utbud och stöd för att kunna göra stegförfl yttningar 

mot en egen försörjning och det fi nns en farhåga att det 

kommer vara än fl er än under 2020. I analyser från AME 

framkommer att fl era deltagare tagit steg tillbaka i både 

hälsostatus och sin utveckling då de inte kunnat gå till sin 

praktikplats eller arbetsträning.

Arbetet fortsätter med den reviderade arbetsmarknads-

strategin som ett led i Falköpings förnyade arbetsmark-

nadspolitik. Den nya strategin innebär krav på att stödja 

en eff ektiv matchning av arbetssökande gentemot arbets-

marknaden samt att goda relationer mellan kommunens 

organisation och arbetsgivare fortlever och utvecklas. 

Arbetslöshetssiff rorna för Falköpings kommun ligger i 

augusti på fortsatt höga nivåer men lägre än i fjol och 

kurvan planar dessutom ut på en jämn nivå. Av de del-

tagare som blir inskrivna på arbetsmarknadsenheten har 

ungefär hälften ekonomiskt bistånd som försörjning. Det 

är av stor vikt att både verksamhet och samverkan med 

näringslivet står beredda när coronarestriktionerna lättar 

i september. Insatser behöver genomföras så att deltagare 

får stöd att stegförfl ytta sig närmare arbetsmarknaden. För 

de medborgare som är beroende av ekonomiskt bistånd är 

det fortsatt svårt att skapa rätt förutsättningar som leder 

till egen försörjning utifrån målgruppens behov. Statisti-

ken visar att andelen som har svårt att närma sig arbets-

marknaden på grund av sociala skäl har ökat betydligt 

under 2021 jämfört med 2020.  

BRA BOSTÄDER OCH GODA BOENDEMILJÖER

Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar 

möjligheterna att klara andra delar av livet såsom utbild-

ning, arbete och fritid. Det är viktigt att kommunikatio-

nerna följer nybyggnationerna. Mer samverkan behövs 

mellan såväl interna aktörer som externa aktörer för att 

långsiktigt kunna skapa bra bostäder och goda boende-

miljöer för alla människor. Exempelvis behövs en tätare 

samverkan mellan socialförvaltningen och Hyresbostäder 

kring ny- och tillbyggnationer, så att bostäder från början 

planeras och anpassas för att stötta en individs självstän-

dighet utifrån dennes eventuella funktionsnedsättningar. 

Genom att planera och bygga rätt från början kan fram-

tida bostadsanpassningar undvikas. 
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MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse

SAMMANFATTNING

Sedan pandemin startade har en del verksamhet som 

syftar till att skapa förutsättningar för social hållbar-

het fått ställas om eller ställas in. Även om det går 

att skönja en viss positiv progression inom några 

områden, såsom måluppfyllelse i grundskolan, står 

kommunen inför stora utmaningar. Trångboddheten 

i skolorna och andelen barnplaceringar har under 

fl era år ökat. De som redan är utsatta har dessutom 

påverkats mycket negativt av pandemin inom fl era 

områden såsom skola, sysselsättning,  hemförhål-

landen och möjlighet till meningsfull fritid. Utveck-

lingsarbete och samverkan håller på att återupptas i 

och med att alltfl er fått vaccin för covid-19. 

Trots begränsningar på grund av pandemin har ett 

aktivt arbete gjorts för att möta intentionen med 

målet. Måluppfyllelsen bedöms därför fortsatt som 

godtagbar.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT ATTRAKTIVARE

FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2

FALKÖPINGS KOMMUN SKA VARA EN BRA 
PLATS ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ - EN PLATS 
DÄR MEDBORGARNA KÄNNER STOLTHET

En ny skolorganisation håller på att ta form och kommu-

nen gör stora satsningar på förskolor och skolor både på 

landsbygden och i tätorten. Allt för att barn och unga ska 

få förutsättningar till en så bra och likvärdig skola som 

möjligt och samtidigt skapa funktionella utbildningsloka-

ler och attraktiva arbetsplatser för pedagogerna. Platå-

skolan, som en viktig kugge i denna omorganisation, har 

försenats på grund av överklaganden. Detta påverkar och 

försenar byggprocesser och organisationsförändringen. 

Ett förvaltningsövergripande arbete har påbörjats för att 

ta fram en ny lokaliseringsstudie för en eventuell ny plats 

av den kommande högstadieskolan. I väntan på att den 

nya organisationen ska vara på plats har de två högstadie-

skolorna i centrum slagits ihop till en enhet, Högstadium 

Centrum. 

Till följd av pandemin har kommunens invånare gått 

miste om  fl era kulturupplevelser och evenemang. Många 

kreativa lösningar har växt fram för att olika målgrupper 

ska få tillgång till det utbud som erbjuds. 

Ett väl fungerande sätt att ge fl er tillgång till både kultur- 

och fritidsaktiviteter är de så kallade turnerande akti-

viteter som verkat på olika platser i kommunen såsom 

exempelvis, pop-up aktiviteter som erbjudit olika typer av 

kultur men även fritidsaktiviteter där Fritidsbanken lånat 

ut fritidsutrustning och anordnat aktiviteter, tagga lov.

För att öka attraktivitet och tillgängligheten för kultur-

upplevelser och besöksmål  används digitala hjälpmedel 

så som QR kod och 360 gradersfi lm. Det skapar ett 

mervärde både för invånare och tillresta besökare.  Det är 

ett framgångsrikt sätt att använda digitaliseringen på ef-

tersom det ökar upplevelsen för besökaren utan att kräva 

mer tid av verksamheten.  

VÄRDESKAPANDE STADS- OCH LANDSBYGDS-
MILJÖER

Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom att 

försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och därmed 

göra det off entliga rummet till en nära, trygg och inspire-

rande miljö med mötesplatser. 

Attraktiviteten stärks också genom att skapa trygga färd-

vägar för gångtrafi kanter och cyklister. Nya projekt med 

att bygga ut cykelbanor längs med Marknadsgatan och 

Fogdegatan har påbörjats. 

Projekttävlingen med syfte att förnya Falköpings stads-
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kärna är nu avslutad och arbetet kan påbörjas med det 

vinnande bidraget. För tredje året i rad har sommargatan 

arrangerats i centrala Falköping. Detta år förfl yttades 

sommargatan från Dotorpsgatan/Storgatan till Köttorget. 

Årets sommargata har haft extra fokus på fysisk rörelse 

och kulturarv bland annat genom bemannad aktivitets-

plats och  utställning om vikingarna som hittades under 

Köttorget 2017. 

KLIMATSMART KOMMUN MED GODA OCH 
HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER SAMT UT-
BYGGD INFRASTRUKTUR 

Hela den kommunala organisationen arbetar för att Falkö-

pings kommun både som organisation och geografi sk yta 

ska vara fossilfri år 2030. För att åstadkomma detta arbe-

tar kommunen med tre fokusområden; konvertering av de 

fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning, kom-

munens fordonspark samt alla fossildrivna arbetsredskap/ 

maskiner. Falköpings kommun deltar i Västra Götalands 

satsning ”kommunernas klimatlöften”. Kommunen har 

antagit 11 nya klimatlöften som ska genomföras under 

2021, samt angivit att sju andra mål är något kommunen 

redan jobbar med. Klimatsamverkan har stärkts under 

första tertialen och behöver fortsätta att utvecklas under 

resten av året. 

Kommunfullmäktige har under våren antagit den nya kli-

matstrategin och fl era områden är inne i genomförande-

fas, bland annat inom hållbara transporter med aktiviteter 

som Vintercyklist Mobilitetsveckan och På egna ben som 

exempel. Den kommande resepolicyn kommer också att 

utgå från klimatstrategin. 

Andra områden i klimatstrategin är lokal framställning av 

förnybar energi där kommunen bland annat arbetar med 

att installera solceller på kommunens fastigheter samt 

hållbara fi nanser. På bara ett år har Falköpings kommun 

kvalifi cerat till fl era gröna lån till exempel genom att 

garantera att fl era nya fastighetsprojekt är energieff ektiva. 

Ett arbete med en ny trafi kstrategi för kommunen har 

påbörjats och en processplan har tagits fram. 

Falköpings kommun arbetar även med att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen ge-

nom energirådgivning till företag och privatpersoner samt 

med aktiviteter riktade till allmänheten om klimat. 

SAMMANFATTNING

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 

långsiktiga processer. Falköpings kommun har 

fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av 

infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och 

attraktiva boendemiljöer. Arbete pågår ständigt  med 

att försköna stads- och landsbygdsmiljöer.

 

Platåskolan, som är en viktig del i den nya skolorga-

nisationen, har försenats på grund av överklagande. 

En ny process har påbörjats för att identifi era ny 

möjlig lokalisering för skolan. 

En ny klimatstrategi är beslutad  och kommer vara 

ett verktyg i kommunens klimatarbete framöver 

samt vara utgångspunkt i kommande rese- och 

trafi kstrategi. 

Måluppfyllelsen bedöms som god. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM 

UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3

UTVECKLA KOMMUNENS BEMÖTANDE OCH 
SERVICEKVALITET

Kommunen fortsätter arbetet med att stödja det lokala 

näringslivet i omställningen som covid-19 har medfört. 

Besöksnäring och handelsföretag har haft större omsätt-

ning under sommaren i och med att Folkhälsomyndighe-

tens restriktioner har lättat och fl er är vaccinerade. Förbe-

redelser pågår för att näringsverksamheter mer och mer 

kommer att normaliseras och större evenemang kommer 

att tillåtas. Nyföretagarcentrum tror på en fortsatt ökning 

av nya företag under 2021. 

INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR ETABLE-
RINGAR

Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya företag 

för etablering. Etablering kräver en bra infrastruktur, 

där expansion möjliggörs genom en god markreserv. En 

utmaning kan dock vara om efterfrågan av mark för större 

industriverksamheter ökar snabbare än vad mark kan 

tillgängliggöras. 

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid väs-

tra stambanan och en bra infrastruktur som ska användas 

och utvecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. En 

ny överlämnings-bangård i Marjarp är under projektering 

och kommer ge möjlighet för längre tåg att stanna och 

lastas om. Investeringen sker med stöd från fl er aktörer 

och beräknas kopplas på Västra stambanan 2025. 

Dryport Skaraborg ökar i antal containrar under 2021 och 

tar nu emot en volym som är lika stor som Vänerns alla 

hamnar tillsammans. Till Skaraborg Logistic Center kom-

mer det 20 till 30 tåg varje vecka. 

Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-området 

och har nu tillsammans med kommunen kommit överens 

om att bygga nytt spår och ny lagerlokal. Lagerlokalen 

kommer vara mellan 40 000 till 50 000 kvadratmeter stor 

och ingår i Julas satsning att serva med logistik för andra 

företag. När verksamheten är igång kan det innebära 

många nya arbetstillfällen.

För att möta branschens behov har Lärcenter startat en yr-

keshögskoleutbildning, Tekniker för spårbundna fordon. 

Utbildningen startar hösten 2021. 

UTVECKLA FÖRETAGANDET OCH MATCHA 
KOMPETENS

En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommunfullmäk-

tige i februari 2021. Utifrån strategin gavs ett uppdrag till 

kommunstyrelsen och kompetens- och arbetlivsnämnden 

att gemensamt arbeta för att få fl er i arbete och därmed 

minska behovet av ekonomiskt bistånd. Verksamheterna 

ska möta medborgarnas och arbetsmarknadens behov 

genom att ha ett relevant utbud av utbildning och arbets-

marknadspolitiska insatser som gynnar stegförfl yttning 

mot den öppna arbetsmarknaden.   Samverkansstruktu-

rerna har utvecklats och gemensamma mål tagit form. 

Strukturen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och 

utbildningsutbud, En gemensam plattform samt Goda ex-

empel. Alla områden har planerade processer och ett stort 
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arbete har skett internt  för att vara rustade när pande-

mins restriktioner lättar undan för undan. Ett gemensamt 

jobb har utförts för att anskaff a fl er praktikplatser inom 

näringslivet, här fi nns ett gott exempel på hur verksamhe-

terna arbetar tillsammans med gemensamma mål. Arbetet 

sker i nära samverkan med näringslivet. 

Bedömningen är att det interna arbetet med processerna 

är mycket framgångsrikt men att de stora utmaningarna 

framöver är att skapa hållbara resultat som ger de önsk-

värda politiska eff ekterna med bland annat en minskning i 

behovet av ekonomiskt bistånd, detta är ett av de uttalade 

målen i den nya arbetsmarknadsstrategin.

Ett utvecklande näringsliv förutsätter kompetensför-

sörjning och möjlighet till matchning av kompetens. 

De kommunala vuxenutbildningarna samverkar kring 

utbildningsutbud och på så vis kan Falköpings invånare 

kostnadseff ektivt erbjudas ett större utbud samt berika 

näringslivet med kompetens.

FALKÖPING – EN DRIVANDE AKTÖR

I spåren av pandemin har det genomförts kreativa lös-

ningar för att tillgängliggöra kulturen för både barn och 

vuxna samtidigt som kulturaktörer stöttas. En mängd 

olika kulturarrangemang och workshops har genomförts 

både i centralorten och på mindre orter. Sättet att arbeta 

med popup ses framgångsrikt och ambitionen är att fort-

sätta med detta även efter pandemin. Responsen från både 

kulturaktör och publik har varit positiv. Denna arbets-

metod innebär att invånaren tillhandahålls kultur utan att 

själva behöva planera eller prioritera detta. 

 

Falköpings Kommun ansökte och tilldelades ett projekt 

under 2021 från Tillväxtverket om Hållbar Besöksnä-

ringsutveckling. Under andra halvåret kommer hållbar-

hetsarbetet fördjupas kring besöksnäringen, framförallt 

nu med Tillväxtverkets projektmedel.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

SAMMANFATTNING

Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en aktiv 

och stöttande part i näringslivet utveckling i pande-

mins efterspel. Det lokala näringslivet, besöksnä-

ringen och kultursektorn har påverkats olika mycket 

och det är först senare under året som ett nytt nuläge 

kommer växa fram gällande arbetsmarknad, kompe-

tensbehov, arbetslöshet och samverkansbehov.

Dagens konjunkturläge fortsätter att utmana nä-

ringslivet och kommunens arbetsmarknads-politiska 

åtgärder samt framtida utbildningsutbud. Samver-

kan mellan alla kommunens verksamheter behöver 

utvecklas för att målet med den reviderade arbets-

marknadsstrategin ska nås. Syftet med en förnyad 

arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre förutsätt-

ningar för kommunens medborgare att komma i 

arbete och delaktighet istället för arbetslöshet och 

utanförskap. En långsiktig eff ekt förväntas därför 

vara ett minskat behov av försörjningsstöd.

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område med 

mycket trafi k som förväntas öka framöver i takt med 

fortsatta satsningar från både kommunen och privata 

aktörer. Parallellt sker utveckling inom hållbar be-

söksnäring, något som värdesätter och behåller det 

unika som kommunen har samtidigt som den öppnar 

för besökare.

Måluppfyllelsen bedöms som god.
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 

FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4

EN LÄRANDE OCH UTVECKLANDE VERKSAM-
HET

Det senaste årets förskjutning mot distansarbete inom 

fl era verksamheter har fört med sig såväl möjligheter som 

utmaningar. I och med den digitala vardagen har en ny 

arbetsmiljö formats. En policy för distansarbete håller 

därför på att tas fram. När restriktioner lättat fi nns det be-

hov av att utvärdera för- och nackdelar med distansarbete.

 

För många medarbetare, såsom inom skola och vård- och 

omsorg, har det förutom digitala möten också blivit var-

dag att hantera smittskyddsåtgärder relaterat till pande-

min, hög sjukfrånvaro och en förändrad arbetssituation. 

De medarbetare som normalt sett arbetar i verksamheter 

som pausats har i stället kunnat hjälpa till där arbetsbe-

lastningen varit högre. Det kollegiala stödet och lärandet 

har fyllt en stor funktion. Forskare menar att covid-19 är 

en försmak på kommande pandemier och samhällskriser. 

De arbetsmetoder som används under pandemin behöver 

utvärderas och analyseras för att kunna bilda ett besluts-

underlag inför kommande samhällskriser.

 

En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verksam-

heterna samverkar och organiseras utifrån uppdrag och 

att resurserna används på ändamålsenligt och eff ektivt 

sätt för att nå uppsatta mål. En gemensam förståelse för 

vilka behov och utmaningar som ska mötas är också av 

stor vikt, inte minst för att kunna ställa om och anpassa 

verksamheten till omvärldens krav. 

Generellt sett fi nns fl era goda exempel inom förvaltning-

arna på aktiviteter som syftar till en optimerad resurs-

användning. Exempelvis sker kontinuerlig uppföljning 

av behov avseende fordon och lokaler, såväl ägda som 

hyrda, så att dessa kan användas på bästa sätt på både 

kort och lång sikt. Dialogen mellan förvaltningar och 

verksamheter har också intensifi erats i syfte att bättre 

tillvarata de kommunala resurserna och minska behovet 

av att köpa externa tjänster. Till följd av pandemin har 

fl er former av resursoptimering och samverkan skapats 

internt i kommunen då det framkommit behov att arbeta 

tätare för att klara av uppdraget. 

Arbete planeras för att stärka tilliten genom hela styrked-

jan. Kommunikation och öppenhet på alla organisatoriska 

nivåer är tillsammans med faktabaserade underlag av stor 

vikt för beslutsfattandet. Exempelvis har arbetet mellan 

politik och tjänstepersoner stärkts i budgetarbetet för 

2022-2024. En översyn av beredningsprocesserna har 

gjorts inom samtliga nämnder på uppdrag av kommun-
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styrelsen, där målsättningen varit att få en mer enhetlig 

ärendeberedning. En policy planeras också att tas fram 

för ärendeberedning. Vägen till en tillitsstyrd organisation 

tar allt mer form genom arbete som konkretiserar begrep-

pen och samlar organisationen. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 2021 

som beskriver behovet av att rekrytera medarbetare på 

bredare front. I dagsläget försvåras vikarieanskaff ning 

av att de sökande har för låg kunskapsnivå och bristande 

språkkunskaper. Den generella svårigheten att rekrytera 

personal till vård- och omsorgsyrken kan i framtiden leda 

till bristande kvalitet eller i värsta fall att insatser inte kan 

utföras utifrån brukarens behov. Ett sätt att arbeta med 

bristande rekryteringsunderlag är att renodla tjänsters 

beskrivningar och uppdrag. På så sätt kan fl er tjänster 

skapas som kan utföras av fl er medarbetare samtidigt 

som arbetsfördelning kan ske utifrån utbildning och 

erfarenhet. Kompetens-utveckling sker också på fl era 

olika nivåer för att bredda möjligheten att möta enskildas 

behov. Ett arbete pågår fortfarande med att kvalitetssäkra 

och utveckla rekryteringsprocessen.

 

Den nya digitaliseringsstrategin kan ge förutsättningar för 

en allt mer eff ektiv organisation. Digitaliseringen är en 

viktig faktor för att kvalitetssäkra de processer som driver 

kommunen framåt. Utvecklingsområden är fortfarande 

digitaliserade ansökningsprocesser, automatiserad hand-

läggning, utveckling av e-arkiv, en kommunövergripande 

lösning för digital signering och mobil dokumentation. 

Kommunens processer behöver också fortsatt anpassas 

till digitala arbetssätt. 

Att bibehålla och utveckla medarbetarnas digitala kompe-

tens blir en viktig förutsättning för att lyckas med snabba 

omställningar i verksamheterna. Genom kompetenshöjan-

de insatser hos både medarbetare och medborgare fi nns 

förutsättningar för att möta nya digitala utmaningar och 

krav. Grupper av medarbetare som inte tidigare arbetat 

med digitala hjälpmedel i vardagen förväntas nu klara av 

de utmaningar som utvecklingen medför.  Utbildning och 

stöd behövs till dessa grupper av medarbetare. 

Vikten av att ta vara på det kollegiala lärandet har tidigare 

identifi erats. Socialförvaltningen har satt samman ett så 

kallat utvecklingsteam, som är en grupp av medarbetare 

från olika verksamhetsområden inom förvaltningen, för 

att på så sätt dra nytta av kompetenser från olika verk-

samheter. Syftet är att fi nna former för att göra bedöm-

ningar och dra slutsatser på längre sikt för att förändra 

och anpassa förvaltningens arbete till nya förutsättningar. 

Teamet ska under en begränsad tid arbeta på enheter och 

sedan ge förslag på förändringar som ska utgöra underlag 

inför fortsatta beslut på enhets och/eller ledningsnivå. 

Hos nämnderna fi nns fl era exempel på kompetenshöjande 

insatser såsom deltagande i nationella nätverk, samarbete 

med högskola och universitet, webbinarium och digitala 

föreläsningar. Samtidigt ses grupper av medarbetare som 

till följd av pandemin inte haft möjlighet att genomföra 

planerad kompetensinsatser. Processbaserat arbetssätt 

kommer att öka de gemensamma beröringsytorna mellan 

kollegor från olika förvaltningar. 

Genom Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR 

har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om medel för 

förebyggande utbildningsinsatser. Syftet med insatserna 

ska vara att tillgodose framtida kompetenskrav i verk-

samheten och undvika framtida arbetsbristsituationer. De 

insatser som pågår för närvarande är Yrkessvenska för 

lokalvårdare som genomförs digitalt samt B-körkort för 

några medarbetare inom hemtjänsten. Fler insatser plane-

ras för att genomföras under perioden 2021 – 2023. 

SYSTEMEFFEKTER I VERKSAMHETERNA

Ytterligare steg behöver tas gällande samverkan inom 

kommunen för att kunna möta framtida utmaningar. 

Försvårande omständigheter kan dock vara att olika för-

valtningar har olika kulturer, olika villkor i sina anställ-

ningsavtal, bristande kännedom om varandras uppdrag 

och ansvar. I vissa fall kan även sekretess ibland utgöra 

ett hinder, om samtycke inte ges från den/de enskilda till 

att samverka. Tydligt syfte med samverkan, förväntad ef-

fekt och vem som bär ekonomiskt ansvar är viktigt för att 

underlätta samverkan.  

Kommunens chefer använder sen en tid tillbaka ett 

beslutsstödsystem. Det som återstår är utveckling, då 

systemet bland annat saknar funktioner för ekonomiska 

prognoser, samt att utvärdera eff ektiviteten av det nya 

systemet. Ett mer långsiktigt projekt som påbörjats till-

sammans med åtta andra kommuner är byte av ekonomi-
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system. Att samarbeta med andra kommuner medför en 

eff ektivitet i att kunna dela resurser, men också att dela 

erfarenheter och lösningar. 

VERKSAMHETERNA ÄR TILL FÖR KOMMUNIN-
VÅNARNA

Kommunens omställningsförmåga bedöms vara en av de 

viktigaste förutsättningarna för att kunna möta invånar-

nas behov, vilket bekräftats genom pandemin. Även i 

framtiden förutspås omställningsförmågan vara av stor 

vikt för att möta utmaningar. Försvårande omständighe-

ter är bland annat den osäkra tidsaspekten, eftersom det 

kan vara svårt att uppskatta konsekvenser av minskad 

eller utebliven verksamhet. Kommunens organisation 

behöver dock vara fl exibel och ge förutsättningar att möta 

framtida trender på ett följsamt sätt. Viktiga åtgärder kan i 

detta arbete vara närvärldsbevakning, förståelse för andra 

förvaltningars arbete, kompetens och trygghet för medar-

betare att arbeta fl exibelt och föränderligt i de avseenden 

arbetet kräver detta.

SAMMANFATTNING

I och med en utökad användning av digitala mötes-

tekniker har en ny arbetsmiljö formats för många 

medarbetare. Fortsättningsvis kommer det därför 

vara av vikt att följa upp medarbetarnas arbets-

situation ur olika perspektiv. Digitaliseringen är en 

fortsatt viktig faktor för att kvalitetssäkra de proces-

ser som driver kommunen framåt.

Det kollegiala stödet och lärandet fyller en stor funk-

tion under rådande pandemi, vilket blivit än tydligare 

när medarbetare arbetat i andra verksamheter än den 

ordinarie utifrån att verksamheter varit stängda. En 

tillbakablick visar på en god omställningsförmåga 

då verksamheter med mindre arbetsbelastning under 

året har stöttat upp i verksamheter där situationen va-

rit ansträngd. Arbete med tillitsbaserad styrning har 

påbörjats och en plan för fortsatt arbete ska tas fram. 

Trots att  fl era planerade insatser för kvalitetshöjande 

åtgärder har fått stå tillbaka på grund av pandemin, 

så bedöms den samlade måluppfyllelsen som fortsatt 

god. 

Måluppfyllelsen bedöms som god.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2021-2023 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Mål 1: Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För 

perioden  2021-2023 skall dock resultatet årligen uppgå 

till minst 45 mnkr. 

Mål 2: Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2021-2023. 

Mål 3: Från 2024 får kommunens investeringar årligen 

högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, 

dvs låneskulden skall inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer att 

justeras så att det överensstämmer med av kommunfull-

mäktige antagna fi nansiella mål.

Utvärdering av fi nansiellt mål 1

Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi nie-

rat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår 

Falköping kommuns genomsnittliga resultat, inkl prognos 

2021, till 61,3 mnkr vilket motsvarar 3,3 % i resultat av 

skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 88,5  

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45 mnkr.

Målet prognostiseras därmed bli uppfyllt för det 

enskilda året 2021.

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

 

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
Prognosen är att inga nya lån kommer tas under resteran-

de del av året. Det innebär att prognostiserad låneskuld 

vid årets slut är 1 134 513 tkr vilket understiger målnivån 

med 565 487 tkr.

Målet prognostiseras därmed bli uppfyllt för det 

enskilda året 2021.

  

Utvärdering av fi nansiellt mål 3
Målet är satt utifrån att kommunen nu under ett antal år 

har en hög och stor investeringstakt. När denna period 

förväntas vara klar (2024) skall kommunen gå in i en fas/

period där investeringarna inte överstiger summan av 

resultat och avskrivningar. Då kommer inte låneskulden 

att öka. Utvärderingen av 2021 innebär att vi följer detta 

mål och målet är därmed uppfyllt.   

Finansiella mål (tkr där annat inte anges)

(TKR)
Utfall 

2020-08
Utfall 

2021-08
Prognos 

2021

Resultat inkl. semesterlöneskuld 116 275 134 509 88 488

Förändring semesterlöneskuld -41 008 -43 335 0

Resultat exkl. semesterlöneskuld 75 267 91 174 88 488

Skatteintäkter 966 654 1 008 532 1 509 506

Generella statsbidrag och utjämning 455 595 482 338 723 507

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 5,3% 6,1% 4,0%

Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag 28 445 29 817 44 660

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 094 813 1 134 513 1 134 513

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 605 187 565 487 565 487
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 

kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga in-

täkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det 

egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisa-

tionsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska 

inte medräknas. 

Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer 

balanskravsresultatet att vara positivt vid årets slut enligt 

tabellen till höger. Lagens krav på intäkter och kostnader i 

balans uppfylls och det kommer inte fi nnas något negativt 

resultat att återställa nästkommande år.

Balanskravsresultat (mnkr)

Prognos
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 88,5

- Samtliga realisationsvinster* -3,3

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -11,0

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värde-
papper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 74,2

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 74,2

* Den del av de prognostiserade vinsterna vid försäljning av tillgång 

som avser försäljning av exploateringsmark ingår inte i summan ovan. 
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och 

följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommu-

nen. Ett systematiskt arbete genomförs inom samtliga 

områden för att uppnå detta. 

Vidare ska arbetet med att kvalitetssäkra och eff ektivi-

sera samtliga processer inom HR fortlöpa. Syftet är att 

ge verksamheterna bästa möjliga stöd så att de kan möta 

kommuninvånarnas behov, samtidigt som kommunen är 

en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare och 

chefer en god arbetsmiljö och kompetensutveckling. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

I början av året antogs en ny kommunövergripande 

Kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 med bred 

ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen utifrån 

de olika delarna Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla-

Avsluta. Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla 

rekryteringsprocessen har fortsatt. Rekryteringsverkty-

get har kompletterats med att kravprofi len upprättas i 

systemet. Omställningsarbete pågår i olika former för att 

coacha och stödja medarbetare och chefer i olika typer 

av omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, 

karriärväxlingsprogram och handledning. 

 

Flera av vårens aktiviteter så som utbildningsinsatser, 

nätverksträff ar och besök på yrkeslivsmässor och rekryte-

ringsdagar har blivit inställda eller har genomförts digitalt 

med anledning av Covid-19. Med anledning av Covid-19 

har även utvecklingen av digitala forum utvecklats, bland 

annat har vissa utbildningar, nätverksträff ar och möten 

genomförts via digitala mötesplatser. Arbetet med att 

fortsätta digitalisera HR- verktyg och erbjuda relevant 

kompetensutveckling fortlöper.

Gruppen kommungemensam kompetensutveckling i sam-

verkan (KOKOS) har under perioden haft fokus på vilka 

utbildningar som är relevanta för så många medarbetare 

som möjligt och som samtidigt varit genomförbara i 

digital version. 10 utbildningar har erbjudits i utbildnings-

kalendern under perioden. Exempel på dessa är kurser i 

Excel och Att leda utan att vara chef. 

För att stärka arbetsgivarvarumärket har bland annat 

arbetet med kommunens LinkedIn-konto utvecklats och 

intensifi erats med fl er inlägg och ökat antal följare som 

resultat.

 

Under mars månad genomfördes Chefs- och Medarbetar-

undersökningen. Resultatet avseende Nöjdmedarbetarin-

dex (NMI) och Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

fortsätter ligga på en hög nivå jämfört med andra kom-

muner. Svarsfrekvensen var god även denna gång och nu 

påbörjas arbetet med handlingsplaner utifrån resultatet.

 

I slutet av maj genomfördes en digital introduktionsdag 

för nyanställda. Ett tiotal medarbetare deltog och fi ck 

bland annat information om kommunens organisation, 

inblick i kommunens pågående utvecklingsarbete och 

facklig information.

 

Arbetet med det nya samverkansavtalet har slutförts un-

der sensommaren och nu påbörjas arbetet med att gå från 

ord till handling.

 

Falköpings kommun använder möjligheten att förebygga 

framtida arbetsbrist genom att använda medel från Om-

ställningsfonden till olika utbildningsinsatser för grupper 

av medarbetare. Vid uppsägning av medarbetare pga. 

arbetsbrist eller avslutad rehabilitering, där matchning 

mot nytt arbete inom kommunen inte lyckats, använder 

kommunen karriärväxling via Omställningsfonden. Båda 

typerna av insatser ligger inom ramen för avtalet KOM-

KR.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Utifrån rådande läge med covid-19 så pågår arbetet med 

att stötta verksamhet och chefer utifrån Folkhälsomyndig-

hetens rekommendationer. Det innebär att utbildningsin-

satser, personalaktiviteter har pausats i väntan på att läget 

förbättras och arbete pågår, med planering av insatser, så 

att dessa ska kunna ske på ett säkert sätt.

Nytt system, Novi, har introducerats i verksamheterna. 

Syftet är att chefer ska få en bra översikt vad gäller do-

kumentation i personalärenden samt att dokumentationen 

ska ske GDPR säkert. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår som vanligt 

i verksamheterna och det är viktigt att arbetet fortsätter 

enligt årsplaneringen.

Nytt omställningsavtal gäller från 2020-05-01 som 
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innebär att möjligheten att använda omställningsstöd vid 

uppsägning pga. avslutad rehabilitering permanentats. 

Avtalet omfattar även förebyggande kompetensutveck-

lingsinsatser.

Samverkan med facken i arbetet med Friskare arbets-

platser är uppstartad och kommer fortgå löpande för att 

fokusera på friskfaktorer i arbetet som kan stärkas genom 

olika insatser

SJUKFRÅNVARO

Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,65 % ingen 

sjukfrånvaro alls under januari - augusti 2021 och 24,0 % 

har 1-5 sjukfrånvarodagar samma period.

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro samtliga anställda 

inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig 

ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-AUG 2020-08 2021-08

Sjukfrånvaro, tot 7,6 % 6,5 %

Kvinnor 8,6 % 7,4 %

Män 4,7 % 3,7 %

Varav över 60 dagar 30,4 % 33,6 %

- 29 år 7,5 % 6,5 %

30-49 år 7,7 % 6,2 %

50 år - 7,5 % 6,7 %

2021 blir ett speciellt år i sjukfrå nvarostatistiken pga. 

pandemin covid-19 och andra sjukskrivningsregler.

ÅRSARBETARE

ANTAL ÅRSARBETARE 2020-08 2021-08

Alla anställnings och löneformer 2 840 2 842

  Tillsvidareanställd månadsavlönad 2 508 2 474

   Visstidsanställd månadsavlönad 332 369
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 Förväntad utveckling

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden
Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden gäl-

lande elevers slutbetyg och behörighet till gymnasiet hade 

en positiv utveckling 2021. Progressionen från 2017 har 

fortsatt efter en tillfällig nedgång 2020. För att höja mål-

uppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningar-

na förbättras. Det förebyggande och främjande barn- och 

elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv progression.

Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten 

till kommunens handlingskraft och försämrar tillfälligt 

nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2.

Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påverkat 

möjligheten till samverkan mellan näringsliv och nämn-

dens verksamheter prognostiseras att vaccinet kommer 

bidra till en normalisering och fortsatt gott samarbete med 

näringslivet från och med hösten och framåt.

Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och 

ett nytt tillägg i riktlinjerna för kvalitetsarbetet, att stärka 

den dialogbaserade uppföljningen, prognostiseras vara 

en bra grund för målbedömning av mål 4. Förvaltningens 

framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och 

utvecklingsorganisation, kommer gynna och tydliggöra 

dialoger och möten, som är grunden till den tillitsbase-

rade styrningen.

Byggnadsnämnden

Lovärenden

Antal inkomna ärenden har fortsatt att öka under 2021 

även om ökningen har avstannat lite efter sommaren. 

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked har 

ökat med 10 % och antal anmälningar har ökat med 53 

% jämfört med samma tidpunkt förra året. Det förväntas 

dock fortsatt vara en något större inströmning av både 

enklare och större bygglovsärenden under perioden 

september-december jämfört med 2020. 

Fysisk planering

Antalet planuppdrag har ökat under den aktuella perio-

den. Det handlar om både uppdrag för kommunala verk-

samheter och uppdrag initierade av externa aktörer.

Hur kommande år kommer att se ut är svårt att förutse 

med tanke på den pågående pandemin och vilka konse-

kvenser den medför, både kortsiktigt och långsiktigt och 

hur nationell och global ekonomi kommer att påverkas. 

Med tanke på ett ökat antal planbesked kommer byggan-

det troligtvis att vara minst på samma nivå som 2020. 

Kommunstyrelsen

Prognoser visar att fl er blir vaccinerade och Folkhälso-

myndigheten släpper alla restriktioner i slutet av septem-

ber. I Falköpings kommun pågår en planering för de som 

rekommenderats att arbeta hemifrån att återgå till sin 

ordinarie arbetsplats efter 30 september. En rutin för vad 

som gäller för hemarbete framöver i de fall som arbets-

uppgifterna tillåter det kommer även att skrivas.

Hur framtiden kommer att påverkas av Covid-19 är en 

aktuell diskussion i nämnd och förvaltning. Hur utveck-

lingen påverkas är svårt att förutsäga. Analys om utveck-

lingen är ett pågående område utifrån de kunskaper som 

har införskaff ats. En förhoppning när restriktioner lättar 

under hösten är att det blir bättre möjligheter att genom-

föra planerade arbeten och insatser som har pausats.

Utvecklingen av ekonomistyrningen i kommunen kom-

mer särskild vikt kring prognosarbetet att läggas. Detta 

för att få budget att stämma med utfall mer tillförlitligt 

som möjligt. Tillsammans med de andra nämnderna 

behöver kommunens internhyror vara korrekta och för-

ankrade och budgetmedel ska fi nnas. Projektet med byte 

av ekonomisystem fortgår och förväntas implementeras 

under år 2023.

HR-avdelningen kommer att fortsätta leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalområdet. 

Avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytter-

ligare på att understödja kommunens medarbetare till ett 

hållbart och meningsfullt arbetsliv samt fortsatta arbetet 

med attraktiv arbetsgivare. 

IT-avdelningen och kansliavdelningen ska leda ett kom-

munövergripande projekt att införa e-signering i hela 

organisationen. 

Inom kommunstyrelsen genomförs ett pilotprojekt Mi-

crosoft Teams. Som ett första steg i eventuellt införande 

av Teams eller Microsoft 365. I och med detta införande 

behöver en risk- och sårbarhetsanalys göras utifrån lag-

stiftningen GDPR. 
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Näringslivsavdelningen förbereder en återstart av publika 

verksamheter och aktiviteter i höst, planering av dubbla 

planer, bibehållna restriktioner och lättnader, gör verk-

samheten mycket mer svårarbetad. Avdelningen kommer 

under andra halvåret fördjupa hållbarhetsarbetet kring 

besöksnäringen, framförallt nu med Tillväxtverkets pro-

jektmedel.  Ser och tror på ett fortsatt gott infl öde på mark 

och lokal och etableringsförfrågningar även nyföretagar-

rådgivningen tror på fortsatt stark utveckling under andra 

halvåret.

Stadsbyggnadsavdelningens antal planuppdrag har ökat 

och det handlar både om planering för kommunala verk-

samheter men även planer initierade av privata aktörer. 

Arbete med påbörjade projekt kommer att fortsätta. 

Uppdrag från KS kommer att slutföras enligt tidsplanen. 

Verksamheten kommer att fortsätta med arbetet med digi-

talisering av olika delar av verksamhetsprocesser.

Kultur- och fritidsnämnden

Skulden

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- och 

fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn som inte 

lär sig simma, föreningar som minskar verksamhet och 

färre ungdomar som är fysiskt aktiva, läsförståelse som 

minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir 

färre, kulturarv och kultur som inte upplevs när scener 

och verksamheter inte får vara öppna och tillgängliga. 

Det kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämn-

den att kompensera för detta i fl era år framöver.

Prioriteringar

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att landa 

i vad som ska prioriteras. Ett större invånarantal och en 

åldrande befolkning utmanar det ekonomiska utrym-

met för kultur- och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser 

ska fi nnas? Vilka anläggningar ska fi nnas och var ska de 

fi nnas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att 

nå så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? 

Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska för-

delas. Det kommer sannolikt att behövas en kultur- och 

fritidsstrategi som är politiskt antagen som sätter riktning-

en i sektorns frågor kopplat till kommunens övergripande 

utveckling.

Särskilda satsningar som behöver hanteras framöver 

berör resurser till den Öppna ungdomsverksamheten, 

investeringsbehov kring Odenbadet, Kulturverksamhet i 

centrum, fortsatt arbete med utveckling av medborgarhu-

set, Områdesbaserat arbete i Falköpings kommuns olika 

samhällen också kopplat till attraktiva biblioteksfi lialer 

och tillgängliga ytor för fysisk aktivitet.

Digital utveckling

Den höga innovationskraft som funnits under pandemin 

kommer att prägla utvecklingen av arbetet framåt. Det 

digitala utbud som tagit form behöver utvärderas och 

göras till en del av det basutbud verksamheterna består 

av. Detta skapar utrymme att forma om tidigare sätt att 

bedriva verksamhet på. Denna utveckling kommer att 

synas både kopplat till det som erbjuds invånaren och 

det som påverkar medarbetaren. Färre resor till och från 

arbetet, fl er digitala möten, fl er digitala mötesplatser m.m.

Måluppfyllelse

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträckning. De 

mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som samhället just 

nu inte befi nner sig i. Det är omöjligt att måluppfyllelsen 

upplevs god men under de förut-sättningar som råder an-

ses ändå nämndens verksam-heter verka i mycket positiv 

riktning. Det vill säga ha en god måluppfyllelse utifrån de 

omständigheter som råder.

 

Projekt och tillfälliga medel

Nämnden har under året många tillfälliga projekt och 

medel ifrån kommunens övergripande strategiska medel 

och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas utföra projekt 

på kort tid av hög kvalité utmanar förvaltningen och stäl-

ler höga krav. Det är många medarbetare som arbetar hårt 

för att dessa projekt och medel ska användas ansvarfullt 

och det ökar arbetsbelastningen under året. 

Marknadsföring

Nämnden behöver se över hur verksamhetsåret ska kom-

municeras och marknadsföras till besökare såväl falkö-

pingsbor och turister. Det görs mycket men det är svårt att 

nå ut med aktuella satsningar på ett tydligt sätt. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Den nya organisationen inom arbetsmarknadsenhe-

ten förväntas under hösten och vintern genomföra och 

slutföra kartläggning av målgruppen som står i behov av 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. När analys av 
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materialet samt utvärdering av nuvarande arbetsproces-

ser är utfört kan aktiviteter och insatser utvecklas för 

att bättre matcha individernas behov och stärka deras 

förutsättningar.

Förvaltningens målsättning är matchning till arbete. 

Samverkan med branscher, nätverk och externa aktörer är 

nödvändigt för att möta kompetensbehov med rätt utbud 

av utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt 

för att stärka den sociala hållbarheten i Falköpings kom-

mun. Förvaltningens arbete med valkompetens förväntas 

ge eff ekter som färre avbrott och fl er godkända betyg. 

Vuxenutbildning och fullföljda studier är verktyg för en 

hållbar matchningsprocess och för individens etablering 

på den öppna arbetsmarknaden.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Fortsatt utveckling enligt uppdrag samt nya lagkrav

Arbetet med att säkerställa redundans i linje med basavtal 

2 för ledning av operativa styrkor intensifi eras och färdig-

ställs under kv3. Även arbetet med att säkerställa de nya 

ledningsnivåerna enligt ny LSO samt samarbetet kring 

operativ förmåga med angränsande räddningstjänster 

fortlöper enligt plan.

Kommunernas samordningscentral, KSC, förbereder för 

att kunna erbjuda ytterligare tjänster till kommunerna/

verksamheterna från 2022 om arbetet med trygghetslarm 

faller ut enligt avsiktsförklaringen. 

Vidare fortgår samarbetet med MSB i utvecklingen av 

KSC som en utav fem SGSI-noder (Swedish Government 

Secure Internet).

 

Avdelningen för skydd och säkerhet återtar det arbete 

som fått stå tillbaka under pandemihanteringen och inten-

sifi erar arbetet med säkerhetsskydd, informationssäkerhet 

och totalförsvarsarbetet.

Socialnämnden

Verksamhet utifrån covid-19

Eftersom en stor del av medborgarna blivit vaccinerade 

mot covid-19 börjar verksamheterna successivt kunna 

återgå till sina grunduppdrag. I september startar dagverk-

samheten för äldre upp igen. Aktiviteter på äldreboende 

kommer förhoppningsvis kunna ske i högre utsträckning. 

Allt beror dock på den smittspridning som sker och hur 

nämndens resurser behöver anpassas i förhållande till 

detta. 

Ökat Omsorgsbehov för brukare på särskilt boende

Det fi nns tendenser till att personer som fl yttar in på sär-

skilda boenden för äldre har avsevärt tyngre omsorgsbe-

hov. I kontakt med andra kommuner upplever de situatio-

nen på samma sätt som Falköping. Det kan ännu inte dras 

någon slutsats om detta enbart beror på covid-19 eller om 

det är en allmänt högre vårdtyngd.

Ökat behov av stöd och hjälp efter pandemin

Många verksamheter har varit stängda eller inte igång i 

den utsträckning som de vanligtvis är. Daglig verksamhet 

för äldre har varit nedstängd. Öppna mottagningen för 

personer med missbruk eller beroende har varit stängd. 

Detta påverkar vissa grupper och konsekvenserna av detta 

börjar märkas och förväntas bli påtagliga framöver. Det 

kommer fl er ansökningar gällande stöd i våldsutsatthet 

och missbruk/beroende.

 

Personer som socialtjänsten normalt har kontakt med och 

stöttar genom att exempelvis följa till olika verksamheter 

(såsom socialpsykiatrin) upplevs av personalen må sämre 

och ha svårare att komma iväg till sin sysselsättning. 

Isoleringen och ensamheten ökar och eftersom fysiska 

möten inte längre är lika vanliga kan människor befi nna 

sig i ensamhet under långa perioder och uppmärksammas 

inte i lika stor utsträckning som tidigare. Detta förväntas 

påverka socialtjänsten genom ett ökat hjälp- och stödbe-

hov framöver. 

Tekniska nämnden

Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på matsvinn. 

Kommunen har avgett klimatlöften inför 2021, kopplat 

till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer om” där 

minskningen av matsvinn utgör den största utmaningen.

 

Det andra löftet kopplat till klimatlöftena handlar om 

mängden CO2e per kg inköpta livsmedel, Avdelningen 

nådde målet redan förra året men fortsätter att minska sin 

påverkan av klimatet genom klimatsmarta inköp av den 

off entliga maten.

Städavdelningen följer branschens utveckling gällandes 

maskiner med robotiserad teknik för off entlig miljö/loka-
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ler. I framtid leder detta till eff ektiviseringar av metoder 

och moment. Satsningar på kompetens- och teknikut-

veckling kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av 

eff ektiva maskiner och redskap görs fortlöpande. 

BOLAGSFORM
Falköpings hyresbostäder AB 

Falköpings kommun har en försiktigt positiv befolknings-

utveckling, efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och 

vakansgraden har liksom de senaste åren varit relativt låg. 

Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduktion 

om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exempel är ny 

detaljplan beställd för kvarteret Snickaren 3.  

 

Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitiativet 

och har satt mål att minska energianvändningen med 20 

procent från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 

2030. Förutom den klimatvinst som uppstår har föränd-

ringar i taxor för el, vatten, värme och sophämtning en 

stor inverkan på resultatet och minskningen av förbruk-

ningarna är en förutsättning för resultatnivån eftersom 

taxorna höjts betydligt mer än den generella prisutveck-

lingen. 

Bolaget har 13 anställda på kontoret. Under året är det 

bland dessa tre pensionsavgångar, vilket inneburit att 

kompetensinventering, organisationsöversyn och rekryte-

ringar utförts i syfte att säkerställa framtida personalbeho-

vet. Styrelsen har i augusti utsett Tomas Thiel som ny VD 

när nuvarande VD Anders Johansson går i pension den 30 

november.
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 Resultaträkning

ANALYS AV KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är 0,9 % högre än föregående år.

Bidragen är i nivå med föregående år. Kompensation för 

höga sjuklönekostnader till följd av Covid-19 infördes i 

april förra året och staten kompenserar fortsatt för del av 

sjuklönekostnader. 

Schablonersättningen från Migrationsverket minskar 

under perioden med 7,5 mnkr jämfört med föregående år.

Prognosen pekar på en positiv avvikelse på intäktssidan 

på 61,8 mnkr främst till följd av högre intäkter inom soci-

alnämndens och barn- och utbildningsnämndens områ-

den, bla till följd av bidrag för sjuklönekostnader.

När det gäller kostnaderna så ökar dessa med 3,9 % jäm-

fört med föregående år. Lönerevisionen är klar för samt-

liga anställda. Pensionskostnaderna är betydligt högre till 

följd av förändrat livslängdsantagande.

Prognosen på kostnadssidan pekar på en negativ avvikel-

se på 71,7 mnkr varav de största avvikelserna fi nns inom 

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Avskrivningar

Avskrivningarna ökar jämfört med tidigare år till följd 

av höga investeringsnivåer. Ett antal färdigställda projekt 

har aktiverats per april och augusti vilket leder till högre 

avskrivningar. 

Avskrivningarna förväntas bli i nivå med budget. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjäm-
ning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade prognos 

varav den senast kom den 26 augusti. Utvecklingen av 

skatteintäkterna har sedan i höstas varit positiv.

Prognosen pekar på ett överskott gentemot budget på 40,6 

mnkr när det gäller skatteintäkterna och ett utfall i princip 

i nivå med budget när det gäller generella statsbidrag och 

utjämning.

Finansnettot

De fi nansiella intäkterna har ökat under perioden jämfört 

med föregående år. Ökningen består i att aktier och ande-

lar har värderats till marknadsvärde och utvecklingen på 

marknaden har i år varit god.

Under 2020 löstes två swappar vilket har inneburit att 

räntekostnaderna har minskat från 3% till knappt 1%  på 

2 lån x 75 mnkr.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08 

BUDGET
 2021 

PROGNOS 
2021 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  351 750     544 016  354 980      429 982      491 764      61 782     

Verksamhetens kostnader 3 -1 565 820     -2 434 722 -1 626 491     -2 427 582     -2 499 223     -71 640     

Avskrivningar 4 -82 129     -128 417 -89 284     -136 700     -136 700      -     

Verksamhetens nettokostnader -1 296 199     -2 019 123 -1 360 796     -2 134 300     -2 144 158     -9 858     

Skatteintäkter 5  966 654     1 441 057  1 008 532      1 468 900      1 509 506      40 606     

Generella statsbidrag och utjämning 6  455 595     705 263  482 338      723 400      723 507      107     

Verksamhetens resultat  126 050     127 197  130 074      58 000      88 855      30 855     

Finansiella intäkter 7  2 958     5 079  14 171      7 000      13 500      6 500     

Finansiella kostnader 8 -12 738     -29 788 -9 737     -20 000     -13 900      6 100     

Resultat efter finansiella poster  116 271     102 487  134 509      45 000      88 455      43 455     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

PERIODENS RESULTAT  116 271     102 487  134 509      45 000      88 455      43 455     

Förändring semesterlöneskuld -41 008     -43 335      -      -     

PERIODENS RESULTAT EXKL. 
FÖRÄNDR SEMLÖNESKULD

 75 262      91 174      45 000      88 455      43 455     
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Resultatet innehåller inga förluster för försäljning av 

fi nansiella tillgångar i år.

Resultat
Periodens resultat uppgår till 134,5 mnkr med hänsyn 

tagen till semesterlöneskuldens uppbokning. Resultat att 

utvärdera, dvs resultat exklusive förändring semesterlöne-

skuld uppgår till 91,2 mnkr vilket är ett bättre resultat än 

föregående år då motsvarande summa var 75,3 mnkr. Hö-

gre skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med 

föregående år samt ett bättre fi nansnetto bedöms vara de 

främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.

Årets resultat beräknas bli 88,5 mnkr, vilket innebär en 

avvikelse mot budget på 43,5 mnkr. Detta trots att nämn-

derna sammantaget prognostiserar ett underskott på 13,8 

mnkr. Prognostiserat överskott när det gäller skatteintäk-

ter samt fi nansnettot innebär, trots underskott på nämn-

derna, att kommunen prognostiserar ett starkt resultat vid 

årets slut. För mer information om nämndernas progno-

ser, se avsnittet driftsredovisning.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2020-08

UTFALL 
2020-12

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2 571 2 190 1 428 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 572 773 2 643 188 2 682 361 3 141 400

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 487 759 2 541 756 2 593 863 2 968 000

   Maskiner och inventarier 85 014 101 431 88 497 173 400

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 33 064 32 400 46 816 53 000

Summa Anläggningstillgångar 2 608 408 2 677 777 2 730 604 3 194 400

Bidrag till infrastruktur 13 47 127 40 096 35 107 36 800

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 561 3 069 2 809 0

Fordringar 15 148 575 177 180 148 946 130 000

Kortfristiga placeringar 86 494 87 715 98 974 86 000

Kassa och bank 16 118 134 109 538 132 906 97 500

Summa Omsättningstillgångar 353 764 377 503 383 635 313 500

SUMMA TILLGÅNGAR 3 009 299 3 095 376 3 149 346 3 544 700

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat 116 271 102 487 134 509 45 000

Resultatutjämningsreserv 60 800 100 000 100 000 60 800

Övrigt eget kapital 1 023 900 984 700 1 087 187 1 039 900

Summa Eget kapital 1 200 971 1 187 187 1 321 696 1 145 700

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 154 756 153 373 178 974 180 000

Andra avsättningar 17 109 998 107 173 107 839 105 000

Summa Avsättningar 264 754 260 545 286 813 285 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 138 510 1 138 642 1 185 240 1 520 000

Kortfristiga skulder 19 405 063 509 001 355 597 594 000

Summa Skulder 1 543 573 1 647 643 1 540 837 2 114 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 009 299 3 095 376 3 149 346 3 544 700

Pensionsförpliktelser, intj före 1998, inkl. särskild löneskatt 644 680 633 710 636 911

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 6 734 7 201 7 656

ANALYS AV KOMMUNENS BALANSRÄKNINGEN

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

De största projekten som har aktiverats under perioden 

är ny rötkammar och efterrötkammare inom biogasverk-

samheten totalt 37 mnkr. Investeringsbidrag på ca 8 mnkr 

minskar kommunens anskaff ningsutgift för projektet. 

Etapp 2 VA-exploatering på Marjarp har också aktiverats. 

Anskaff ningsutgiften uppgår till 12,5 mnkr. Dessutom har 

fl era mindre projekt aktiverats under det första delåret. 

Pågående arbeten har ökat från 152,2 mnkr vid årsskiftet 

till 211,6 mnkr per den sista augusti. 
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Män lever statistiskt sett längre än vad man tidigare har 

haft med i beräkningarna. Det innebär att skulden ökar 

med ett engångsbelopp som för Falköpings del uppgår till 

ca 7 mnkr inklusive särskild löneskatt. 

Kostnader för sluttäckning av deponier möts av en mins-

kad avsättning på 3,9 mnkr.

Långfristiga skulder

Ett nytt lån har tagits under perioden vilket är ett så kall-

lat Grönt lån. Ett grönt lån är öronmärkt för miljö- och 

klimatrelaterade projekt.

Vid årets slut beräknas de långfristiga skulderna uppgå till 

1 134 mnkr, dvs. inga ytterligare lån kommer tas under 

resterande del av året.

Ett investeringsbidrag avseende den nya rötkammaren 

som uppgår till 8,4 mnkr har aktiverats under perioden. 

Bidraget intäktsförs i samma takt som investeringen.

Kortfristiga skulder

I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket låg 

nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av den 

intjänade semestern under sommaren. Succesivt under 

hösten kommer nyintjänandet av semester innebära att 

skulden ökar i värde.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för föregående 

år i mars månad vilket innebär en rejäl sänkning sedan 

bokslutet.

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade innan 1998

Förändringen av livslängdsantagandet höjer ansvarsför-

bindelsen, pensioner intjänade innan 1998. Dock kommer 

eff ekten i resultaträkningen först vid utbetalningstillfället.

Ytterligare projekt kommer att färdigställas under årets 

sista fyra månader och aktiveras i helårsbokslutet. Dessa 

har en sammanlagd anskaff ningsutgift på 157,7 mnkr 

i delårsbokslutet men ytterligare anskaff ningsutgifter 

tillkommer.

Finansiella anläggningstillgångar

Under perioden har en extra medlemsinsats på 14,4 mnkr 

betalats till Kommuninvest vilket ökar dom fi nansiella 

anläggningstillgångarna med motsvarande belopp.

Omsättningstillgångar

Nyinvestering i aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden, gjordes under föregående år. Innehavet 

klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstillgång, se mer 

information i redovisningsprinciperna. Sedan årsskiftet 

har aktiers andel i portföljen ökat. 

Marknadsvärdet på de fi nansiella tillgångarna överstiger 

anskaff ningsvärdet med 12 mnkr vid bokslutstillfället.

Aktier, anskaff ningsvärde och värdereglering

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav i aktier 

och andelar, av bokförda värden på försäljningsbar mark 

samt lager IT-produkter och VA-material. 

Avsättningar

Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har ökat med 

19,6 mnkr under första delåret. Pensionsavsättningarna 

avser pensioner både för anställda och förtroendevalda. 

Ökningen är ovanligt stor då förutsättningarna för be-

räkningen av pensionsavsättningen har förändrats efter 

styrelsebeslut Sveriges kommuner och regioner. Det är 

det så kallade livslängdsantagandet som har förändrats. 
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 Notförteckning

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningslagen regleras av Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar 

och rekommendationer för kommunsektorns redovisning. 

Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovis-

ningsprinciperna. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella 

anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst 5 år klassifi ceras som an-

läggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för min-

dre  värde. En succesiv förändring kommer ske när det 

gäller gränsen för nyttjandeperiod från 5 år till 3 år.

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar kon-

sekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som 

kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig 

till.

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 

den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 

baserat på anskaff ningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. På tillgångar i form 

av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-

ningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaff ade innan 2017 har ej 

komponentuppdelats.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvaltning-

en för respektive anläggningstillgång inom förvaltningens 

område. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämas, dvs. lika stora nomi-

nella belopp varje år. Anskaff ningar aktiveras tertialvis 

vilket innebär att avskrivningar på nya objekt startar i 

april, augusti och december.

Finansiella omsättningstillgångar

Under sommaren 2020 inskaff ades värdepapper i syfte att 

generera värdeökning. Dessa medel förväntas fi nansiera 

en del av kommunens pensionsskuld.

Värdepappren ingår i en värdepappersportfölj som 

innehas på lång sikt. Innehavet i portföljen kommer dock, 

i enlighet med Policy för fi nansverksamheten, att skifta 

över tiden och därav klassifi ceras innehavet som en fi nan-

siell omsättningstillgång. 

Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet 

med innehavet är att generera värdeökning.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-

munen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den 

s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bok-

föring och redovisning. Nytt antagande om livslängd har 

antagits av SKR:s styrelse under perioden och medfört 

tillkommande kostnader pga att anställda beräknas leva 

längre. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 

redovisas som ansvarsförbindelse.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen 

intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 

sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 

ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. 

Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd 

pension och denna del är bortförsäkrad.

Aktualiseringsgraden uppgick per den sista april till 98,0 

%. 
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Koncernredovisning

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB (med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg)

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Avsättningar
Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligtvis två gånger per 

år, augusti och december, av kommunens pensionsadmi-

nistratör KPA. I år har en extra beräkning gjorts i april 

pga det nya livslängdsantagandet. Skulden har bokats 

till i beräkningen angivna värden. Detta gäller endast 

anställda. För förtroendevalda har beräkning endast gjorts 

per augusti.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Trafi kver-

kets investeringsindex för väghållning. Sedan 2020 följer 

kommunen det underlag som skickas ut via kommunal-

förbundet. I slutet av året kommer nästa utbetalning ske.   

Övriga, mindre avsättningar för bidrag till statlig infra-

struktur indexeras inte utan uppgår till summa enligt 

avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsättning-

en för återställande av deponier utan beräkningen som 

gjordes i bokslutet år 2020 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redovi-

sas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen del 

fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag (anslut-

ningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock återfi nns 

anslutningavgifter för gata och park, som minskar anlägg-

ningstillgångarnas värde, redovisade fram till och med 

bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter

SKL:s augustiprognos har använts vid redovisningen av 

skatteintäkterna.

Leasing och ej uppsägningsbara hyreskontrakt
Information om leasing och ej uppsägningsbara hyres-

kontrakt lämnas ej i not eftersom det ännu inte fi nns 

någon förteckning över kommunens samtliga avtal.

Ett arbete har påbörjats med att sammanställa aktuella 

avtal. Fokus är avtal hyra lokal då en bedömning har 

gjorts att det är där de stora värdena som borde påverka 

balansräkningen fi nns. Målsättningen är att redovisa ett 

antal avtal när det gäller hyra lokal som fi nansiell leasing 

i helårsbokslutet 2021.

Följande summor är bokförda på hyreskontona i redovis-

ningen, jan-aug:

BETALDA HYROR, JAN-AUG (TKR) 2020-08 2021-08

Hyra av fastighet 40 598 39 208

Hyra av fordon, inventarie, maskin mm 9 219 8 840

Observera att även korttidshyra till tex. Hjälpmedelscen-

tralen ingår i summan.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  28 595      29 936     

Taxor och avgifter  77 067      77 009     

Hyror och arrenden  32 653      32 264     

Bidrag  152 506      153 342     

Vinster vid avyttring av tillgångar  7 395      8 522     

Försäkringsersättningar  -      -     

Övriga intäkter  53 534      53 906     

Summa Verksamhetens intäkter  351 751     544 016  354 980     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -5 300 -8 038 -5 199     

Lön personal -774 884 -1 214 076 -781 423     

Sociala avgifter -247 491 -373 676 -250 178     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -89 656 -127 840 -105 127     

Material och tjänster -382 330 -383 165 -416 762     

Bidrag, vård och ersättningar -68 093 -322 926 -68 175     

Förluster vid avyttring av tillgångar 0 -3 725 -3 499     

Förändring av avsättning 1 935 -1 275  3 873     

Summa Verksamhetens kostnader -1 565 820 -2 434 722 -1 626 491     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -762     -1 143 -762     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -63 302     -69 598     

Avskrivningar maskiner och inventarier -18 065     -18 924     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -     -4 070  -     

Summa Avskrivningar -82 129     -128 417 -89 284     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  981 949      985 306     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år -7 140      6 470     

Preliminär slutavräkning, innevarande år -8 154      16 756     

Summa Skatteintäkter  966 654     1 441 057  1 008 532     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  281 761      286 028     

Regleringsbidrag/-avgift  22 683      65 983     

Kostnadsutjämning  63 948      69 154     

LSS-utjämning  9 926      13 520     

Kommunal fastighetsavgift  43 568      47 653     

Generella bidrag från staten  33 708      -     

Summa utjämning och generella statsbidrag  455 595     705 263  482 338     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar  683     687  369     

Ränteintäkter  547     555  398     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar  2     49  8     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar  492     1 782  11 942     

Borgensavgift  1 200     2 006  1 335     

Övriga fi nansiella intäkter  34     -  120     

Summa Finansiella intäkter  2 958     5 079  14 171     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -6 339     -22 313 -3 176     

Ränta på pensionsavsättningar -2 371     -3 298 -1 669     

Borgensavgift  -     -  -     

Indexering E20 -1 560     - -4 660     

Förlust vid avyttring av fi n anläggningstillgång -2 205     -2 205  -     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -     -  -     

Övriga fi nansiella kostnader -263     -1 972 -232     

Summa Finansiella kostnader -12 738     -29 788 -9 737     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning - 152 -

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld inkl. särskild 
löneskatt

- - -7 321

Summa jämförelsestörande poster - 152 -7 321

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 428     

Inköp  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 428      3 428     

Ingående ack.avskrivningar -95     -95     -1 238     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 143     -762     

Utgående ack. avskrivningar -857     -1 238     -2 000     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  2 571      2 190      1 428     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  3 332      3 332      2 190     

Årets investeringar  -      -      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -762     -1 143     -762     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  2 571      2 190      1 428     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 214 612      3 214 611      3 506 093     

Inköp  63 929      290 777      66 899     

Försäljningar -87     -92     -1 698     

Utrangeringar  -     -2 656     -5 397     

Överföringar -4      3 454      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 278 450      3 506 093      3 565 897     

Ingående ack. avskrivningar -1 017 610     -1 017 610     -1 111 346     

Försäljningar  -      -      559     

Utrangeringar  -      2 168      1 904     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -63 302     -95 905     -69 598     

Utgående ack. avskrivningar -1 080 912     -1 111 346     -1 178 482     

Ingående ack. nedskrivningar -1 090     -1 090     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -     -4 070      -     

Utgående ack. nedskrivningar -1 090     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  291 310      152 168      211 606     

Utgående redovisat värde  2 487 759      2 541 755      2 593 862     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  419 517      419 517      449 225     

Inköp  4 056      29 708      6 086     

Försäljningar  -      -     -232     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  423 573      449 225      455 079     

Ingående ack. avskrivningar -320 494     -320 494     -347 794     

Försäljningar  -      -      137     

Utrangeringar  -      -     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -18 065     -27 300     -18 924     

Utgående ack. avskrivningar -338 559     -347 794     -366 582     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  85 014      101 431      88 497     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 445 254      2 294 934      2 643 186     

Årets investeringar  67 985      320 485      72 984     

Utrangeringar och avyttringar -87     -580     -4 727     

Årets nedskrivningar/återföringar  -     -4 070      -     

Årets avskrivningar -81 367     -123 205     -88 523     

Övriga förändringar -4      3 454      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  140 991      152 168      59 438     

Redovisat värde vid årets slut  2 572 773      2 643 186      2 682 359     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445     10 445  10 445     

Andelar  17 652     17 652  32 068     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -     -  -     

Obligationer, förlagsbevis  -     -  -     

Långfristig utlåning  4 958     4 294  4 294     

Bostadsrätter  9     9  9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  33 064     32 400  46 816     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  30 333      28 000      23 333     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -39 667     -42 000     -46 667     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  16 794      12 096      11 773     

   Bidrag  17 433      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -639     -854     -1 177     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  47 127      40 096      35 107     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  270      1 759      1 515     

Exploateringsmark  291      1 310      1 294     

Summa förråd och exploateringsmark  561      3 069      2 809     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  33 413      30 739      32 662     

Övriga kortfristiga fordringar  115 162      146 441      116 284     

Summa kortfristiga fordringar  148 575      177 180      148 946     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  38      49      41     

Bank  89 266      73 688      34 208     

Plusgiro  28 831      35 801      98 657     

Summa kassa och bank  118 134      109 538      132 906     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  106 577      109 103      127 502     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  77      932      66     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  18 122      13 602      16 620     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  29 980      29 736      34 786     

Avsättning för återställande av depoinier  34 808      38 017      34 144     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  75 191      69 156      73 695     

Summa Avsättningar  264 754      260 545      286 813     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 1 088 813  1 084 413      1 122 113     

Anslutningsavgift VA 17 706  19 867      21 192     

Investeringsbidrag 31 992  34 362      41 936     

Summa långfristig låneskuld 1 138 510  1 138 642      1 185 240     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-08

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-08

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder  54 087     86 879  39 306     

Upplupna räntor  1 220     361  576     

Upplupen pensionskostnad  38 107     63 150  39 420     

Semesterlöneskuld  59 982     110 291  66 956     

Kortfristig del av låneskuld  6 000     8 400  12 400     

Förutbetalda skatteintäkter  29 533     46 104  461     

Övriga kortfristiga skulder  216 135     193 816  196 477     

Summa Kortfristiga skulder  405 064     509 001  355 597     
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(TKR)
UTFALL 
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGNOS 
2021

PROGNOS-
AVVIK 2021

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -504,2 -523,8 -781,4 -789,8 -8,4

Byggnadsnämnden -0,4 -0,5 -0,9 -0,9 0,0

Kommunstyrelsen -65,0 -67,3 -103,6 -104,1 -0,5

Kompetens- och arbetsnämnden -42,9 -66,1 -91,0 -100,9 -10,0

Kultur- och fritidsnämnden -45,9 -49,6 -73,2 -77,0 -3,8

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -21,4 -21,8 -32,9 -33,1 -0,3

Socialnämnden -551,2 -548,2 -841,5 -826,9 14,6

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -428,1 -429,3 -684,7 -650,9 33,8

Individ- och familjeomsorg -123,2 -118,9 -156,8 -176,0 -19,2

Tekniska nämnden -110,4 -122,2 -185,2 -190,6 -5,4

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

Valnämnden 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Överförmyndaren -3,3 -3,7 -4,1 -4,1 0,0

Summa nämnder -1 345,0 -1 403,6 -2 115,1 -2 128,8 -13,8

Centralt

Personalomkostnpålägg inkl. bl.a. arbetsgivaravg o pensioner -14,0 -0,4 0,0 -4,6 -4,6

-25,9 -40,6 -38,0 2,6

41,0 43,3 0,0 -2,0 -2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-11,7 8,3 10,4 8,3 -2,1

2,7 2,7 5,0 4,0 -1,0

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

0,0 0,0 -0,8 0,0 0,8

-2,5 -0,9 -4,0 -2,0 2,0

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

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

0,0 0,0 -1,8 0,0 1,8

6,8 7,9 5,0 9,0 4,0

0,0 -3,7 0,0 -4,0 -4,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-5,1 -5,0 -7,0 -8,0 -1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,8 -3,4 0,0 -1,0 -1,0

Summa centralt 18,6 22,7 -34,8 -39,3 -4,5

SUMMA SKATTEFIN. VERKSAMHET -1 326,4 -1 380,9 -2 149,9 -2 168,1 -18,3

TAXEFIN. VERKSAMHET

Vatten och avlopp -1,9 2,4 0,0 0,0 0,0

Biogas 1,5 -3,0 0,0 -4,7 -4,7

SUMMA TAXEFIN. VERKSAMHET -0,4 -0,6 0,0 -4,7 -4,7

TOTALT -1 326,8 -1 381,5 -2 149,9 -2 172,8 -23,0

Övriga poster

Avskrivningar -82,1 -89,3 -136,7 -136,7 0,0

Återföring av kapitalkostnader 112,7 110,0 152,3 165,3 13,0

Skatteintäkter 966,7 1 008,5 1 468,9 1 509,5 40,6

Generella statsbidrag 455,6 482,3 723,4 723,5 0,1

Finansiella intäkter 2,9 14,2 7,0 13,5 6,5

Finansiella kostnader -12,7 -9,7 -20,0 -13,9 6,1

Summa övriga poster 1 443,1 1 516,1 2 194,9 2 261,2 66,4

Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld 116,3 134,5 45,0 88,5 43,4

Förändring semesterlöneskuld -41,0 -43,3

Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld 75,3 91,2

 Driftredovisning
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Förskola -106,7 -90,4 -138,5 -135,6 2,9

Grundskola -206,5 -178,0 -269,2 -267,0 2,2

Gymnasium -65,4 -64,7 -94,9 -97,1 -2,2

Övrigt -125,6 -190,7 -278,9 -290,1 -11,2

Summa nämnden -504,2 -523,8 -781,4 -789,8 -8,3

Utfall

Utfallet per 210831 är 523 822tkr, vilket är något högre 

än utfallet för samma period i fjol, men eftersom det varit 

en lönerörelse och kostnadsuppräkning mellan utfallen 

är en högre nivå väntat. Tar man hänsyn till den lönerö-

relse som varit, dvs räknar om utfallen så de är på samma 

lönenivå, blir utfallet 20210831 något lägre så de åtgärder 

som vidtagits för att hantera fjolårets underskott syns i 

helårseff ekt i utfallet per 210831. 

Det är fortfarande en del större avvikelser mot budget, 

på både intäkter och kostnader, men de senaste årens 

bruttobudgetering har gjort att det blir bättre och bättre 

då bruttobudgeteringen synliggör dem på ett mycket 

tydligare sätt. Den stora avvikelsen, på interna kostna-

der, beror till stor del på att nämnden fått internhyra som 

överstiger den hyreskostnad nämnden fått i sin ram. Den 

utdebiterade hyran är ca 8,3mnkr högre än den tilldelning 

nämnden fått. Det är också anledningen till att nämnden 

har ett prognostiserad underskott. Helårsprognosen för 

nämnden utan den avvikelsen blir att nämnden förväntas 

hålla sin budget.

Prognos

Förskola

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet 

god och förskolan har ett prognostiserat överskott på 2,9 

mnkr på helår.

Det är ett något lägre prognostiserat överskott än vid 

senaste rapporten, men det beror på osäkerheten kring 

antalet femåringar i relation till antal ettåringar och är 

inget avvikande.

Grundskola

Till skillnad mot föregående år har grundskolan inget 

riktat sparkrav på sin verksamhet. Det i kombination med 

helårseff ekten av de åtgärder som vidtogs ifjol gör att 

grundskolan vänt fjolårets underskott och prognostiseras 

få ett överskott på 2,2 mnkr på helår.

Gymnasieskola

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket 

stor del beror på minskade externa intäkter i form av 

statsbidrag och ersättning för asylsökande elever. Man 

har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma tillrätta 

med detta, men de kommer inte få helårseff ekt förrän 

nästa år. Gymnasiet prognostiseras få ett underskott på 

2,2 mnkr på helår.

Det är en något bättre prognos än vid senaste rapporten, 

vilket beror på att allt annat än marginella förändringar 

normalt endast kan genomföras mellan läsår. Det råder 

dock fortfarande en stor osäkerhet kring åk1 på gymna-

siet då den större möjligheten att gå i skola hos en annan 

huvudman gör att elevantalet inte får anses fastställt för-

rän mitten/slutet av september.

Övrigt

Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga lokal-

kostnader. I år har man debiterat ut drygt 8,3 mnkr mer 

i internhyra än vad nämnden fått kompensation för i 

ram. Det innebär en stor avvikelse på övriga poster , det 

tas med i budgetprocessen inför 2022. Övriga poster 

innehåller också placeringar på SIS -hem. Dessa har ökat 

markant under våren och innebär en ökad kostnad mer 

nämnden med ca 2 mnkr för 2021.Åtgärder för att nå 

balans. 

KOMMUNSTYRELSEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Kommunledningsför-
valtningen

-51,4 -55,4 -87,2 -87,1 0,2

Samverkan och 
samordning

-8,4 -6,9 -9,5 -9,5 0,0

Politik -5,3 -5,0 -6,9 -7,5 -0,6

Summa nämnden -65,0 -67,3 -103,6 -104,1 -0,5

Utfall

Kommunstyrelsens nettokostnadsutfall per den sista 

augusti är -67 317 tkr. Budget för samma period är  – 70 

674 tkr och avvikelsen ett överskott om 3 357 tkr. 
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Överskottet inom intäkter beror på Arbetsförmedlings 

Refi ll (bidrag för Lona anställningar), bidrag sjuklön, 

utbetalda projektansökningar som inte är budgeterade. 

Avvikelser om överskott fi nns även inom Primärkartor 

enl. avtal, övr uppdrag externt och konsulter detaljplan.

De interna intäkter som kommunstyrelsen har budgeterat 

är dels de avtal som av interna tjänster mellan förvalt-

ningar i kommunen. Ett underskott fi nns i perioden då 

intäkterna budgeteras linjärt.

Personalkostnader har ett överskott i augusti utfall om 

800 tkr. Det beror på de vakanser som inte är tillsatta 

inom Hållbar utveckling och Hållbar kommunikation. 

Inom verksamhetskostnader fi nns ett överskott i utfall 

mot budget i augusti om 2 000 tkr. Analysen är att kost-

naderna budgeteras linjärt och att de verkliga kostnaderna 

kommer i sista tertialen. Under 2021 och pandemin 

har verksamheterna fått avvakta med många planerade 

aktiviteter vilket beräknas genomföras fram till årets slut. 

Kapitalkostnader är utfall enligt budget. Inom interna 

kostnader fi nns ett underskott i utfallet per augusti om    

-700 tkr. Avvikelserna fi nns inom lokal- och markhyror, 

interna tjänster samt städ och kopplade till verksamheten 

Camping och Vandrarhem.

Prognos

Kommunstyrelsens prognos vid årets slut beräknas att bli 

ett underskott om -500 tkr.

Kommunledningsförvaltningen

Vandrarhem är sålt och budgeterade intäkter nås inte, 

prognosen beräknas under sista tertialet ett underskott om 

-200 tkr. En osäkerhet kring Campingens intäkter mot 

budget gör att prognos på Avgifter mm hamnar på totalt 

underskott om ca -500 tkr Under hösten kommer Stads-

byggnad att hantera ett antal större bygglovsärenden som 

i sin tur kommer att generera intäkter i form av bygglov 

och plantaxa. Prognos för Övriga intäkter är ett överskott 

om 200 tkr då resterade konsulttjänster av försäljning av 

verksamhet till andra kommuner kommer att faktureras 

i sista tertialen. Inom IT avdelning och Stadsbyggnads-

avdelningen är prognosen tillsammans ett underskott 

om -400 tkr inom interna intäkter. Tillsammans hamnar 

prognos på intäkter i nivå med budget.

Inom personalkostnader prognostiseras ett överskott som 

beror av vakanser. Verksamhetskostnaderna beräknas att 

totalt sett för nämnden att hållas. Det som några verksam-

heter har underskott, balanserats upp av andra verksam-

heters överskott. Inom de interna kostnaderna är större 

delen av underskottet i prognosen kopplat till verksam-

heten Camping och Stugby. Avvikelserna beror på lokal- 

och markhyror, städning och interna tjänster.

Samverkan och samordning

Prognosen inom samverkan och samordning beräknas bli 

ett litet underskott. Avvikelsen fi nns inom kommunala 

medlemsavgifter.

Politik

Inom Politik beräknas ett underskott om – 610 tkr. Av-

vikelsen beror på ej budgeterade konsultkostnader samt 

underskott avseende högre arvodeskostnader inom områ-

det kommunstyrelsen. Inom område kommunfullmäktige 

beräknas ett överskott på grund av inställda möten under 

året.

Åtgärder för att nå balans

Den del från överskottet av vakanser medför att en del av 

verksamhetkostnadsökningar kan hanteras samt återhåll-

samhet vad gäller inköp av varor får prioriteras för att nå 

balans inom kommunstyrelsen. 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Utbildning av vuxna -20,9 -24,2 -31,1 -31,3 -0,2

Arbetsmarknad -10,6 -30,7 -42,5 -52,7 -10,2

Gemensamt -11,3 -11,2 -17,4 -17,0 0,4

Summa nämnden -42,9 -66,1 -91,0 -100,9 -10,0

Utfall

Delårsresultatet per augusti är 66 117 tkr.

 

På intäktssidan erhålls schablonersättningen på fort-

satt låga nivåer både i jämförelse med budget och med 

föregående år. Statsbidrag kopplade till yrkesutbildningar 

ingår med utbetalning för de sex första månaderna. Vissa 

intäktsposter är i utfallet lägre än budget då de verksam-

heterna inte har kunnat bedrivas fullt ut på grund av. res-

triktionerna. Ersättning för sjuklönekostnader har erhållits 

under hela året. 
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Efter övergången av stöd- och försörjningsenheten ingår 

ekonomiskt bistånd i verksamhetskostnader och är den 

största posten. Det kan konstateras att utfallet inte är i 

nivå med budget per delår augusti. Övriga verksamhets-

kostnader är mer eller mindre i nivå med budget 

Prognos

Nämnden lämnar per delår augusti en prognos som är 

lägre än budget. Det beräknande underskottet är främst 

kopplat till ekonomiskt bistånd, men det fi nns osäker-

heter inom övriga verksamheter. Schablonersättningen 

är nedskriven i prognosen medan personalkostnader är i 

prognosen bättre än budget. 

Åtgärder för att nå balans

I och med verksamhetsövergången av stöd –försörj-

ningsenheten övertogs ett budgetunderskott kopplat till 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har för avsikt att 

arbeta vidare med det politiska uppdraget inom ramen för 

arbetsmarknadsstrategin. Eff ekterna av arbetet behöver 

ses över tid.  Det ekonomiska utfallet kommer att följas 

nogsamt framöver både utifrån ett konstaterat underskott 

men även vissa osäkerheter i de andra verksamheterna.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Strategi o ledning -7,7 -7,9 -13,2 -13,2 0,0

Kultur -11,6 -10,8 -16,7 -17,4 -0,7

Fritid -26,6 -31,0 -43,3 -46,4 -3,1

Summa nämnden -45,9 -49,6 -73,2 -77,0 -3,8

Utfall

Förbrukningen per augusti uppgår till 68 % av året bud-

get.

Begränsning och nedstängning av verksamheter på grund 

av Covid-19 har gett lägre intäkter från bad, halluthyrning 

och Ekehagens verksamhet. Avgifter och övriga intäkter 

uppgår till knappt 50 % av budget efter åtta månader. 

Störst intäktsbortfall visas för badverksamheten. 

Statsbidrag och interna intäkter påverkas av projektmedel 

till lovaktiviteter inom öppen ungdomsverksamhet och 

till Stärkta bibliotek. Statsbidragen har även ökat genom 

ersättning för sjuklöner och lönebidrag.

Kostnaderna uppgår till 68 % av budget efter augusti. 

Vissa delar av verksamheterna har kunnat minska 

kostnaderna för personal under nedstängningen medan 

andra behöver hålla god bemanning för att säkerställa att 

folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden till-

delats för att genomföra fem projekt uppgår till 2,7 mnkr. 

Hittills har endast en mindre del förbrukats.

Att kostnaderna är högre i år efter augusti än förra året 

beror främst på att enheten Platå har tillkommit, nya 

löneavtal samt att projekt bedrivits som fi nansieras med 

bidrag.

Prognos

Regeringens plan om avveckling av restriktioner innebär 

att antagandet om att åter kunna öppna de verksamhe-

ter som varit stängda sedan november nu blir möjligt. 

De ekonomiska konsekvenserna av nedstängningen är 

betydande och påverkar genom lägre intäkter inom fl era 

områden. Sammantaget visar prognosen att resultatet 

för året kan innebära ett underskott om 3,8 mnkr jämfört 

med budget. Nivån som redovisats i tidigare prognoser 

kvarstår.

Kultur

Kulturarv är en av de verksamheter inom kultur- och fri-

tidsförvaltningen som har bedrivit begränsad verksamhet 

under pandemitiden. Skolverksamhet på Ekehagen har 

bedrivits utifrån efterfrågan som varit lägre än normalt. 

Servering och turistverksamhet har gått tillfredställande. 

Intäkterna hittills för år 2021 har fördubblats jämfört 

med förra året vid samma tid. Prognosen för året visar på 

minskade intäkter om 1 mnkr och sänkta kostnader för 

bemanning med 0,3 mnkr vilket i nuläget ger ett under-

skott om 0,7 mnkr.

Fritid

Badet är starkt påverkat av begränsning av öppethål-

lande för allmänheten. Simskola och skolbad har kun-

nat upprätthållas. Uteblivna bad- och gymavgifter samt 

caféförsäljning m.m. uppgår i utfallet till 40 % av budget 

och tros i helårsprognosen ge minskade intäkterna med 

2,4 mnkr om badet kan öppnas när restriktionerna upphör 

under hösten. Bibehållen bemanning och vissa fysiska 

åtgärder har vidtagits för att erbjuda en säker miljö.

Uthyrning av idrottshallarna påverkats med lägre hyres-
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intäkter som följd. Ett underskott bedöms uppgå till 0,7 

mnkr efter kostnadsanpassning.

Åtgärder för att nå balans

Om det visar sig att ytterligare en ny våg av covid-

19-smitta breder ut sig under hösten kommer det att inne-

bär försämring av den presenterade prognosen. Åtgärder 

som kunnat vidtas är anpassning av bemanningen inom 

de områden där det är möjligt.

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Gemensam vsh -21,1 -21,6 -32,4 -32,7 -0,3

Vsh Falköping -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 0,0

Summa nämnden -21,4 -21,8 -32,9 -33,1 -0,3

Utfall

Nämndens resultat per augusti uppgår till -21,8 mnkr och 

utgör ca 66 % av årets budget.

 

Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 

påverkar den utåtriktade verksamheten genom att externa 

utbildningar inte har bedrivits hittills under året. Både 

intäkter och kostnader har därmed påverkats. 

I årets investeringar ingår anskaff ning av fordon mm som 

ökat kapitalkostnaderna. Ett antal fordon är också sålda 

i samband förnyelse av fordonsparken vilket gett extra 

intäkter.

Personalkostnadernas förbrukning uppgår till 68 % och 

innehåller retroaktiv lön från år 2020, årets storhelgser-

sättning och två av tre månaders semesterbemanning. 

Prognos

Prognos för årets utfall visar ett underskott om 0,6 mnkr i 

gemensam verksamhet SMS och där Falköpings kom-

muns andel av underskottet uppgår till ca 0,3 mnkr.

Utbildningsverksamheten tros kunna återupptas under 

hösten men bedömningen är att påverkan innebär ett 

underskott om 0,4 mnkr.

Kapitalkostnader för nya fordon mm ökar med 0,3 mnkr 

och fordonsförsäljning inbringar ca 0,4 mnkr.

Lokalkostnaderna visar ett underskott på grund av fel i 

budgetregleringen som gjorts för sänkta internräntor som 

ingår i internhyran för Falköpings brandstation. Eff ekten 

motsvarar knappt 0,3 mnkr.

Ökad administration kring ny lagstiftning samt personal-

omsättning kan komma att påverka möjligheten att utföra 

tillsynsuppdrag i lika stor omfattning som planerat med 

risk för minskade intäkter.

Åtgärder för att nå balans

Åtgärder som vidtagits är att personal som skulle utfört 

externutbildningar omdirigerats och istället ingått i extra-

personal för att täcka frånvaro i ordinarie personalstyrka.

 

Underskottet beror på fel i budgetjusteringen för sänkta 

internräntor i internhyrorna där rättelse förväntas göras 

senare.

SOCIALNÄMNDEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

-428,3 -429,3 -684,7 -650,9 33,8

Individ- och famil-
jeomsorg

-123,2 -118,9 -156,8 -176,0 -19,2

Summa nämnden -551,5 -548,2 -841,5 -826,9 14,6

Utfall

På intäktssidan har nämnden ansökt om och fått utbetalt 

riktade statsbidrag. Medlen skall användas senast 31 

december 2021 och återrapporteras i början av 2022. I 

den mån medlen inte används eller använts i annat syfte 

än villkoren anger, ska de återbetalas. De satsningar som 

planeras med dessa medel är därför av tillfällig karaktär, 

eftersom medlen till större del inte är permanenta. Prog-

nosen innehåller också statlig ersättning för sjuklönekost-

nader till och med juni.

På kostnadssidan märks fortsatta eff ekter av covid-19. 

Exempelvis redovisar särskilda boenden för äldre extra 

kostnader för bemanning kopplat till covid-19. En beräk-

ning hittills uppgår till drygt 7 300 timmar, motsvarande 

cirka  2,1 mkr. 

Kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial har stigit, delvis 

på grund av större åtgång, men också till följd av att leve-

rantörernas priser ökat markant. Exempelvis har priset för 

handskar ökat med 94 procent sedan pandemin startade. 

Kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger budgeten 
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med 4 miljoner kronor, vilket också kommer att bli resul-

tatet vid årets slut, då verksamheten övergår till KAN.

Prognos
Sammantaget lämnar socialnämnden en prognos på ett 

överskott. Viktigt att notera är att det förväntade resultatet 

på GVO:s ram innehåller tillfälliga statliga ersättningar. 

De tydligaste exemplen är  ersättning för sjuklönekostna-

der, 4,6 mkr, utbetalda ersättningar för covidkostnader för 

2020, 3,8 mkr och ianspråktagande av riktade statsbidrag 

på 8,7 mkr. Ett resultat exklusive dessa ersättningar skulle 

innebära att nämnden visar ett totalt minus på 2,5 mkr.

Prognosen för kostnader för placeringar av barn och unga 

visar att budgeten inte kommer att hållas, ett stort under-

skott förväntas. Under året har kostnaderna för placering-

ar ökat jämfört med föregående år. Flera placeringar med 

höga dygnskostnader har varit nödvändiga att genomföra, 

vilket har inneburit att kostnaderna har skjutit i höjden. 

Även antalet konsultentstödda familjehem har ökat på 

grund av att det varit svårt att rekrytera egna familjehem. 

I prognosen fi nns ingen höjd tagen för placeringar som 

inte är kända. 

Åtgärder för att nå balans

De största osäkerhetsfaktorerna är pandemins påverkan 

på personalkostnader och placerings-kostnader inom 

IFO:s verksamhet.

IFO lämnade en handlingsplan efter tertialrapporten per 

april, samma handlingsplan kvarstår.

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAT 
SAMT RENHÅLLNINGEN

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Park/Gata -41,1 -44,7 -65,3 -65,5 -0,2

Kost -58,5 -59,8 -96,4 -93,6 2,8

Fastighet -7,4 -12,8 -12,8 -23,1 -10,3

Städ -0,2 -0,9 -1,4 -1,5 -0,1

Övrigt -3,8 -4,1 -9,3 -6,9 2,4

Summa nämnden -110,9 -122,2 -185,2 -190,6 -5,4

Utfall

Nämndens resultat den 31 augusti är -122,1 mnkr vilket 

är 66,0 % av budgeten.

 Minskade externa intäkter beror på att kostavdelningen 

har haft minskade beställningar p.g.a. Covid-19 och 

inställda evenemang.

 

De interna intäkterna avviker mot budget då internhyran 

korrigerats under året.

Verksamhetskostnader ökar jämfört med föregående 

år p.g.a. ökade skötselytor för park/gata samt ökade 

lokalytor för fastighetsavdelningen, detta påverkar även 

personalkostnaderna som ökar jämfört med tidigare år.

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan beräknas till 

drygt 6,5 mnkr varav 5,5 mnkr belastar 2021 och är inte 

budgeterad. 

Under året har arbete med lakvatten samt dränering och 

färdigställande av slänter på de gamla deponiområdena 

utförts för totalt 4,3 mnkr under 2021 hittills. 

Prognos

Prognosen för 2021 visar på ett underskott med – 5,4 

mnkr för det skattefi nansierade avdelningarna.

Underskottet förklaras av en rivningskostnad för Sten-

storpsskolan som inte är budgeterad, 5,5 mnkr belastar 

2021. Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter 

där nyinvesteringar gjorts under 2021, har ytan blivit fel-

aktig och innebär minskade interna intäkter med 5,8 mnkr 

för fastighetsavdelningen.

Personalkostnader och verksamhetskostnader prognosti-

seras ligga lägre än budgeterat, detta kan förklaras delvis 

av att vissa verksamheter tillfälligt har stängts igen p.g.a. 

Covid -19. Personal inom städ och kostavdelningen har 

kunnat omdirigerats och täcka upp vid frånvaro och vika-

riekostnaden har därför minskat.

Åtgärder för att nå balans

Det prognostiserade underskottet för de skattefi nansierade 

avdelningarna beror på rivningen av Stenstorpsskolan, 

detta är en engångs händelse och åtgärder för att nå bud-

get är inte inarbetade i prognosen. 
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För övriga befarade underskott har åtgärder gjorts för att 

kunna nå given budgetram. 

TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAT
VATTEN OCH AVLOPP

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Vatten och avlopp -1,9 2,4 0,0 0,0 0,0

Summa nämnden -1,9 2,4 0,0 0,0 0,0

Utfall

En ökad renoveringstakt av ledningsnät och VA-anlägg-

ningar innebär ökade kapitalkostnader, detta möts dock 

av en sänkt internränta från 2% till 1,25 % vilket påverkar 

utfallet så att kapitalkostnaderna inte ökar jämfört med 

tidigare år.

Prognos

Prognosen är att budget håller.

TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAT 

BIOGAS

UTFALL
2020-08

UTFALL 
2021-08

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Biogas 1,5 -3,0 0,0 -4,7 -4,7

Summa nämnden 1,5 -3,0 0,0 -4,7 -4,7

Utfall

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen var 

god under första tertialet dock med lägre behandlings-

avgifter vilket minskar intäkterna mot föregående år. 

Tillgången till rötbart matavfall för resten av året är be-

gränsad och behandlingspriserna på historiskt låga nivåer. 

Avtal om leverans av färdig matavfallsslurry har tecknats 

för 2022. Den nya rötkammaren har tagits i drift under 

början av året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.

Prognos

Avtal om leverans av färdig matavfallsslurry har tecknats 

för 2022. Tillgången av rötbart material för resten av året 

beräknas räcka för att kunna upprätthålla gasproduktio-

nen. Sammantaget befaras ett underskott under året då 

inte material med bättre behandlingspriser fi nns att avtala.

Åtgärder för att nå balans

Biogasen har rejält minskade intäkter och är under utred-

ning. Befarat underskott är inte fi nansierat utan kommer 

att belasta kommunens resultat.

CENTRALA POSTER

Utfall

Under perioden har det nya livslängdsantagandet när det 

gäller pensioner fått genomslag i utfallet. Ett engångs-

belopp om 7,3 mnkr inkl. särskild löneskatt har påverkat 

utfallet.

Semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå och påverkar 

resultatet med 43,3 mnkr (2020: 41,0 mnkr).

Vinst vid avyttring av tillgång avser försäljning av bl.a. 

Vandrarhemmet, Åsarps förskola samt mark till Götene-

hus (Åskvädret 1 och Blixten 1).

Brandstationen Floby och Marknadsgatan 21 har utrang-

erats under perioden.

Prongos

I prognosen ingår ett överskott när det gäller "potter" 

(exempelvis strategiska utvecklingsmedel) om 3,6 mnkr.

Ett underskott när det gäller pensioner beräknas främst till 

följd av det förändrade livslängdsantagandet, -2,0 mnkr.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2020-04

UTFALL
2021-04

BUDGET
2021

PROGNOS 
2021

AVVIKELSE 
2021

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -2 745 -4 254 -7 300 -7 300 0

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -42 701 -14 609 -63 600 -32 600 31 000

Kompetens- och arbetslivsnämnden -475 -46 -700 -700 0

Kultur- och fritidsnämnden -368 -963 -1 588 -1 588 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -757 -6 132 -6 700 -6 700 0

Socialnämnden -1 191 -783 -4 100 -4 100 0

Tekniska nämnden -109 014 -80 211 -371 312 -140 100 231 212

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -157 251 -106 998 -455 300 -193 088 262 212

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -18 526 -20 557 -46 800 -37 100 9 700

Biogas -13 833 -3 264 -2 500 -3 300 -800

Summa taxefinansierad verksamhet -32 359 -23 822 -49 300 -40 400 8 900

TOTAL -189 610 -130 819 -504 600 -233 488 271 112

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämnden förväntas hålla sin investeringsbudget 2021. 

KOMMUNSTYRELSEN

Utfall

Det totala utfallet för kommunstyrelsens investeringar per 

sista augusti är – 753 tkr.

Covid -19 och andra omständigheter har inte upphand-

lingar genomförts och projekten Ekonomisystem och 

Infartsskyltar kommer inte att utföras under år 2021.

I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer för 

elfordon som Falköpings kommun har byggt med stöd av 

pengar från Klimatklivet. Det fi nns två laddningsmöjlig-

heter vid varje laddningsstation. Dessa laddningsstationer 

fi nns på strategiskt utvalda platser i staden, i centrum, vid 

biblioteket och vid resecentrum. 

Laddningsstationen vid resecentrum är tillgänglighets-

anpassad. Hittills (14 aug-21) har det, utslaget på alla tre 

laddningsstationerna, skett i snitt 2 laddningssessioner per 

dag. 

Prognos

Kommunstyrelsens prognos för investeringar år 2021 be-

räknas bli  2,6 mnkr när det gäller löpande investeringar 

och re-investeringar samt 30 mnkr för mark- och exploa-

teringsredovisningar (se ytterligare information under 

avsnittet Fleråriga investeringar).

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Utfall

Utfall kopplat till investeringar är avsevärt lägre än bud-

geterade medel. Förvaltningen har planerat inköp under 

året enligt budget. Datorer är beställda för att kunna byta 

ut personalens bärbara datorer enligt plan. Även datorer 

som används vid undervisning är tänkt att bytas ut enligt 

plan. Leveranserna är dock försenade då leverantören inte 

har produkterna. Leveranskedjan och tillgång på datorer 

har påverkats av pandemin. 

Prognos

Prognosen är ändå att investeringsmedel kommer att 

användas innan året är slut. Dels för att byta ut datorer 

enligt plan, dels för övriga inventarier som behövs i 

verksamheterna. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utfall

Hittills gjorda investeringar avser inköp till nytt verksam-

hetssystem samt utrustning till hallar och planer.

Fullmäktige har överfört budget om 0,7 mnkr från sam-

hällsbyggnadsförvaltningen kopplat till enheten Platå-

bergen. Hittills har gjorts förbättringar av gula spåret och 

inköp av delar till snökanon.

Prognos

Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med bud-

geten för året.

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

Utfall

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till 2,2 

mnkr. Från föregående år har 4,5 mnkr ombudgeterats.

Genomförda anskaff ningar under perioden omfattar 

bland annat förnyelse av fordonsparken. Hävare och 

ledningsfordon till brandstationen i Falköping och ett 

mindre terrängfordon. Påbyggnad till lastväxlare i form 

av kemräddnings-skåp är färdigställd.

Till tredje etappens utbyte av rökskyddsutrustning är 

merparten av inköpen gjorda. Utrustningen placeras på 

brandstationen i Skara och beräknas att tas i bruk under 

hösten.

Installation, av införskaff ad reningsanläggning till slang-

tvätten, kommer att ske under hösten

Prognos

Bedömningen är att planerade projekt kommer att ge-

nomföras under året.

SOCIALNÄMNDEN

Utfall

Investeringar under årets första åtta månader består i dörr-

larm, klädskåp, sängar och en buss till daglig verksamhet.

Prognos

Prognosen består i att upphandlingen av så kallade hotel-

lås till två äldreboenden läggs som investeringskostnad 

innan årsskiftet.

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAT 

Utfall

ParkGata

Under andra tertialen av 2021 har stora satsningar gjorts 

på trafi ksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av kom-

munens cirka 130 belysningscentraler som nu fl yttas ut 

ifrån FEAB anläggningar. Detta då vintern varit lång och 

det ofta är ineff ektivt att genomföra anläggningsarbeten 

på vintern. Samtlig planerad asfaltsunderhåll är beställd 

och utförd och behov är fortsatt stort framförallt på gång-

banor och cykelbanor där underhållet är eftersatt.

 

Fastighet

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22,5 

mnkr, varav 3,6 mnkr från 2020. Reinvesteringar är 

större underhållsåtgärder på våra fastigheter. Exempel på 

åtgärder som utförs under 2021 är renovering av bastu 

och duschrum på Odenbadet, renovering av lägenheter, 

hissbyten, reparation yttertak, renovering papptak, byte 

ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på fl era 

fastigheter.

Exempel på löpande investeringar är komplettering av 

utebelysning vid skolor och förskolor, upprustning av 

utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga förvalt-

ningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder som 

”hyresgästen” vill ha utfört som inte är ett underhåll.

Prognos

Park/gata

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/gata 

följer den fastställda utvecklingen . Prognosen är ett över-

skott på 9,1 mnkr. Det är beställt lastbilar för 5 miljoner, 

dessa levereras först 2022, därför blir det medel kvar för 

2021.

Fastighet

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22,5 

mnkr, varav 3,6 mnkr från 2020. Reinvesteringar är större 

underhållsåtgärder på våra fastigheter och prognosen är 

att budgeten förbrukas.

VA-kollektivet  taxefi nansierat

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät och 

reliningar fortgår enligt fl erårsplan och budgeten beräk-

nas att förbrukas.
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En hävare har köpts in under perioden.

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAT 
VATTEN OCH AVLOPP

Utfall

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät och 

reliningar fortgår enligt fl erårsplan. Schaktfri renovering 

av avloppsledningar utfördes under första halvåret, en till 

omgång är planerad till hösten. I Stenstorp renoverades/

rustades upp pumpstation vid Vårdcentralen för att kunna 

möta större mängd av vatten vid skyfall, vilket bidrog till 

bättre robusthet i systemet och minskad risk för källarö-

versvämning. På Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal 

mindre projekt, bland annat skalskyddet runt renings-

verket. Det pågår utredningen om biologisk rening inför 

större investering 2022.

Prognos

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät och 

reliningar fortgår enligt fl erårsplan och budgeten beräk-

nas att förbrukas.
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -9,9 -489,7 -148,1 -488,6 1,1

Platåskolan - Fastighet -6,3 -338,0 -49,2 -338,0 0,0

Vindängen -2,7 -100,0 -97,4 -98,9 1,1

Mössebergsskolan ventilation -0,4 -4,7 -0,5 -4,7 0,0

Odensbergsskolan - förskola/kök -0,5 -32,0 -1,0 -32,0 0,0

Odensbergsskolan - moduler skola 0,0 -15,0 0,0 -15,0 0,0

Fastighet vård och omsorg -42,4 -137,0 -78,2 -136,6 0,4

Frökindsgården, ombyggnad -0,8 -23,1 -1,1 -25,7 -2,6

Nytt korttidsboende -0,2 -28,7 -0,5 -28,7 0,0

Fridhem -0,1 -4,2 -4,2 -4,2 0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor -41,4 -81,0 -72,4 -78,0 3,0

Fastighet Övrigt -1,3 -13,6 -2,6 -16,3 -2,6

Ventilation Stadshuset -0,2 -5,0 -0,4 -5,0 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,3 -4,0 -0,4 -5,8 -1,8

Reservkraft Floby -0,1 -1,0 -1,0 -1,0 -0,1

Ishallen 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -0,7 -1,3 -0,7 -1,3 0,0

Näridrottsplatser (sista året) 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,8

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 0,0

ParkGata -1,9 -64,2 -11,5 -64,2 0,0

Platåskolan - Gata 0,0 -23,0 0,0 -23,0 0,0

Plantisparken -0,7 -11,7 -7,3 -11,7 0,0

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0,0 -4,5 -2,4 -4,5 0,0

Utveckling stadskärna -1,2 -25,0 -1,9 -25,0 0,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -55,5 -704,5 -240,4 -705,7 -1,2

 Fleråriga investeringar

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft Floby 

färdigställdes ifjol. Det återstod endast ströfakturor och 

redovisas därför inte med text. 

Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i ned-

anstående text.

Fastighetsavdelningen

Platåskolan – fastighet

Upphandling av entreprenör (Partnering-entreprenad) har 

utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och bygglov 

är överklagat och Miljööverdomstolen gav den klagande 

rätt. Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen beräknas 

påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas 2025.

Mössebergsskolans ventilation

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att påbörjas 

under 2021, färdigställs i början av 2022.

Odensbergsskolan 

Förhyrning av modulskola, skolan beräknas vara klar i 

början av 2022.

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebyggnad 

och kök utförs under året, byggnationen beräknas utföras 

under 2022.

Frökindsgården

Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering har 

utförts. Byggnationen beräknas på börjas hösten 2021 och 

vara färdigställd hösten 2022.
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Nytt korttidsboende

Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter planeras 

att fortsätta med projektering. Detaljplanen beräknas vara 

klar hösten 2021. Byggnationen beräknas påbörjas under 

2021 och vara färdigställd under 2022.

Ombyggnad Ranliden

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har 

utförts. Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades 

våren 2020 och beräknas att färdigställas hösten 2021.

Ekehagen Järnåldersgården

Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021 och 

2022.

Stenstorps Vårdcentral

Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgästen 

Närhälsan. Ombyggnaden kommer att påbörjas under 

2021 och färdigställas i början av 2022.

FEP – Falköpings energisparprojekt

Floby bad och Stenstorps bad, färdigställande av värme-

pumpinstallation kompletterad med solcellsanläggning. 

Under 2021 kommer att utföras förstudier på:

• Stadshusets ombyggnad.

• Centralskolan, ombyggnad till F-6 –skola. 

• Kyrkerörsskolan, ombyggnad till F-6 – skola.

• Dotorpsskolan, ombyggnad till F-6 – skola.

• Lokaler för fastighetsskötare i Stenstorp.

• Renovering Ishallen.

Under 2021 kommer projektdirektiv att utföras på:

Idrottsplatsyta för Platåskolan, Åttagårdsskolan, Vartof-

taskolan och Elvagården inklusive kök, Gudhemsskolan 

inklusive kök, förskola Fåraberget, gruppboende LSS, 

sprinkler i boenden, Odenbadet, biblioteksfi lial Floby.

ParkGata

Platåskolan – gata

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av det 

stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas när 

detaljplanen har vunnit laga kraft. Då den tänkta detalj-

planen överklagats och inte kunnat vinna laga kraft är 

planen att arbetena kan påbörjas först under 2023.

 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår 

spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start och mål-

gång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret 

i Vartofta påbörjas förrän marktillgång kan säkras från 

fastighetsägarna. Arbetet med detta leds av kultur- och 

fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig inom 

avsatt budget.

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har bland annat under vintern genomfört 

eff ektbelysning av Amfi teatern. Under våren har styr-

gruppen beslutat att projektet ska avslutas efter de sista 

åtgärderna som sker under 2021 gällande belysning och 

viss möblering i parken. Det fi nns 2,7 mkr i kvarvarande 

budget för 2021 vilket förväntas tillräckligt för kvarstå-

ende arbeten.

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget 

Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att arkitekt-

tävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat tecknas med 

arkitektfi rman SYDVÄST. Arbetet har nu startats med att 

ta fram färdiga gestaltningsförslag och en totalkalkyl för 

att kunna fastslå lämplig etappindelning för utförandet av 

bygget.
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TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp -4,2 -53,0 -30,0 -53,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -3,7 -32,0 -26,5 -32,5 -0,5

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -0,4 -4,0 -0,4 -4,0 0,0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 0,0 -17,0 -3,1 -17,0 0,0

Biogas -3,3 -29,7 -37,7 -37,7 -8,0

Ny rötkammare -3,3 -29,7 -37,7 -37,7 -8,0

SUMMA TAXEFINANSIERAT -7,4 -82,7 -67,7 -91,2 -8,5

VA

Ombyggnad avlopp Kättilstorp 

Förnyelsearbetena på Trädgårdsgatan är klart till två 

tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till 

Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under 2021. 

Projektet verkställer detaljplanen för industriutbyggnation 

och fortsatt expansion av samhällets träindustri.

Utökning verksamhetsområde Kättilstorp

Verkställande av detaljplan och utökande av verksam-

hetsområde för Ryttarevägens förlängning har inleds och 

beräknas vara klar till hösten 2021.

Matarvattenledning Danska vägen

För att trygga dricksvattenförsörjningen till reservoarerna 

efter Skaraborgs Vattens fl ytt av matarvattenledningar 

samt ny detaljplan för fortsatt utbyggnad av BS-Mekanis-

ka behövdes en ny matarvattenledning i Danska vägen. 

Etapp 1 budgeterades till 3 000 tkr och färdigställdes för 

2 200 tkr. Etapp 2 planeras att utföras 2022.

Biogas

Ny rötkammare

Projekt ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” har 

slutbesiktigats och tagits i drift under början av året. 

Slutbetalning har skett under maj månad efter åtgärdande 

av besiktningsanmärkningar. Projekten har överskridit 

projektbudgeten av anledningar som kommer att redovi-

sas i projektredovisningen.
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KOMMUNSTYRELSEN - MARK OCH EXPLOATERING

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE -2,9 -97,8 -53,9 -97,7 -0,1

Marjarp etapp 1-3 -1,9 -53,0 -46,1 -50,8 -2,2

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

VA -1,5 -12,6 -12,6 -12,6 0,0

Övrigt Marjarp Belysning -1,8 -1,5 -1,8 -1,8 0,3

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

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

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

Överlämningsbangård -1,0 -28,5 4,3 -28,5 0,0

Gata -1,0 -28,5 -1,0 -28,5 0,0

Statliga bidrag 5,3 0,0

FÅRABERGET -5,8 -139,4 -48,0 -136,0 -3,4

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

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

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

Övrigt 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -5,7 -19,7 -6,1 -19,7 0,0

Gata -2,4 -12,3 -2,4 -12,3 0,0

VA -3,4 -7,1 -3,4 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

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

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

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

Förlängning Nordmannagatan 0,0 -27,4 -1,6 -27,4 0,0

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

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

Gata Nordmanng, förlägn Fårab 0,0 -1,9 -1,6 -1,9 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

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

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

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

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

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

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

ÖVRIGT -5,1 -95,1 -27,3 -96,8 1,9

Alvared 4:164 Månasgårdsgatan -0,2 -1,1 -0,6 -0,9 0,0

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

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

Vändplats Alvared 4:164 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 0,0

Iordningsställande av parkering del av Kv Byggmästaren 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-08

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

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

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt iordningställande av 
pendelparkering

-2,2 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,2 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp 0,0 -5,9 0,0 -5,9 0,0

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

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

Övrigt 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Megaliten etapp 1 -1,7 -19,7 -15,1 -21,7 2,0

Gata -1,6 -15,1 -10,6 -17,0 1,9

VA -0,1 -4,6 -4,5 -4,7 0,1

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Övrigt 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

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

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

Vilhemsro B5 -0,1 -2,5 -2,4 -2,5 0,0

Gata -0,1 -2,5 -2,4 -2,5 0,0

Övriga exploateringar -0,9 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA -13,7 -332,3 -129,2 -330,5 -1,6

Utfall för Mark- och exploatering per den sista augusti 

blev -13,7 miljoner kronor. Budget för samma period är 

-37,1 mnkr.

Prognos för Mark- och exploatering lämnas med – 30 

mnkr. Budget för år 2021 är -55,7 mnkr och -25,7 mnkr 

kommer att behövas budgeteras till år 2022.

Avvikelsen beror bland annat av två projekt som väntar 

på detaljplan vilket generar -10,6 mnkr som inte kommer 

att användas under år 2021. I och med projekt löper under 

fl era år fi nns projektmedel som inte hunnits användas 

under året.

Nedan följer en sammanfattning av respektive fl erårigt 

investeringsprojekt tom augusti 2021.

Marjarp Logistikområde

Marjarp etapp 1-3 

Håller på avslutas, håller på slutbesiktningar och garantiå-

taganden. Övrigt är projektet klart och tagit i bruk.

Två nya termialspår 

Projektet klart. Försäljningen mot Jula återstår.

Överlämningsbangård 

Konsulter upphandlad. Projekteringsstadiet startad.

Marjarp belysning 

Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-02-12 

”Anläggande av belysning på Marjarps logistikområde” 

om en fi nansiering av -1,5 mnkr har utfall hamnat i år 

2021. Syftet med detta beslut och fi nansiering var att 

förbättra arbetsmiljön på anläggningen. 

Fåraberget

Fåraberget etapp 2A radhus 

Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med asfal-

tering innan avslut.

Fåraberget etapp 2B bostadsomr 

Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller på att 
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bygga vägkroppar, vissa delar asfalteras under hösten.

Nordmannagata rondell inkl gator

Väntar på detaljplan. Tänkt start under början av år 2022.

Förläggning Nordmannagatan 

Väntar på detaljplan. Tänkt start under början av år 2022.

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata 

Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med asfal-

tering innan avslut.

Övrigt

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan 

Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgeterade 

350 tkr) Hamnar på 220 tkr.

Iordningställande av parkering del av Kv Byggmästaren

Klar och avslutad.

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt iordningstäl-

lande av pendelparkering

Parkering färdig. Återstår plantering av träd och utbetal-

ning av stadsbidrag.

Kroktorps Handelsområde Megaliten etapp 1 

Stora delar klart. Byggt grönområdet och infart till Jula. 

Återstår gestaltning och rondell.

Prästagårdsgärde

Ett lager asfalt återstår.

Vilhemsro B5 

Projekt färdigställt.
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Falköpings Hyresbostäder - Koncern

I koncernen Falköpings hyresbostäder ingår förutom moderbolaget Falköpings hyresbostäder även det helägda 
dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg.

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2020-08

UTFALL
2021-08

Hyresintäkter 104 846 110 364

Övriga rörelseintäkter 2 973 2 791

Rörelsens intäkter 107 819 113 155

Drift- och underhållskostnader -42 644 -43 203

Fastighetsskatt/-avgift -1 912 -1 664

Övriga externa kostnader -4 491 -5 973

Personalkostnader -15 052 -17 218

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -20 862 -25 897

Rörelsens kostnader -84 961 -93 955

Rörelseresultat 22 858 19 200

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 42

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 190 -4 043

Resultat efter fi nansiella poster 18 681 15 199

Bokslutsdispositioner

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering

Periodens resultat 18 681 15 199

Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
UTFALL
2020-08

UTFALL
2021-08

Hyresintäkter 474 274

Övriga rörelseintäkter 70 187

Rörelsens intäkter 544 461

Drift- och underhållskostnader -152 -139

Fastighetsskatt/-avgift -38 -38

Övriga externa kostnader -111 -79

Personalkostnader - -

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -230 -230

Rörelsens kostnader -531 -486

Rörelseresultat 13 -25

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter - -

Räntekostnader och liknande resultatposter - -1

Resultat efter fi nansiella poster 13 -26

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering - -

Periodens resultat 13 -26



DELÅRSRAPPORT 2021-08-31  |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  59

EKONOMISK REDOVISNING

 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, 

vilket innebär att en uppföljning av kommunens resul-

tat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, den 

31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för 

augusti och december är lagstadgade och revideras av 

kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs 

även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.

 

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2021 

visar ett positivt resultat på 91,2 mnkr, exklusive föränd-

ring semesterlöneskuld. Föregående år var motsvarande 

resultat 75,3 mnkr. Helårsprognosen totalt för kom-

munen visar ett resultat på 88,6 mnkr, föregående år var 

prognosen 61,8 mnkr. Det är alltså betydligt högre och 

högre resultat än föregående år både vad gäller utfall och 

prognos. Flerårsplanen och budgeten för 2021 byggdes på 

SKR´s prognos, eller som SKR uttryckte det; scenarier, 

från augusti 2020 av förväntade skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 2021 har vi 

lagt in SKR´s senaste prognos från aug 2021. Sammanta-

get skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 40,7 

mnkr högre än vad vi har budget. Det ekonomiska läget 

för Sveriges kommuner vad gäller skatteintäkter har inte 

påverkats så negativt som SKR`s prognoser visade för 

drygt ett år sedan. Staten har också skjutit ut pengar till 

Sveriges kommuner i form av olika bidrag, och inte minst 

sjuklöneersättning. 

 

Nämndernas prognoser visar underskott på samman-

lagt - 13,7 miljoner (föregående år överskott med + 6,5 

mnkr) jämfört med budget. Flera nämnder prognosticerar 

underskott, Barn- och utbildningsnämnden - 8,4 mnkr, 

Kommunstyrelsen - 0,5, Kompetens- och arbetsliv - 9,9 

mnkr, Kultur och Fritid - 3,8 mnkr, Samhällsskydd mel-

lersta Skaraborg -0,3 mnkr samt Tekniska nämnden – 5,4 

mnkr, Socialnämndens prognos visar ett överskott på + 

14,6 mnkr. Vid analysen av skall beaktas verksamhetsfl yt-

ten av Stöd- och försörjningsenheten från socialnämnden 

till kompetens- och arbetslivsnämnden som skedde 1 maj 

2021. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårs-

rapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrap-

port. 

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 

mnkr för 2021.

 

De centrala posterna visar ett underskott på – 4,6 mnkr 

jämfört med budget vilket till största delen är hänförligt 

till högre pensionskostnader pga att livslängsantagandet 

förändrats.

  

Under fi nansiella och övriga poster har vi en avvikelse 

vad gäller avskrivningar och kapitalkostnader på + 13,0 

mnkr vilket hänför sig till interränta och förskjutning i 

färdigställande av investeringar. Prognosen för fi nansiella 

intäkter överstiger budget med + 6,5 mnkr vilket till störs-

ta del beror på värdestegring av kommunens pensions-

placeringar. Vad gäller överskott avseende fi nansiella 

kostnader har beror det på det låga ränteläget och att vi 

sent på året 2020 löste två ränteswappar som nu genererar 

lägre räntekostnader. Skatteintäkter och generella statsbi-

drag beräknas nu till 40,7 mnkr högre nu än budgeterat. 

Det är glädjande att konstatera att det ekonomiska läget 

med förväntad större arbetslöshet och lägre skatteintäkter 

inte blev så negativt som SKR`s prognoser visade för 

drygt ett år sedan. 

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån kom-

munlagen, om god ekonomisk hushållning, och har senast 

beslutats i samband med Kommunfullmäktiges beslut om 

budget för 2021 och Flerårsplan 2021-2023. Det innebär 

att det fi nansiella resultatet ska uppgå till det högsta av 

följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skat-

ter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För 

perioden  2021-2023 skall dock resultatet årligen uppgå 

till minst 45 mnkr.

 

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid 

utgången av perioden 2021-2023. Från 2024 får kom-

munens investeringar årligen högst uppgå till summan av 

avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer att 

justeras så att det överensstämmer med av kommunfull-

mäktige antagna fi nansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kom-

mun skall ha ett resultat för 2021 på 45,0 mnkr vilket 

också är beslutat budgeterat resultat för 2021. I den nu 

framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat 

om 88,6 mnkr dvs en positiv avvikelse med 43,6 mnkr 
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från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 

mnkr vid utgången av perioden 2021-2023. Prognosen är 

att låneskulden kommer att uppgå till 1 200 mnkr vid ut-

gången av 2021. De fi nansiella målen för god ekonomisk 

hushållning för 2021 ser därför ut att uppfyllas för 2021. 

Vid analysen av kommunens ekonomi och det förväntade 

höga resultatet 2021 är det viktigt att analysen görs över 

tid. Kommunens skatteintäkter höjdes med ca 16 mnkr, 

skattehöjning med 35 öre, inför 2020. En stor del av grun-

den till den beslutade höjningen avser en förstärkning 

av ekonomi för att klara den ökade investeringstakten. 

Eff ekten av de ökade investeringarna kommer successivt 

varför man bör se det beräknade goda resultatet 2021 som 

att kommunen tagit höjd för ökande kostnader för kom-

mande stora investeringar. 

Den reviderade kostnadsutjämningen inför 2020 har ock-

så ökat kommunens intäkter. Vidare ser Sveriges kom-

muner ut att vara något ”överkompenserade” ekonomiskt 

av staten p.g.a. Corona-pandemin. Dessa faktorer gör det 

rimligt att Falköpings kommun gör ett större betydligt 

större överskott än budgeterat för 2021.

Det arbete som genomförs i kommunens olika verk-

samheter bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen. 

Under året har pandemin fortsatt att påverka på olika sätt. 

Vissa delar har fått sätta på paus, medan andra delar har 

utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsik-

tiga processer och det krävs ett systematiskt arbete med 

mål- och resultatstyrning, genom uppföljning utifrån 

helhet och analys av resultat, för att ge en så övergripande 

och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag.

 

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt följande: 

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

Mål 2: Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Mål 3: Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

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

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD





  2021-09-24 

Kompletteringar i Delårsrapport per augusti 2021 
 

Sid 17: Längst ner i Sammanfattningen, tillägg: ”Måluppfyllelsen bedöms som god.” 

Sid 20: Längst ner i Sammanfattningen, tillägg: ”Måluppfyllelsen bedöms som god.” 

Sid 22:  

 Förändring första stycket. Ny text: ”Falköpings kommun har i flerårsplanen för 
2021-2023 beslutat om följande finansiella mål:” 

 Förändring under mål 3. Ny text: ”Målet är satt utifrån att kommunen nu under ett 
antal år har en hög och stor investeringstakt. När denna period förväntas vara klar 
(2024) skall kommunen gå in i en fas/period där investeringarna inte överstiger 
summan av resultat och avskrivningar. Då kommer inte låneskulden att öka. 
Utvärderingen av 2021 innebär att vi följer detta mål och målet är därmed uppfyllt.”  

 Tillägg rubrik tabell längst ner. 

Sid 30: Förkortat stycke nr 4 pga upprepning. 

Sid 31: Tillägg i analysen under rubriken Resultat, första stycket: ”Högre skatteintäkter och 
generella statsbidrag jämfört med föregående år samt ett bättre finansnetto bedöms vara 
de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.” 

Sid 58: Tillägg resultaträkning Hotellfastigheter i Falköping AB 
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§ 112 Dnr 2021/00361  

Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

följande finansiella mål: 

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

statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 

2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 

miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden år 2022-2024. Från år 2024 får 

kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av 

avskrivningar och resultat, det vill säga låneskulden skall inte 

öka.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad under år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2024. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2026. 

5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2022 och 

plan 2023-2024. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2022 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av 

centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning 

driftkostnader MEX/fastigheter. 

8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för år 2022-2024 med verksamhetsmål och 

verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram. Verksamhetsplanen 

ska vara nämnds beslutad senast den 31 januari 2022  

9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för 
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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. 

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

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 fördelning av 

re/löpande investeringar tas fram.       

Deltar ej i beslutet 

Jonas Larsson (SD) och Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Flerårsplan för år 2022-2024 är den styrande majoritetens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för år 2022-2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning via att båda finansiella 

målen är uppnådda under flerårsplanens period.   

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-28 

Flerårsplan för år 2022-2024 och budget för år 2022    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 

Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

följande finansiella mål: 

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

statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 

2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 

miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden år 2022-2024. Från år 2024 får 

kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av 

avskrivningar och resultat, det vill säga låneskulden skall inte 

öka.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad under år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2024. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2026. 

5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2022 och 

plan 2023-2024. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2022 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av 

centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning 

driftkostnader MEX/fastigheter. 
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8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för år 2022-2024 med verksamhetsmål och 

verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram. Verksamhetsplanen 

ska vara nämnds beslutad senast den 31 januari 2022  

9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

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. 

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

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 fördelning av 

re/löpande investeringar tas fram. 

        

Sammanfattning  

Flerårsplan för år 2022-2024 är den styrande majoritetens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för år 2022-2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning via att båda finansiella 

målen är uppnådda under flerårsplanens period.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån 

dessa tas planerings-förutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av 

resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planerings-

förutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive 

preliminär drifts-/investeringsbudget för kommande år. Budgetför-

utsättningarna beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas 

därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens 

budgetunderlag.  

Nämnderna ska senast augusti månads utgång skicka in budgetunderlag till 

budgetberedningen, i samband med detta uppdateras ekonomi och 

skatteprognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta material arbetar sedan 

respektive majoritet/opposition/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för 

kommande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen av 

kommunfullmäktige under hösten innan kommande budgetår startar. 

Förslag till flerårsplan för år 2022-2024 med budget för 2022 är framtaget av 

den styrande majoriteten och innehåller förslag på drifts- och 

investeringsramar samt mål ska se ut de kommande tre åren. I Falköpings 
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kommun består den styrande majoriteten av Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

I förarbeten till flerårsplan för år 2022-2024 har den styrande politiska 

majoriteten identifierat följande fokusområde: arbetsmarknad, digitalisering, 

klimat och trygghet. Analysgruppen har utifrån uppdaterad omvärldsanalys 

och workshops tillsammans med den styrande majoriteten, tagit fram 

måltexter till flerårsplan för år 2022-2024 kring kommunens fyra mål för 

perioden: De fyra målen är följande: skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, 

skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas samt kommunens 

organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 

styrning.  

Ekonomiavdelningen har utifrån majoritetens förslag om förändring av 

drifts- och investeringsramar och budgetmöten arbetat fram resultatbudget, 

balansbudget och finansieringsbudget samt upprättat ramar för drifts- och 

investeringsbudget.  

Utifrån flerårsplanen för år 2022–2024 ska nämnderna arbeta fram egna 

verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån den fastställda budget- och 

investeringsramen i en verksamhetsplan för år 2022-2024. Nämndens 

verksamhetsplan för år 2022-2024 ska vara beslutad av nämnd senast 31 

januari 2022.   

Förvaltningens bedömning 

Ekonomiavdelningen och analysgruppen har utifrån budgetmöten med den 

styrande majoriteten tagit fram förslag på ny flerårsplan för år 2022-2024. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att budgetprocessen inför 

flerårsplanen är i linje med kommunallagen och av kommunen beslutade 

riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning.  

Då flerårsplanen för år 2022-2024 är en politisk plan för hur den styrande 

majoriteten önskar fördela drifts- och investeringsresurser under de 

kommande åren är det egentligen bara hur kommunen klara god ekonomisk 

hushållning som kommunledningsförvaltningen kan bedöma. God 

ekonomisk hushållning för Falköpings kommun styrs utifrån gällande 

finansiella mål.  

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

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod.  

För perioden 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 

45 mnkr.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av 

perioden 2022-2024.  

Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs. låneskulden skall inte 

öka.   

Då resultatet över de tre åren i flerårsplanen för år 2022-2024 överstiger 2 

procent av skatter- och statsbidrag samt att kommunens långfristiga 

låneskuld beräknas uppgå till 1 550 000 miljoner kronor uppfylls kraven, i 

flerårsplan för år 2022-2024, för god ekonomisk hushållning enligt 

Falköpings kommun. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-28. 

Flerårsplan för år 2022-2024 och budget för år 2022.       

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 

Maria Skenberg Mannvik, ekonom 

 

 

 

Christoffer Eriksson 

Ekonom 



Förändringar i förslag till Flerårsplan för år 2022-2024 inför 
Kommunstyrelsen 

 sid 31 – Ny text TN nämndens uppdrag och ansvarsområde 

”Nämndens uppdrag är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg 

samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet 

på kommunens gator. 

Projektering, projektledning och anläggning av kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltning och 

projektledning av utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Genomförande av 

kommunens mark- och exploateringsinvesteringar vid anläggning i allmänplats mark.  

Nämnden svarar även för tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både 

inom särskilt och ordinärt boende. 

Nämnden bedriver även förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 

verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler.  

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg 

(AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ordförande, 

sekreterare och kansliservice.  

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i 

huvudsak i kommunens tätorter. 

Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Efterbehandla 

rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet.” 

 

 Justering av tomhyror mellan TN och SN sid 28 och 31 

Justering av budgetramar kopplat till tomhyror mellan Tekniska nämnden och Socialnämnden. 

Detta justeras i dels kommunövergripande driftsbudget men även i nämndernas respektive budgettabeller. 

Ingen påverkan på resultat, däremot på respektive nämnd budgetram, dock är det kopplat till verkliga kostnader 

så ingen avvikelse uppstår. 

 

 Rättning av stavfel i löpande text. 
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2021-10-25 

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande finansiella mål: 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en 

tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner 

kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2022-2024.  

Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad 

under år 2022. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-

2024. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgeten för år 2022 och plan 

2023-2026. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatbudget, balansbudget och 

finansieringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2022 års 

löneöversyn och vid behov utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om 

användning och fördelning av centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning driftkostnader MEX/fastigheter. 

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta 

fram verksamhetsplan för år 2022-2024 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd 

budgetram.   

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 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. 

10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa 

re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till 

budgetprocessen för år 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt 

till budgetprocess för år 2024-2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 
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En hållbar framtid för Falköpings kommun
År 2020 och 2021 har för många varit utmanande år 

där den globala pandemin har medfört mycket li-

dande, oro och frustration. Hoppet om en ljusare tid 

bortom pandemin växer sig dock allt starkare. Den 

omfattande vaccineringen möjliggör lättade restrikt-

ioner och vi återgår sakta men säkert till det liv vi 

hade före pandemin.  

Det ekonomiska läget ser betydligt ljusare ut än vad 

det gjorde för ett år sedan. Den stora arbetslöshet 

med minskning av skatteintäkter som följd som Sve-

riges kommuner och regioner prognostiserade har 

inte slagit in, och SKRs prognoser är nu mycket mer 

positiva. Detta innebär att kommunens ekonomi ser 

starkare ut och vi har därför möjligheten att göra ett 

antal politiska satsningar.  

Den enskilt största satsningen i vår budget går till 

barn- och utbildning, och den är en fortsättning på 

de satsningar vi gjort i budgetarna för både år 2020 

och 2021. Skolan är avgörande för att alla barn, oav-

sett bakgrund, ska få goda chanser att förverkliga 

sina drömmar. I den formas även morgondagens 

kompetensförsörjning och därför behöver det ges 

goda möjligheter att skapa fler trygga och självstän-

diga individer. Majoriteten är fast besluten att ge 

våra förskolor och skolor bästa möjliga förutsätt-

ningar även år 2022, och skjuter därför till 5,0 miljo-

ner för att komma till rätta med det underskott som 

nämnden har haft sedan många år tillbaka och gör 

samtidigt en riktad satsning på förskolan och grund-

skolan om 10 miljoner. Båda dessa satsningar är per-

manenta tillskott vilket skapar förutsägbarhet och 

långsiktighet.  

Pandemin har slagit särskilt hårt mot våra äldre invå-

nare. Det är därför viktigt att fokusera på att bryta 

den ofrivilliga ensamheten och skapa fler aktiviteter 

som ger mervärde för målgruppen. Vi väljer därför 

att göra en satsning om 2,0 miljoner till en förstärk-

ning av den öppna dagverksamheten för äldre.  

Falköpings kommun ska ha ett av Sveriges bästa nä-

ringslivsklimat. Växande och välmående företag läg-

ger grunden för en trygg välfärd och en attraktiv 

kommun även i framtiden. När fler företagare finner 

det attraktivt att satsa i vår kommun, ger det möjlig-

het för fler invånare att få jobb och det medför också 

att färre invånare riskerar att hamna i bidragsbero-

ende och utanförskap. Fortfarande står alltför många 

människor långt ifrån arbetsmarknaden i vår kom-

mun och det ställer krav på att kommunen har en 

tydlig lokal arbetslinje. Vi tillför därför 5,0 miljoner 

för att kunna genomföra arbetsmarknadsåtgärder 

med syfte att få fler i egen försörjning och färre med 

ekonomiskt bistånd.  

Med en ny och ambitiös klimatstrategi på plats ökar 

vi nu tempot för att nå målet att Falköping ska vara 

en fossilfri kommun år 2030. Det är helt nödvändigt 

att vi fortsätter ta vårt ansvar för att nå de globala 

målen och respektive nämnd ska nu genomföra om-

ställningar i sina verksamheter för att bidra till att 

uppnå målet. Vi ser ett behov av att kunna ha bra 

verktyg för att mäta och följa upp våra utsläpps-

minskningar och avsätter därför ekonomiska resurser 

för att ta fram detta tillsammans med en koldioxid-

budget. Därutöver skjuter vi till medel för att stötta 

och samordna genomförandet av klimatstrategin. 

Sammantaget görs en förstärkning av det centrala 

klimatarbetet med 1,2 miljoner kronor. 

Hela Falköpings kommun ska leva, det är viktigt för 

vår oss i den politiska majoriteten! Det gäller såväl 

tillgången på kommunal service i form av exempel-

vis förskola och skola, som betydelsen av det finns 

en stor gemenskap och stolthet över den ort eller 

bygd vi lever i. Vi vill därför förstärka arbetet med 

områdesbaserad utveckling och skjuter till 1 miljon 

för att arbeta med detta i hela kommunen. Därtill ser 

vi ett behov av att lyfta nivån på gestaltning och ut-

smyckning runt om i våra tätorter och avsätter 1,0 

miljon för detta. 

Falköpings kommun ska vara en fantastisk plats att 

leva, bo och verka på. Det är en känsla vi skapar till-

sammans. Vi i den politiska majoriteten fortsätter 

med denna budget att visa på ett tryggt ledarskap, 

ordning i ekonomin och ett miljö- och klimatarbete 

på frammarsch.  

En kommun – vår kommun – är dock så oändligt 

mycket mer än en plats och geografisk yta. Den är 

lager på lager av historia, nutid och planer för fram-

tiden. Den är resultatet av många generationers ar-

bete, strävan och drömmar. Vår kommun är alla 

människor som levt i den, alla som bor i den i dag 

och alla de som ska komma. Vår uppgift är att fort-

sätta skapa en hållbar framtid för Falköpings kom-

mun.  

 

Adam Johansson (M) 

Karola Svensson (C) 

Dan Hovskär (KD) 

Annika Carp (L) 

Erik Kyrkander (V) 

Camilla Funke (MP) 
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Inledning
syfte 

Falköpings kommuns flerårsplan för år 2022-2024 

tas fram enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Syftet med flerårsplanen är att 

fungera som ett verktyg för nämnder och medbor-

gare hur Falköpings kommun fördelar resurser och 

ramar till verksamhet och mål för kommande tre 

åren. 

Flerårsrapporten ska ta sin utgångspunkt i kommu-

nen som helhet, men där varje nämnd har ansvar att 

bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd ska utifrån flerårsplanen för år 2022-

2024 ta fram verksamhetsplaner där de övergripande 

målen bryts ner till nämndsnivå samt uppföra verk-

samhetsbudget utifrån de ramar som antas i flerårs-

planen. 

Flerårsplan och budget ska användas av kommunens 

verksamheter men också av kommuninvånare och 

aktörer som vill verka i Falköpings kommun. När 

Falköpings kommun eller Falköping skrivs i doku-

mentet menas den geografiska ytan och när kommu-

nens verksamheter eller kommunen används relate-

rar detta till Falköpings kommun som organisation. 

kommunens uppdrag 

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att den ansvarar för barnom-

sorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom 

ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, mil-

jöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunalla-

gen är att kommunen genom sitt självstyre får be-

stämma vad den ska arbeta med och i vilken omfatt-

ning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kom-

munen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta 

och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. 

Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarom-

råden tillsammans med budget ut till nämnderna.  

organisation 

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform be-

drivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 

form. Falköpings kommun äger 100 procent av Fal-

köpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forn-

tidsby AB. 

Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbyg-

dens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av 

Solör Bioenergi AB. 

 

 

  

 

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM 

 Skaraborgs kommunalförbund 
 

 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
(Falköping, Hjo, Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda) 

 

 Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
(Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro) 

 

 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
(Falköping, Skara och Skövde) 
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Vision, mål och styrning 
kommunens vision – Det goda livet 

Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-

flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-

per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-

vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 

medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-

ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 

för Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar 

ansvar för en gemensam framtid och en hållbar ut-

veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generat-

ioner.    

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-

munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-

hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-

vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-

marna och villkoren med planetens absoluta gränser, 

ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett 

medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva 

målsättningen med det dynamiska och rättvisa sam-

hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-

nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-

ningar och den lokala utvecklingen.  Falköping ska 

vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu 

och i framtiden. Kommunen som organisation är till 

för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-

handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 

av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 

goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 

samverkan.   

agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

politisk prioritering 

I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 

styrande politiska majoriteten identifierat följande 

fokusområden: 

 Arbetsmarknad 

 Digitalisering 

 Klimat 

 Trygghet 
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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 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från 

alla människors lika värde och mänskliga 

rättigheter och skapas tillsammans med 

kommuninvånarna. Det handlar om att bygga ett 

långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla 

invånare ska känna respekt och delaktighet, ha in-

flytande i samhället och ha resurser att styra över 

ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreat-

ion, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Ett sam-

hälle med öppna och toleranta invånare möjliggör 

nya möten mellan invånare med skilda bakgrunder, 

erfarenheter och referensramar som är nödvändiga 

för den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-

nens arbete med de övergripande målen och mot 

visionen Det goda livet i Falköping. Genom att 

skapa arenor för dialog kan invånare medskapa 

framtidens hållbara kommun och vara en del av 

samhällsgemenskapen och utvecklingen. För att alla 

ska känna att de är en del av samhället och kan ut-

öva sitt medborgarskap förutsätts i allt högre grad 

också en digital delaktighet.  

Med delaktighet följer en ökad trygghet. Den fak-

tiska och den upplevda tryggheten skapas genom 

möten mellan människor och när relationer byggs. 

Det är ett ansvar som delas av alla i Falköpings 

kommun. En förutsättning för att uppnå visionen av 

Det goda livet är att Falköpings kommun är en 

trygg plats att leva och bo på. Social hållbarhet ska 

ge alla invånare lika möjligheter till en god livs-

miljö. 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande in-

satser för barn och unga prioriteras. Det handlar om 

tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas. Det görs genom 

satsningar på verksamheter för barn och unga där 

socioekonomiska faktorer beaktas. Alla barn och 

unga som lever och verkar i kommunen ska känna 

sig delaktiga i och medansvariga för samhällsut-

vecklingen. Kommunen ska skapa förutsättningar 

för ett socialt hållbart Falköping genom samverkan 

både internt och externt. Det innebär att kommunen 

ska ha en fungerande och flexibel struktur för att 

samarbeta med och stödja nätverk, civilsamhället 

och föreningsliv. Ledorden är framåtanda, mångfald 

och öppenhet i nätverk och föreningar. 

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-
naden 

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 

avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett so-

cialt hållbart samhälle. I en alltmer komplex värld 

som genomgår snabba förändringar blir kompetens-

kapitalet allt mer betydelsefullt. Kommunen ska 

vara en motor som bidrar till att skapa goda förut-

sättningar för en långsiktig och framgångsrik verk-

samhet för utbildning och etablering på arbetsmark-

naden. Det handlar om insatser för att stödja ett 

ökat arbetsdeltagande med betoning på fullföljda 

studier och livslångt lärande. Utbildning är den vik-

tigaste investeringen samhället kan göra för en indi-

vid. Med utbildning och möjlighet till egen försörj-

ning kommer också en mer jämlik hälsa vilket har 

stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Kommunen ska verka för att fler ska komma i ar-

bete och nå egen försörjning. Arbetslösheten i Fal-

köpings kommun är idag relativt hög med framför 

allt en stor grupp långtidsarbetslösa. Det är nödvän-

digt att utgå från individens behov och förutsätt-

ningar samt att ha en fungerande samverkan mellan 

kommun och näringsliv för att matchning mellan 

invånare utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. 

Kommunen ska främja utveckling av nya samver-

kansformer mellan de olika aktörerna utifrån befint-

liga arbetsmarknadspolitiska insatser, systematiskt 

utvärdera effekter av insatser och arbeta för förbätt-

ringar genom att skapa nya initiativ.  
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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 in-
vånare känner stolthet och trygghet 

För att stärka attraktiviteten är det avgö-

rande att kommunen är en bra plats att bo, 

verka och leva på. En god boendemiljö 

med tillgång till fina naturvärden och attraktiva mil-

jöer ökar Falköpings kommuns attraktionskraft. Fal-

köpings kommun har under tiotalet år ökat sin be-

folkning. Denna utveckling ska fortsätta.  

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 

möjligheter att stärka sin position och bli intressant 

för invånare, näringsliv och civilsamhället. Kommu-

nen ska vara i framkant och i ständig rörelse och 

samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 

En kommun med egen växtkraft där invånare trivs, 

utvecklas och känner stolthet.  

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk 

och mötesplatser, både internt och externt mellan 

olika aktörer i samhället. Kommuninvånare rör sig 

mellan olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid 

vilket sällan begränsar sig till en enda kommun. En 

kommun som samverkar väl blir därför en attrakti-

vare kommun och genom ett rikt kulturliv kan kom-

muninvånarnas livskvalitet stärkas. 

Det handlar också om fokus på sociala perspektiv 

inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 

boenderelaterade åtgärder som verkar för inklude-

ring. Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt 

utanförskap motverkas, naturliga mötesplatser 

skapas och trygghet upplevs.   

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-

munen ta vara på samspelet mellan stad och land.  

Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 

företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 

ska samspela med de olika tätorternas service, han-

del och kommunikationsmöjligheter. Naturens vär-

den, den biologiska mångfalden och resurser skapar 

en levande landsbygd när de tas tillvara och utveck-

las. För att stärka attraktiviteten ska kommunen ar-

beta för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna 

och därmed göra det offentliga rummet till en nära, 

trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggan-

det och invånarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad 

i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna 

att klara andra delar såsom utbildning, arbete och fri-

tid. 

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar 

med sin geografiska utsträckning med Falköpings 

tätort i centrum och landsbygd med mindre tätorter i 

kringlandet. Allt tillsammans innebär att kommunen 

kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till många. Bra 

bostäder och goda boendemiljöer med närhet till 

både natur, kultur och förskola/skola för de yngre 

barnen är grundläggande kvaliteter som påverkar 

välfärden i Falköpings hela kommun.  

En hållbar kommun med goda kommunikationer  

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 

goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruk-

tur. Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas 

ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 

av infrastruktur. Tillgång till bredband utgör en nöd-

vändig infrastruktur för att skapa inkluderande digi-

talisering. Den digitala utveckling har skapat möjlig-

het till nya arbetssätt vilket kan gynna Falköping 

kommuns attraktivitet som boställe oavsett arbets-

plats. 

Förutsättningar för hållbar kommunikation ska tas 

tillvara och kommunen ska aktivt arbeta för en fort-

satt bra kollektivtrafik såväl lokalt, regionalt som 

nationellt samt hållbara mobilitetslösningar.   

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara 

satsningar och den lokala utvecklingen, därmed ska 

kommunen arbeta mot regionala, nationella och glo-

bala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 

minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energi-

system som bygger på lokala och förnybara resurser 

och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings 

kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030. Syf-

tet är också att skapa förutsättningar för invånare att 

göra hållbara val ur ett långsiktigt perspektiv ef-

tersom samhället ska lämnas över till kommande ge-

nerationer. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upple-

vas som en kreativ och drivande kommun 

som skapar goda förutsättningar för såväl 

nya etableringar och befintliga företag i 

både stad och på landsbygd.  

Kommunen har ambition att bidra till en utveckling 

av näringar inom den gröna sektorn samt öka med-

vetenheten kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ser 

besöksnäringen utifrån natur- och kulturvärden som 

ett starkt tillväxtområde där arbetet med affärsut-

veckling är centralt med fokus på marknadskunskap 

och produktutveckling. I Falköpings kommun finns 

goda förutsättningar för en ökad hållbar livsmedels-

produktion, en utveckling som kommunen ska 

främja. Kommunen ska också arbeta proaktivt för 

utveckling av hållbar handeln, till exempel genom 

en omställning mot cirkulära ekonomier.  

Kommunen ska vara en drivande aktör i Skaraborg 

som verkar för ökad samverkan med grannkommu-

ner och bidrar till att tydliga strukturer utvecklas för 

Skaraborgs tillväxtarbete. 

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och 
servicekvalitet 

Utveckling av näringslivet är avgörande för välfär-

den. Det kan bara fortsätta utvecklas genom ett öm-

sesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. 

För detta krävs en framtidstro och en gemensam vil-

jeriktning men även ett kraftfullt lokalt engagemang. 

Kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part 

i utvecklingsarbetet och såväl nya som etablerade fö-

retag ska få ett gott bemötande och en hög kommu-

nal servicekvalitet. Falköpings kommun ska ha ett 

öppet företagsklimat med ett gott värdskap och vara 

ett självklart alternativ för företag som vill etablera 

sig. Samtidigt ska kommunen vara förberedd för 

långsiktiga förändringar inom arbetsmarknaden och 

skapa förutsättningar för diversifiering av näringsli-

vet.  

Stimulera företagande och matcha kompetens 

Ett levande näringsliv förutsätter nytänkande och 

nytillskott. Kommunen ska både aktivt stödja och 

stimulera det befintliga näringslivet och verka för 

nyföretagande.  

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsätt-

ning för att utveckla arbetsmarknaden och skapa 

konkurrenskraft. En god samverkan med näringsli-

vet gynnar strukturer för hållbar matchning.  En fun-

gerande och ledande kompetensförsörjning kräver 

utbildningsmatchning till både dagens och morgon-

dagens efterfrågade kompetens.  

Kommunen ska främja och motivera näringslivet att 

stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, eko-

logiskt och inte minst socialt hållbart Falköping.  

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för lo-

gistikutveckling, nyetableringar och stärker befint-

ligt näringsliv.  

En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar ut-

vecklingen av företagande. Arbetet med att attrahera 

nya företag för etablering förutsätter en utvecklad in-

frastruktur där expansion och etableringar möjlig-

görs genom en god markreserv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Verksamheterna är till för kommuninvå-
narna 

Kommunen ska vara en väl fungerande ser-

viceorganisation med myndighetsansvar till 

Falköpings kommuns invånare. Uppdraget 

är att skapa goda förutsättningar för att utveckla och 

tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet 

och bra bemötande, som utgår från helheten och för-

enklar vardagen för kommuninvånarna och dem som 

kommunen är till för. 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbe-

tare bidrar till en god kvalitet genom att alla behand-

las rättvist och att relationerna kännetecknas av öp-

penhet, respekt och ett gott bemötande. Kommunen 

är till för invånarna. 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 

balansera behovet av kontroll med förtroende till 

medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfa-

renhet. Detta gör också kommunen till en mer attrak-

tiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs genom att 

kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och be-

hålla den kompetens som krävs för att möta invåna-

rens behov och nå verksamheternas mål. Kommunen 

eftersträvar ett förändringsledarskap och ett tillitsba-

serat arbetsklimat som kännetecknas av dialog och 

delaktighet där politiker, chefer och medarbetare ge-

mensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö 

och en effektiv verksamhet med god kvalitet.  

En god kvalité i verksamheten förutsätter att verk-

samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-

drag och att resurserna används på ändamålsenligt 

och effektivt sätt för att nå uppsatta mål.  

Kommunen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i 

syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle 

som tar miljö- och klimatansvar för att göra så litet 

klimatavtryck som möjligt. Kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 

ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar.  

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-
heternas kvalitet 

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-

fyllelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar som lag-

ställda krav och verksamheternas uppdrag. Genom 

att arbeta processbaserat kan kommunens organisat-

ion utvärdera såväl de tjänster och aktiviteter som 

når invånaren likväl som hållbarheten och stabilite-

ten av de verksamheter som levererar den.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 

i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-

dens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig 

uppföljning av kommunens mål och verksamheter 

tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar 

förutsättningar för ett proaktivt agerande och ut-

veckling av relationer med omvärlden.  

Digitala system och tekniska lösningar ska verka för 

att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och 

bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säker-

ställer välfärden. Digitaliseringen anses som den en-

skilt största förändringsfaktorn i vår tid och den på-

verkar alla delar av vårt samhälle. Den viktigaste re-

sursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap. Medarbetare med en rele-

vant digital kompetens kan också ta tillvara möjlig-

heter till ökade resultat och effektivisering. Kommu-

nen ska ses som möjliggörare och möta utmaningar 

med mod, nytänkande och samarbete. 

  

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

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

 

 

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier 

och andra styrdokument samt effekter av olika insat-

ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 

bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-

drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 

har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-

områden.  

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 beslutspro-

cesser.   
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Planeringsförutsättningar 
omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 

omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungerar 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-

dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-

nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 

kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-

verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-

ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 

och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-

ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 

sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konse-

kvenser även lokalt.  

Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands 

ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 

visar låga födelsetal och en ökad livslängd, Sverige 

följer trenden, men läget är bättre än i många andra 

EU-länder. Dock utmanas välfärdsystemet när färre 

ska försörja fler. Kompetensbehoven inom skola, 

vård och omsorg kommer öka. Samtidigt sker en 

omvandling på arbetsmarknaden där en del yrken 

försvinner medan andra branscher växer och behö-

ver rekrytera. För att bemöta den strukturella arbets-

lösheten som uppstår i pandemins spår kommer fler 

behöva utbildning och kompetensutbildning för att 

matcha framtidens arbetsmarknad.  

Att möta och minska klimatförändringar har präglat 

världsagendan under lång tid. Koldioxidutsläpp le-

der till snabbare global uppvärmning och synbara 

konsekvenser av klimatförändringen har blivit tydli-

gare. I somras kom FNs klimatpanel ut med den 

största klimatrapporten på åtta år. I den framgår att 

vi befinner oss i ett krisläge. Det har aldrig varit tyd-

ligare att en klimatomställning krävs. För länder, fö-

retag och individer skapas nya förväntningar och 

krav på att förändra beteenden och vanor för att be-

gränsa effekterna av klimat-förändringarna. Det 

finns också en viss förväntan på att ny teknik ska bi-

dra till att hantera effekterna av klimatförändringen.  

Digitalisering handlar om att med hjälp av digital 

teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. 

Det kan handla om snabbare utveckling och högre 

effektivitet inom befintlig verksamhet, men också 

om att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av 

nya tekniska lösningar. Under pandemin har utveckl-

ingen av digitala lösningar tagit stora kliv. I takt med 

ökad användning av digitala tjänster förändras också 

vårt sätt att leva. Distansarbete skapar möjligheter 

till mer flexibla arbetsplatser för vissa delar av den 

yrkesverksamma befolkningen. Det är inte längre 

nödvändigt att bo på samma ort där arbetsplatsen är 

placerad. Effekter av detta kan komma att märkas på 

bostadsmarknaden och miljön utifrån minskad pend-

ling.  

Den snabba digitala resan kommer innebära att med-

borgare har ökade förväntningar på att kommunen 

tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Enligt 

Sveriges Kommuner och Regioner är utmaningen 

för kommuner att förstå och möta nya förväntningar 

samt de förändrade livsmönster som både driver på 

och drivs av digitaliseringen.  

dagens komplexa samhälle   

De samhällsutmaningar som kommuner står inför är 

komplexa och innebär att en enskild aktör inte en-

sam bär ansvaret eller har lösningen. Att möta de 

komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver 

helhetssyn.  Ofta är det olika kunskapsområden som 

berörs och det behövs samverkan och samspel mel-

lan olika aktörer för att kunna hantera utmaningarna.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-

samma visionerna om morgondagen och framtiden 

kan formas. En högre grad av tvärfunktionellt sam-

arbete gynnar medborgaren samt stärker den tillits-

baserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är 

nödvändig för att hantera en komplex verklighet. 
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Ekonomiska förutsättningar

Det finns alltid utmaningar och osäkerheter i de eko-

nomiska förutsättningar när en kommun skall pla-

nera för sin ekonomi för kommande år. De senaste 

två åren har dock inneburit särskilda utmaningar i 

och med Coronapandemins intåg i februari/mars år 

2020. När vi föregående år (2020) vid samma tid 

gick in skarpt i budgetarbetet inför flerårsplan för år 

2021-2023 var det minst sagt osäkert och mycket 

dystra med hög förväntad arbetslöshet och svaga 

skatteprognoser. Nu står kommunen ett år senare 

och kan konstatera att det inte blev så stort ekono-

misk negativ påverkan som befarades. Det skall 

dock understrykas i detta sammanhang att det här 

handlar kommunal ekonomi. Det mänskliga lidandet 

och påfrestningar på människor och samhället är na-

turligtvis en helt andra aspekter.  

Som sagt, om vi håller oss till de ekonomiska effek-

terna senaste året så har kommunal ekonomi varit 

gynnat. Staten har lånat upp mycket pengar och 

skjutit ut till Sveriges kommuner. Kommunen har 

även fått ersättningar för sjuklönekostnader och 

andra kostnadsersättningar. Det ekonomiska resulta-

tet kommer därför att bli högt, liksom år 2020, i 

många av Sveriges kommuner. Falköpings kommun 

är inget undantag utan resultatnivå ser ut att enligt 

våra prognoser bli hög för 2021. De höga resultaten 

beror dels på högre skatter och bidrag än förväntat 

men också på att våra kostnader varit lägre än beräk-

nat. Det är viktigt att ha med sig denna analys nu när 

vi går in och skall planera ekonomi för kommande 

år. Kommunens kostnader kommer succesivt att öka 

i takt med att hjulen börjar snurra och våra verksam-

heter börjar återgå till ett mer normalläge.     

Den senaste samlade informationen har vi från SKR, 

Cirkulär 21:34, från den 21 september 2021 som be-

lyser budgetpropositionen den 20 september 2021 

som syftar till att ange politikens inriktning för peri-

oden år 2022–2024. I nästa kolumn sammanfattas 

några av satsningarna:  

• 2 100,0 miljoner kronor i generella statsbidrag 

till kommunerna. 

• Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare 

besked, 1 190, miljoner kronor för år 2022 samt 

1 490,0 miljoner kronor för år 2023. Satsningen 

omfattar nu 1 700,0 miljoner kronor respektive 

år. 

• Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 

miljoner kronor för år 2022. 

• Skolmiljarden fortsätter även år 2022. 

Vidare innehåller budgetpropositionen innehåller en 

rad satsningar inom skola, omsorg, miljö- och natur-

skydd, plan- och stadsbyggnad, arbetsmarknad, in-

tegrationsfrågor mm.  

 

Det kommer en ny skatteprognos som SKR presen-

terarar den 30 september 2021. Ekonomiavdelning-

ens bedömning är att den inte kommer innebära 

några större förändringar och varför förutsättning-

arna inte kommer revideras. 

ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

Kommunen har inga större marginaler i flerårsplan 

för år 2022-2024 för att möta eventuella svängningar 

i konjunkturen, men har god ekonomisk stabilitet 

tack vare tidigare års starka resultat. Liksom andra 

kommuner har Falköpings kommun utmaningar i att 

rekrytera personal med rätt kompetens vilket kan 

leda till att det blir dyrare att rekrytera personal. De 

kommande åren kommer kommunen att investera i 

framför allt fastigheter/lokaler i en omfattning och 

volym som är den största i kommunens historia.  

Detta är stora och glädjande satsningar men det in-

nebär också ekonomiska risker och utmaningar. Lå-

nevolymen kommer att öka kraftigt de närmsta åren 

och kommunen blir då mer räntekänslig vilket kan 

påverka driftsbudgeten i form av ökade räntekostna-

der. 

Nedan finns en känslighetsanalys för att tydliggöra 

effekterna av olika ekonomiska scenarier.  

Känslighetsanalys 
• 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger 

kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre 

skatteintäkter. 

• En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i 

genomsnitt 7,0 miljoner kronor per år (7 procent) 

• 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner 

kornor i ökade personalkostnader. 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 

kommunens lånekostnad med 11,0 miljoner kronor per år, vid 2021 

års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor. 

• 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med 

cirka 5,0 mnkr 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 

kommunens lånekostnad med 15,5 miljoner kronor per år vid 2024 

års förväntade på låneskuld på 1 550,0 miljoner kronor.  

• 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0  miljoner 

kronor i ökade eller minskade skatteintäkter. 

• Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings 

kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig 

välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings 

kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.   
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God ekonomisk hushållning 

Definition – god ekonomisk hushållning 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekono-

min både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger in-

täkterna innebär det att kommande generationer får 

betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska 

ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som 

gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller 

av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.  

finansiella mål 

Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekono-

miskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska 

beslutas lokalt av varje kommun och landsting. För 

att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk 

hushållning ska det finansiella resultatet uppgå till 

det högsta av följande resultatkrav:  

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. 

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024.  

Från år 2024 får kommunens investeringar år-

ligen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   

Falköpings kommun klarar enligt planen investe-

ringar i nivån cirka 150,0 miljoner kronor årligen 

utan att behöva öka låneskulden. Detta täcks då av 

årliga resultat och avskrivningar. De kommande tre 

årens planerade investeringsnivåer gör att låneskul-

den kommer att öka kraftigt. Långsiktigt kommer 

detta att innebära ökade krav på resultat.  

I tillägget till det andra finansiella målet, att kommu-

nens investeringar ska uppgå till högst summan av 

avskrivningar och resultat från år 2024, kommer 

kommunen inte att nå denna del av målet kopplat till 

förseningen av den nybyggda högstadieskolan. Tan-

ken med målet var att detta skulle börja gälla efter 

kommunens investeringspuckel som tar slut i sam-

band med nämnda skola. Utifrån detta går det ändå 

att argumentera för att kommunen har en god ekono-

misk hushållning och når upp till de finansiella må-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (mnkr) 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

FINANSIELLT MÅL OM RESULTAT ÖVER 2 PROCENT AV SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG 

Skatter och generella statsbidrag 2 192,3 2 285,7 2 336,1 2 376,2

2 % resultatkrav 43,8 45,7 46,7 47,5

Budgeterat resultat 45,0 49,7 56,0 47,6

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

FINANSIELLT MÅL OM ATT LÅNGSIKTIG LÅNESKULD EJ FÅR UPPGÅ TILL MER ÄN 1 7000 MNKR

Maximal långfristig låneskuld 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Långfristiglåneskuld 1 520,0 1 350,0 1 450,0 1 550,0

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ja Ja Ja Ja 
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Befolkningsutveckling

befolkningsförändring 

Falköpings befolkning minskade med 8 personer un-

der år 2020. Trots ett födelseöverskott minskade 

kommunen kopplat till fler utflyttningar än inflytt-

ningar till kommunen. Falköping kommun har de tre 

senaste åren haft som grund i budgetförutsättning-

arna att öka med 200 personer per år. För perioden 

år 2017-2020 ökade kommunens befolkning totalt 

med 432 personer. Beräkning av befolkningsökning 

i budgetförutsättningarna är viktiga för att ta fram 

prognoser för periodens skatteintäkter och statliga 

bidrag. Vidare påverkar även befolkningsföränd-

ringen verksamheterna på olika sätt som behöver ju-

steras för att bibehålla samma kvalité och utbud av 

offentliga tjänster. 

Falköpings kommuns beräkning av befolkningsut-

veckling bygger på Västra götalandsregionens be-

folkningsframskrivning för hela åldersstrukturen, 

men med utgångpunkt från Falköpings egna beräk-

ningar av antalet medborgare vid årsskiftet. I dessa 

budgetförutsättningar beräknas befolkningsökningen 

till 62 personer inför år 2022 och sedan 50 personer 

per år för år 2023-2024 Detta innebär att 1 november 

beräknas Falköpings befolkning till 33 300 personer 

baserat på tidigare års befolkningsunderlag.  

 

ekonomisk påverkan 

Varje ny invånare innebär cirka 50-70 tusen kronor i 

ökade inkomster för kommunen, i form av skatter el-

ler generella bidrag, beroende på ålder och inkomst. 

Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 

80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämningen 

samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en 

minskad kostnadsutjämning.  

För kommunen kan därför befolkningsökning vara 

positivt för ekonomi, om ökningen blir i de områden 

där den kommunala servicen har utrymme i sin verk-

samhet, alltså där exempelvis nyinflyttade barn kan 

gå in i befintliga klasser i en skola. Om det däremot 

flyttar in barn i ett område som gör att kommunen 

behöver dela upp en stor klass i två mindre kan det 

istället bli kostnadsdrivande för kommunen med be-

folkningsökning.  

Det är därför av stor vikt att kommunen även i sina 

verksamheter planerar för en befolkningsökning på 

50 personer per år och vart de nya medborgarna 

kommer att bosätta sig, för att bidra positivt till eko-

nomin istället för att bli kostnadsdrivande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMOGRAFI 

Ålder vid 
årets slut 2015 2016 2017 2018 2019
Budget

2021 

2020 (2020-

12-31) 
Avviekelse 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

0 år 386 402 393 395 397 388 374 -14 395 392 392

1 - 5 år 1 975 2 007 2 089 2 069 2 066 2 069 2 067 -2 2 045 2 018 2 021

6 - 15 år 3 897 3 971 4 044 4 105 4 151 4 225 4 127 -98 4 267 4 306 4 313

16 - 18 år 1 087 1 118 1 138 1 187 1 249 1 231 1 245 14 1 216 1 225 1 227

19 - 24 år 2 434 2 371 2 283 2 173 2 135 2 213 2 116 -97 2 232 2 276 2 280

25 - 64 år 15 642 15 803 15 943 15 987 15 984 15 932 15 947 15 15 791 15 733 15 756

65 - 74 år 3 666 3 672 3 656 3 698 3 666 3 637 3 670 33 3 612 3 579 3 584

75 - 84 år 2 376 2 370 2 431 2 446 2 521 2 584 2 589 5 2 626 2 690 2 694

85 - 94 år 969 1 004 1 016 1 008 988 1 025 1 020 -5 1 027 1 044 1 046

 + 95 år 79 88 84 87 89 95 83 -12 90 87 87

SUMMA BEFOLKNING 32 511 32 806 33 077 33 155 33 246 33 400 33 238 -162 33 300 33 350 33 400

Förändrning 
mellan år 295 271 78 91 -8 62 50 50

BEFOLKNING 1 NOV VERKLIGT UTFALL 31 DECEMBER BUDGET 2021 
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Demografi- och resursfördelningsmodell 

resursfördelningsmodeller 

I arbetet med riktlinjer för verksamhets- och ekono-

mistyrning har tidigare framkommit behov för kom-

munen att på ett enklare sätt tydliggöra de resurs-

förändringar som sker naturligt i kommunen på 

grund av exempelvis befolkningsutveckling och ål-

dersförändring. För detta har en demografimodell 

har tagits fram.  

Kommunstyrelsen gav i samband med budgetförut-

sättningarna inför år 2021-2023, kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över de-

mografimodellen om den kan utvecklas till en tydli-

gare resursfördelningsmodell.  

Denna modell ligger till grund för nedanstående ut-

räkning av resurstilldelning utifrån volymföränd-

ringar mellan åren 2021 och år 2024 och gäller i 

dagsläget endast barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden.  

Resursfördelningen mellan åren baseras på förvän-

tad befolkningsökning genom Västra götalandsreg-

ionens databas för framtagande av befolkningsut-

veckling inom respektive åldersklass. Detta innebär 

att nedanstående siffror i tabellen är rent teoretiskt 

beräknade men ger ändå en fingervisning över hur 

demografin kommer att fördelas i kommunen under 

kommande år. Modellen tar egentligen inte hänsyn 

till åldersnivåer för ny- eller utflyttade medborgare 

till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms 

emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.  

justering av driftsbudget mellan år 

Till år 2022 gör mindre justeringar till följd av de-

mografin, anledningen är den vikande befolknings-

utvecklingen där befolkningen beräknades till 

33 400 personer inför år 2021. Med förslaget att 

ändrabefolkningsantagandet till 33 300 personer, 

detta för år 2022 att 100 personer mindre finns i 

kommunen jämfört med resursfördelningen till år 

2021 från tidigare flerårsplan. Detta innebär en 

minskning av antalet barn i förskole- och gymnasie-

åldern medan grundskoleåldern ökar, totalt ges 

barn- och utbildningsnämndens budgetram en net-

tokostnadstäckning på -0,4 miljoner kronor. För So-

cialnämnden blir kostnadstäckningen -0,3 miljoner 

kronor till följd av fler personer inom åldersgrup-

pen 75-84 år. 

För år 2023 ges barn- och utbildningsnämnden en 

kostnadstäckning på -2,4 miljoner kronor, tenden-

sen är fortsatt minskade volymer i förskolan medan 

grundskolan och gymnasiet ökar. För socialnämn-

den innebär resursfördelningen en ökad kostnads-

täckning i budgetram med -3,7 miljoner kronor. 

 För år 2024 görs ingen uppräkning då få elevantal i 

grundskolan kraftigt viker jämfört med tidigare år 

vilket inte kan bekräftas av barn- och utbildnings-

förvaltningen. En djupare analys av detta kommer 

att ske till kommande budgetprocess för år 2023-

2025.    

 

 

 

 

  

VOLYMER (mnkr) 

Ålder vid årets slut 
Budget

2021 

Dec 

2020  

Avviek-

else 

BUDGET 

2022 

Förändring 

mot budget 

2021 

Volym-

komp 

Förslag 

2023 

Förändring

 till år 2023 

Volym-

komp 

Förslag 

2024 

Förändring

 till år 2024 

Volym-

komp 

0 år 388 374 -14 395 7 392 -3 343 -49 

1 - 5 år 2 069 2 067 -2 2 045 -24 2,6 2 018 -27 2,9 1 967 -51 

6 - 15 år 4 225 4 127 -98 4 267 42 -4,3 4 306 39 -4,0 4 174 -132 

16 - 18 år 1 231 1 245 14 1 216 -16 2,1 1 225 9 -1,3 1 282 57

19 - 24 år 2 213 2 116 -97 2 232 18 2 276 44 2 234 -42 

25 - 64 år 15 932 15 947 15 15 791 -141 15 733 -58 15 804 71

65 - 74 år 3 637 3 670 33 3 612 -26 2,0 3 579 -33 2,6 3 629 50

75 - 84 år 2 584 2 589 5 2 626 42 -3,3 2 690 64 -5,1 2 794 104

85 - 94 år 1 025 1 020 -5 1 027 2 -0,1 1 044 17 -1,4 1 085 41

 + 95 år 95 83 -12 90 -5 0,4 87 -3 0,2 87 0

SUMMA VOLYM 33 400 33 238 -162 33 300 -100 -0,7 33 350 50 -6,1 33 400 50 0,0

Förändrning 
mellan år 62 50 50

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
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Personalplanering  

arbetsmiljö 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att imple-

mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för 

friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsför-

klaringen har fokus på styrning och ledning för 

hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. Fo-

kus i arbetet är fortsatt inriktat på friskfaktorer i ar-

betslivet. Samverkan med de fackliga organisation-

erna och det nya lokala samverkansavtalet är av be-

tydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen reali-

seras och blir en tydlig vägledning i praktiken.  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

görs årligen och ska utvecklas. Syftet är att arbets-

miljöarbetet granskas och att det motsvarar de krav 

som finns i föreskrifterna om systematiskt arbets-

miljöarbete. Medarbetar- och chefsundersökning 

genomförs vartannat år. HR-avdelningen stödjer 

cheferna i arbetsmiljöarbetet.  

 

Chefers arbetsmiljö behöver uppmärksammas i 

syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett håll-

bart ledarskap. HR-avdelningen kan verka som en 

partner i det arbetet. 

Samarbete med vårdcentralernas rehabkoordinato-

rer, Försäkringskassan och företagshälsan fortsätter 

för att jobba aktivt och med tidiga insatser vid sjuk-

skrivningar och rehabiliteringsärenden. Arbetet med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt 

tidiga signaler och främjande faktorer förankras och 

systematiseras i verksamheterna. Cheferna följer 

upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och 

arbetar proaktivt med att fånga upp medarbetare 

med risk för ohälsa. Vid avslut av rehabilitering där 

annat arbete inte är möjligt kan medarbetare erbju-

das stödinsatser från Omställningsfonden inom ra-

men för omställningsavtalet KOM-KR för att få 

kompetens till nytt arbete. 

Vid rapportering av hälsotal ligger ett ökat fokus på 

frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i 

verksamheterna.  

Medarbetare med psykisk ohälsa och fysiska besvär 

är de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Det be-

hövs ett kontinuerligt arbete för att skapa en arbets-

miljö där ogynnsam psykisk och fysiks belastning 

minimeras. Kommunen behöver verka för att med-

arbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga 

faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart ar-

betsliv.  

För att möta ”det nya normala” i efterdyningarna av 

Coronaepidemin, har HR-avdelningen tagit fram en 

rutin för distansarbete för att möjliggöra ett flexib-

lare arbetsliv för de verksamheter där det kan vara 

aktuellt att delvis arbeta hemifrån. Detta kan stärka 

arbetsgivarvarumärket, gynna arbetsmiljön och bi-

dra till Falköpings kommun som en attraktiv arbets-

givare.  

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ar-

beta förebyggande mot diskriminering. Under de 

kommande åren vill HR-avdelningen synliggöra 

kunskapsområdet Lika möjligheter som också tan-

gerar jämställdhet och mångfald. Genom samver-

kan ses möjligheten att öka medvetenheten och 

kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexu-

ella trakasserier, kränkande särbehandling och re-

pressalier. En hel del arbete görs idag men HR-av-

delningen vill bredda och förtydliga insatserna/ar-

bete under de kommande åren. 

kompetensförsörjning 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 

utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 

utmaning att utveckla och behålla befintliga medar-

betare som att attrahera och rekrytera nya.  

De senaste åren har invånarantalet öka i kommu-

nen, dock är år 2020 ett undantag. Trots detta syns 

tendensen av att fler blir äldre, vilket i sin tur inne-

bär ett ökat behov av bemanning inom äldreomsor-

gen. Yrkesgruppen undersköterskor är just en sådan 

grupp där det finns ett sort behov, vilket bland an-

nat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- 

och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yr-

kesinriktning attraherar dock personer som karriär-

växlar senare i livet, men trots detta är behovet av 

undersköterskor större än tillgången.  

Samma mönster finns inom utbildningssektorn där 

antalet barn, elever och studenter ökar och till-

gången på utbildade lärare är mycket begränsat. 

Som arbetsgivare finns ett ansvar att på olika sätt 

bidra till att fler väljer att studera vidare till bristyr-

ken. Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan till 

exempel vara att renodla arbetsuppgifter och till-

sätta stödfunktioner. Som organisation måste vi 

även utveckla arbetet ytterligare med att synliggöra 

kommunens verksamheter och utvecklingsmöjlig-

heter för individen. Vid rekrytering krävs att den 

kravprofil som fastställs inte enbart innefattar att ti-

digare tjänst ersätts utan att tjänsten även motsvarar 

framtida behov. 
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Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv 

inställning till och möjliggöra kompetensutveckling 

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla 

och behålla befintlig personal. För individen öppnar 

detta möjligheter till karriärutveckling inom organi-

sationen vilket uppfattas som attraktivt.  Detta kan 

till exempel vara aktuellt inom yrkesområden där 

det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fort-

bildning.  Det kan vara yrken som speciallärare/spe-

cialpedagog och skolsköterskor vilka dessutom är 

grupper med hög andel beräknade pensionsav-

gångar de närmaste tio åren.  

En höjd pensionsålder och det faktum att yngre 

kommer in senare i arbetslivet ställer krav på att det 

finns förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ge-

nomsnittsåldern 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 ar-

betslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den 

kompetens som finns i organisationen genom olika 

former av mentorskap och handledning. Ambassa-

dörskap och yrkesstolthet hos befintliga medarbe-

tare blir således en framgångsfaktor i hela kompe-

tensförsörjningsarbetet.  
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Skatteprognos för år 2022-2024

prognosunderlag 

Falköpings kommuns prognos för skatteintäkter och 

generella statsbidrag under den kommande tre års 

period baseras på Sveriges kommuner och regioners 

(SKR) skatteunderlagsprognos justerad utifrån Fal-

köpings kommuns demografimodell. Skatteprogno-

sen har sin grund i tillväxttalen i Sverige samt be-

folkningsutveckling. 

På grund av den rådande Corona pandemin har 

skatteprognoserna från SKR varierat kraftigt, base-

rat på den stora osäkerhet som funnits om virusets 

påverkan på den globala som den lokala ekonomin 

på både lång och kort sikt. I föregående års flerårs-

plan baserades skatteprognosen på en något mer ne-

gativ utveckling än som verkligen hände. Detta in-

nebär att skatteprognosen för år 2021 under större 

delen av året förbättrats och kommer landa på cirka 

63,2 miljoner kronor mer än som budgeterades för 

år 2021.  

Till år 2022 ökar skatter och generella bidrag för 

Falköpings kommun med cirka 93,4 miljoner kro-

nor jämfört med tidigare flerårsplan, vilket är mer 

än normalt mellan år, detta kan till stor dels hänvi-

sas till extra stöd för Covid-19 samt snabbare åter-

hämtning i den svenska ekonomin. 

Till år 2023 och år 2024 är det en något lägre för-

ändring jämfört med vanliga år vilket kan kopplas 

till osäkerheter i tillväxttakten för Sveriges ekonomi 

samt att landet och kommunen börjar närma sig ny-

val och ny mandatperiod. Vilket leder till att kom-

mande nationella budget troligtvis innehåller ökade 

bidrag till kommunerna för år 2023 och år 2024. 

 

statsbidrag 

Staten delar även ut statsbidrag till kommunerna 

som syftar till att kommunerna ska ha samma förut-

sättningar för kommunala tjänster i hela landet. 

Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt 

mellan kommunerna, ”inte lika utan ungefär lika”. 

Dessa bidrag är oberoende av kommunens skatte-

kraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas 

med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. 

 Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter 

och inte frivilliga delar i den kommunala verksam-

heten.  

osäkerheter i skatteprognosen 

Det råder fortfarande en osäkerhet på hur snabbt 

Sverige kommer att återhämta sig efter Coronaviru-

set., Covid-19, i slutet av september förväntas de 

sista restriktionerna lättas vilket bör påskynda den 

ekonomiska utvecklingen. Samtidigt råder det en 

stor brist på komponenter till industrin samt eventu-

ell påverkan av ytterligare en virusvåg under hösten 

år 2021.  

På grund av att nuvarande regering inte har majori-

tet i riksdagen finns en risk att beslut om kom-

mande års nationella budget kan dröja eller ändras. 

På grund av detta har inga medel som tidigare pre-

senterats av regeringen medräknats, utan skattepro-

gnosen innehåller endast tidigare beslutade föränd-

ringar. 

En stor osäkerhet är viljan att återigen rikta statsbi-

drag till vissa verksamheter och inte ge kommunen 

tillskott via generella bidrag. Detta gör det svårare 

för nämnderna att bygga långsiktig verksamhet, 

utan behöver istället lägga resurser och tid på att ut-

reda möjlighet att använda de riktade bidragen vilka 

även brukar innebära för kommunen brukar inne-

bära en egenavgift för att ta del av dessa.

SKATTER OCH GENERELLA 

STATSBIDRAG (mnkr) 

PREL UTFALL 

2021 

Budget

2021 

AVVIKELSE 

2021 

BUDGET

 2022 

FÖRÄNDRING

2021-2022 

PLAN

2023 

FÖRÄNDRING

2022-2023 

PLAN

2024 

FÖRÄNDRING

2024-2024 

Skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Summa skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Inkomstutjämingsbidrag 429,0 429,6 -0,6 467,0 37,4 476,9 9,9 485,8 9,0

Kostnadsutjämning 103,7 105,5 -1,8 119,3 13,8 132,4 13,0 122,8 -9,6 

Regleringsbidrag 99,0 72,7 26,3 77,8 5,1 53,4 -24,4 45,4 -7,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Införande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning 20,3 20,4 -0,1 20,6 0,2 20,7 0,0 20,8 0,1

Fastighetsavgift 71,5 72,7 -1,2 72,3 -0,4 72,3 0,0 72,3 0,0

Summa generella statsbidrag 723,5 700,9 22,6 757,0 56,2 755,6 -1,5 747,2 -8,4

Extra statsbidrag 22,5 22,5 0,0 0,0 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning 31,7 0,0 31,7

SUMMA SKATTER OCH GENERELLA 

BIDRAG 
2 255,5 2 192,3 63,2 2 285,6 93,4 2 336,0 50,4 2 376,3 40,3

FLERÅRSPLAN 2021-2023 2 192 2 251 2 305 0
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Beräkningsförutsättningar 

 

finansiellt mål 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån 

kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, 

samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning och hantering av re-

sultatutjämningsreserv". Det innebär att det finansi-

ella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 

resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod.  

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024. 

Från 2024 får kommunens investeringar årli-

gen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.    

skattesats 

Falköpings kommuns skattesats för perioden år 

2022-2025 är oförändrad och är fastställd till 21,95. 

invånarantal 

Invånarantalet för Falköpings kommun beräknas till 

33 300 personer den 1 november 2021 och sedan en 

ökning med 50 personer per år.  

Mer ingående hur detta är framtaget återfinns under 

befolkningsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

generell justering av intäkter och 
kostnader  

Enligt kommunens budgetmodell finns det ett be-

hov att justera nämndernas verksamhetskostnader 

utifrån en generell uppräkning. För att nämndernas 

ramar inte ska urholkas av prisökningar får varje 

nämnd en justering av nettokostnad baserat på 

SKRs prisindex för kommunalverksamget (PKV). 

PKV är ett viktat prisindex, vilket betyder att in-

dexet bygger på 50 procent kvalitetsjusterad löne-

kostnadsförändring (inkl. förändring i arbetsgivar-

avgifter) samt 50 procent konsumentprisindex med 

fast ränta. 

Den generella justeringen av intäkter och kostnader 

kan delas in i följande: 

 Köp av verksamhet/entreprenad 

 Övrig förbrukning 

 Intäkter (ej statsbidrag & avgifter) 

 Personalkostnader 

interna intäkter och kostnader 

Falköpings kommun har under fler år haft som ut-

gångspunkt att hålla nere antalet interna transakt-

ioner av intäkter och kostnader mellan nämnder och 

förvaltningar. Ingen generell justering har därför 

gjorts på fler år.  

Till år 2021 antog Falköpings kommun nya riktlin-

jer för lokalförsörjning där fastighetsavdelningen 

blir en affärsverksamhet som ska tillhandahålla lo-

kaler för kommunens verksamheter och nämnder. I 

och med detta finns även behov att tydligare styra 

kommande hyresjusteringar i budgetförutsättning-

arna. Inför år 2022 har justeringen främst skett ge-

nom en mindre utredning av vad som kompenserats 

i budgetram mellan fastighetsavdelningen inom 

Tekniska nämnden och övriga nämnder. Fastighets-

avdelningen ska fram till kommande planeringsför-

utsättningar ta fram underlag för behov av internhy-

resökning baserat på verkligt utfall under år 2021 

samt internhyror för år 2022-2023. 

  

BERÄKNINGSUNDERLAG 
BUDGET

 2021 

BUDGET

 2022 

PLAN 

2023 

PLAN

 2024 

Finansiellt mål

Resultat mål 43,8 mnkr 45,7 mnkr 46,7 mnkr 47,5 mnkr

Lånetak om 1 700 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr

Skattestats (kr) 21,95 21,95 21,95 21,95

Invånarantal 33 400 33 300 33 350 33 400

Prisindex kommunal verksamhet (PKV, SKR) 2,20% 2,00% 2,80%

Utveckling lönekostnader (SKR) 3,10% 2,00% 2,40% 2,40%

Personalomkostnadspålägg 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
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personalkostnadsuppräkning 

Sveriges kommuner och regioner beräknar i PKV 

personalkostnadsuppräkningen till 2,3 procent för 

år 2022. SKR har även räknat med en kontinuerlig 

ökning av kvalitén på arbetsinsatsen bland annat 

kopplat till högre utbildningsnivåer och därmed 

även höjda löner. Detta bör dock snarare ses som en 

volymförändring än en prisförändring. 

I kommunens gällande riktlinjer för verksamhet- 

och ekonomistyrning framgår att lönekostnader 

kopplade till årets löneöversyn ska ges full kom-

pensation. 

Nytt för denna flerårsplan är att nämnderna redan 

inför året har kompenserats med SKR:s personal-

kostnadsuppräkning på 2021 års budgeterad perso-

nalkostnader. Detta gör att den årliga fördelningen 

av medel för årets löneöversyn till nämnderna för-

hoppningsvis inte behöver genomföras under året.  

Efter genomförd löneöversyn kommer en analys av 

utfallet jämfört med fördelad löneöversyn att göras 

och en justering kan ske till nästkommande år alter-

nativt lyfts frågan om omfördelning av medel till 

kommunstyrelsen för beslut.  

personalomkostnadspålägg  

Personalomkostnadspålägget beräknas till 40,15 

procent, vilket är i nivå med SKRs beräkningar av 

arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för kom-

mande år. 

Falköpings kommun har under flera år haft ökade 

pensionskostnader men detta beror mer på tidigare 

pensionsskuld i form av ansvarsförbindelsen. Perso-

nalomkostnadstilläget är istället tänkt att täcka nu-

varande personals löne- och pensionskostnader. 

Därför görs ingen justering på PO-pålägget inför år 

2022, däremot har budgeten justerats för kommu-

nens ansvarsförbindelse för tidigare pensioner inkl 

löneskatt. 

internränta 

Internräntan ligger kvar på 1,25 procent under hela 

flerårsplansperioden. SKRs skickade i början av år 

2021 ut en rekommenderad nivå för internräntan på 

1,0 procent till år 2022, vilket är en sänkning med 

0,25 procent jämfört med tidigare år.  

En korrigering av interräntan kommer inte att på-

verka kommunens resultat men nämndernas ramar 

kommer att minska något eftersom kostnaden för 

kapital minskar. Detta i sin tur kan leda till att 

nämnderna önskar investera mer än driftsutrymmet 

i kommunen tillåter på sikt då investeringspuckeln 

som beslutades för några år sen inte genomförts på 

grund av föreningen av ny högstadieskola i central-

orten. 
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Metod för beräkning av nya budgetramar 

budgetprocess 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gäl-

lande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförut-

sättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsa-

nalysen, justering av resurser baserat på demografi 

och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättning-

arna tas budgetförutsättningarna för perioden fram 

inklusive preliminär drifts-/investeringsbudget för 

kommande år. Budgetförutsättningarna beslutas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas däref-

ter ut till nämnderna för att fungera som grund till 

nämndens budgetunderlag.  

Nämnderna ska senast augusti månads utgång 

skicka in budgetunderlag till budgetberedningen, i 

samband med detta uppdateras ekonomi och skatte-

prognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta 

material arbetar sedan respektive majoritet/opposit-

ion/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för kom-

mande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutli-

gen av kommunfullmäktige under hösten.  

justering av budgetraramar 

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån näst-

kommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till poli-

tiska- och verksamhetsmässiga beslut som påverkar 

innevarande och kommande år budgetram, exempel 

på detta är löneöversyner, justering av budgetramar 

kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.  

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, i 

samband med detta räknas tidigare förändringar 

bort och nollställs vilket kan ge uttryck som en ex-

tra besparing för kommande år, men ska istället ses 

som justering av verkligt kostnadstäckningsbehov 

baserat på demografiförändring och inte bara teore-

tisk.  

Vidare görs justering för generella uppräkningar ba-

serat på prisindex för kommunal verksamhet, detta 

gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbi-

drag, avgifter och kapitalkostnader. 

Kompensation ges i möjligaste mån för ökade re-

surser kopplat till lokalförändringar enligt gällande 

riktlinjer för lokalförsörjning. 

Justering av budgetramar utifrån politiska förslag i 

flerårsplanen, dessa beskrivs närmare under respek-

tive nämnds sida längre fram i flerårsplanen. 

nämndens verksamhetsplan 

Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en 

verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för pe-

rioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfull-

mäktiges budgetram själva välja att fördela medlen 

inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa 

hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har 

hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.
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Resultatbudget 

 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet un-

der ett verksamhetsår och förklarar även hur resulta-

tet har uppkommit. De beräknade kostnaderna utgörs 

av verksamhetens nettokostnader och beräknade av-

skrivningar för kommunens befintliga och planerade 

investeringar. Kommunens intäkter består i huvud-

sak av skatteintäkter och av generella statliga bidrag. 

I verksamheternas nettokostnader finns vissa statsbi-

drag som går direkt till exempelvis skola och om-

sorg. Genom att minska de totala intäkterna med de 

totala kostnaderna får vi fram förändringen av kom-

munens egna kapital, eller i mer vardagligt språk 

årets resultat. Detta resultat framkommer även i 

kommunens balansbudget genom att jämföra kom-

munens egna kapital i två på varandra följande verk-

samhetsår. Årets resultat eller förändringen av det 

egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- och 

balansbudgeten.  

För budgetåret 2022 budgeteras ett resultat om 49,7  

miljoner kronor vilket är i nivå med finansiella må-

len. Även kommunens resultat för planperioden år 

2023-2024 är i nivå med de finansiella målen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET (tkr) 
Budget 

2021  

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

Verksamhetens intäkter 476 657 486 190 499 803

Verksamhetens kostnader -1 997 600 -2 556 957 -2 605 990 -2 666 703 

Avskrivningar -136 700 -148 700 -153 700 -155 700 

Verksamhetens nettokostnader -2 134 300 -2 229 000 -2 273 500 -2 322 600

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 1 580 500 1 629 100

Generella statsbidrag och utjämning 723 400 757 100 755 600 747 100

Verksamhetens resultat 58 000 56 700 62 600 53 600

Finansiella intäkter 7 000 9 000 10 400 12 000

Finansella kostnader -20 000 -16 000 -17 000 -18 000 

Resultat efter finansiella poster 45 000 49 700 56 000 47 600

Extraordinära poster  -      -      -      -     

ÅRETS RESULTAT 45 000 49 700 56 000 47 600

https://pixabay.com/photos/money-coin-investment-business-2724241/
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Balansbudget 

 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella 

ställning vid en viss tidpunkt, vanligtvis vid årsskif-

tet. Balansräkningen eller balansbudgeten ger bara 

en ögonblicksbild av kommunens tillgångar och 

skulder vid det givna datumet. Balansbudgeten vi-

sar hur kommunen valt att använda kapital (för att 

skaffa tillgångar) och hur kommunen betalat för 

detta (genom eget kapital eller skulder). Falköpings 

kommun har i princip bara två sätt att skaffa kapi-

tal, dels genom att låna pengar externt (skulder) el-

ler dels genom att finansiera tillgångar med egna 

medel vilket erhålls genom att verksamheterna läm-

nat ett ”överskott” genom åren (det egna kapitalet). 

Balansbudgetenen ställning förväntas uppnås vid 

respektive års slut. 

I balansbudgeten för år 2022-2024 ökar kommu-

nens materiella anläggningstillgångar med runt 

300,0 miljoner kronor samtidigt som kommunen 

har avskrivningar på cirka 150,0 miljoner kronor 

per år. Falköpings kommun finansierar detta via ök-

ning av långfristiga skulder, vilket kommer öka till 

totalt 1 550,0 miljoner koronor i slutet av år 2024.  

 

 

 

 

 

 

BALANSBUDGET (tkr) 
BUDGET 2021

(inkl ombud) 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3 194 400 2 939 900 3 068 700 3 249 200

   IMMAATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Materiella anläggningstillgångar 3 141 400 2 889 900 3 018 700 3 199 200

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 968 000 2 786 900 2 912 700 3 090 200

        Maskiner och inventarier 173 400 103 000 106 000 109 000

        Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

   Finansiella anläggningstillgångar 53 000 50 000 50 000 50 000

Bidrag till infrastruktur 36 800 29 100 21 400 13 700

Omsättningstillgångar 313 500 338 000 383 000 373 000

   Förråd m.m. 0 0 0 0

   Fordringar 130 000 140 000 150 000 150 000

   Kortfristiga placeringar 86 000 98 000 98 000 98 000

   Kassa och bank 97 500 100 000 135 000 125 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 544 700 3 307 000 3 473 100 3 635 900

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -1 145 700 -1 282 000 -1 338 600 -1 385 900

   Årets resultat -45 000 -49 800 -56 600 -47 300 

   Resultatutjämningsreserv -60 800 -100 000 -100 000 -100 000 

   Övrigt eget kapital -1 039 900 -1 132 200 -1 182 000 -1 238 600 

Avsättningar -285 000 -270 000 -279 500 -290 000

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -180 000 -165 000 -177 000 -190 000 

   Andra avsättningar -105 000 -105 000 -102 500 -100 000 

Skulder -2 113 600 -1 755 000 -1 855 000 -1 960 000

   Långfristiga skulder -1 520 000 -1 350 000 -1 450 000 -1 550 000 

   Kortfristiga skulder -593 600 -405 000 -405 000 -410 000 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -3 544 300 -3 307 000 -3 473 100 -3 635 900
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Finansieringsbudget 

 

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansi-

erar sina verksamheter och investeringar. I finansie-

ringsbudgeten bedömer kommunen sina faktiska in- 

och utbetalningar under perioden, till skillnad från 

resultatbudgeten som visar kommunens beräknade 

intäkter och kostnader.  

Under perioden för år 2022 till år 2024 fortsätter 

Falköpings kommun att förvärva anläggningstill-

gångar, via investeringar i re-, löpande- nya projekt-

investeringar. Finansieringen för detta sker dels via 

årets resultat och avskrivningar men även via upp-

tagning av nya lån. Kommunens låneskuld kommer 

öka med i snitt 100,0 miljoner kronor per år under 

perioden  

När investeringspuckeln, som har ett avslut efter 

nya högstadieskolan i centralorten färdigställs, be-

räknas kommunens investeringstakt till 150,0 miljo-

ner kronor per år, vilket skulle innebära att Falkö-

pings kommun kan börja amortera på löneskulden 

med cirka 50,0 miljoner kronor per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FINANSIERINGSBUDGET (tkr) 
Budget 

2021  

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 45 000 49 800 56 600 47 300

Justeringar för avskrivning 136 700 148 700 153 700 155 700

Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 300

Medel från den löpande versamheten 206 000 198 500 210 300 203 000

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av anläggningstillgångar -347 000 -270 200 -284 100 -348 700 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 5 000 5 000 5 000

Medel från investeringsverksamheten -347 000 -265 200 -279 100 -343 700

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 100 000 100 000 100 000 150 000

Amortering av skuld 0 0 0 -50 000 

Medel från finansieringsverksamheten 100 000 100 000 100 000 100 000

Årets kassaflöde -41 000 33 300 31 200 -40 700 

Likvida medel vid årets början 65 200 24 200 57 500 88 700

Likvida medel vid årets slut 24 200 57 500 88 700 48 000

Förändring likvida medel -41 000 33 300 31 200 -40 700

KOMMUNENS LÅNESKULD 31 DECEMBER 1 520 000 1 350 000 1 450 000 1 550 000
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Driftsbudget

Driftsbudgeten är kommunens interna budget och 

resursfördelning. Driftsbudgeten är indelad i tre 

block: skattefinansierade nämnder, centrala poster 

och taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäk-

tige beslutar om budgetramar och fördelar skatte-

medel till nämnderna, nämnderna fördelar sedan 

denna ram i verksamhetsplanen ut till nämndens 

verksamheter. Centrala poster är exempelvis pens-

ioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/för-

luster vid avyttring av tillgång. Taxefinansierad 

verksamhet finansieras i princip av abonnenterna 

och inte via skattemedel. 

DRIFTSBUDGET (tkr) 
Budget 2021 

(2021-08-31) 

BUDGET 

2022 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2023 

PLAN 

2023 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2024 

PLAN 

2024 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -781 447 -813 000 -12 200 -825 200 -14 900 -840 100 

Byggnadsnämnden -900 -1 000 0 -1 000 0 -1 000 

Kommunstyrelsen -103 587 -105 100 -700 -105 800 -2 700 -108 500 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -90 955 -111 600 -1 200 -112 800 -2 600 -115 400 

Kultur- och fritidsnämnden -73 150 -72 000 -300 -72 300 -1 600 -73 900 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -32 879 -33 100 -400 -33 500 -700 -34 200 

Socialnämnden -841 524 -841 000 -15 400 -856 400 -17 600 -874 000 

Gemensamt Vård och omsorg -684 686 -696 800 -14 000 -710 800 -15 000 -725 800 

Individ- och familjeomsorg -156 838 -144 200 -1 400 -145 600 -2 600 -148 200 

Tekniska nämnden -185 163 -192 700 -4 900 -197 600 -7 700 -205 300 

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 

Valnämnden -100 -800 700 -100 -700 -800 

Överförmyndare -4 100 -4 000 0 -4 000 0 -4 000 

Summa nämnder -2 115 105 -2 175 600 -34 400 -2 210 000 -48 500 -2 258 500

CENTRALA POSTER

Pensionsutbet på ansvarförb inkl lönesk -40 579 -36 000 0 -36 000 0 -36 000 

Personalomkostnader -9 000 -500 -9 500 700 -8 800 

Löneöversyn 10 423 -7 900 -9 000 -16 900 -9 000 -25 900 

Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0 0 0 0

Moms omsorgsboende 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Centrala budgetpotter 0 0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2 596 -3 000 0 -3 000 0 -3 000 

Strategiska utvecklingsmedel -4 000 -6 000 -500 -6 500 0 -6 500 

Utredning lokalbehov/motverka ensam -1 000 -10 000 0 -10 000 6 000 -4 000 

Utredning drift MEX/fastighet -3 400 -100 -3 500 1 700 -1 800 

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 -7 000 0 -7 000 0 -7 000 

Summa centralt -34 752 -72 300 -10 100 -82 400 -600 -83 000

Summa skattefinansierade verksamheter -2 149 857 -2 247 900 -44 500 -2 292 400 -49 100 -2 341 500

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Biogas 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700 

Summa taxefinansierade 

verksamheter 
0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700

Totalt -2 149 857 -2 250 600 -44 500 -2 295 100 -49 100 -2 344 200

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -136 700 -148 700 -5 000 -153 700 -2 000 -155 700 

Återföring av kapitalkostnader 152 257 170 300 5 000 175 300 2 000 177 300

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 51 900 1 580 500 48 600 1 629 100

Generella statsbidrag 723 400 757 100 -1 500 755 600 -8 500 747 100

Finansiella intäkter 7 000 9 000 1 400 10 400 1 600 12 000

Finansiella kostnader -20 000 -16 000 -1 000 -17 000 -1 000 -18 000 

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0 0 0 0 0 0

Summa övriga poster 2 194 857 2 300 300 50 800 2 351 100 40 700 2 391 800

Årets resultat 45 000 49 700 6 300 56 000 -8 400 47 600
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Framräkningen av nya driftsramar utgår ifrån gäl-

lande budget för år 2021, justerat utifrån eventuella 

helårseffekter på verksamhetsflyttar samt bortta-

gande av ettårs effekter i 2021 års budget. I drifts-

budgeten har nämnderna ett omställningskrav om 1 

procent årligen under perioden år 2022-2024 samt 

fått intäkt-/kostnadstäckning utifrån prisindex för 

kommunal verksamhet. Vidare har socialnämnden 

och barn-och utbildningsnämnden blivit kompense-

rade för ökade volymer. I enighet med gällande po-

licy om lokalförsörjning ska nämnderna i möjlig-

aste mån ges fullkompensation för ökade hyreskost-

nader.  

Nedan följer en mer detaljerad bild av respektive 

nämnds budgetram för perioden år 2022-2024. 

 

Driftsbudget nämnder 

barn- och utbildningsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande 

riktlinjer. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Kompensation för budget-

underskott. 

• 10,0 miljoner kronor – Riktad satsning till 

förskola och grundskola 

 

kommunstyrelsen 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

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. 

Politisk justering 

• 0,7 miljoner kronor – Riktade medel till stads-

byggnadsavdelningen för att höja takten i 

framtagande av detaljplaner 

• 0,6 miljoner kronor – Höjning av de kommun-

strategiska bidragen 

• 0,7 miljoner kronor – Förstärkt resurs för 

genom-förande av klimatstrategin 

• 0,5 miljoner kronor – Framtagande av verktyg 

för mätning och uppföljning av utsläpp samt 

framtagande av koldioxidbudget (ett års 

kompensation) 

  

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -7 400 -4 200 0

Omställning 0 7 600 8 100 8 300

Politisk justering 0 -15 000 0 0

Påverkan budgetram 0 -14 800 3 900 8 300

Generell intäkt/kostadstäckning 

(inkl personal och vhtköp)
0 -13 800 -16 100 -23 200 

BUDGETRAM -784 445 -813 000 -825 200 -840 100 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 200 0

Omställning 0 1 000 1 000 1 000

Politisk justering 0 -2 500 500 0

Påverkan budgetram 0 -1 300 1 500 1 000

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -1 900 -2 200 -3 700 

BUDGETRAM -101 968 -105 100 -105 800 -108 500 
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kompetens- och arbetslivsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens 

organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, eko-

nomiskt bistånd enligt § 3, kommunal vuxenutbild-

ning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa kontak-

ter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt 

utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som 

en central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas 

möjlighet till lärande är angeläget utifrån många 

olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom 

att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för 

att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångs-

punkten ska vara vad den enskilde individen har 

med sig samt arbetsmarknadens behov avseende 

kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett 

utbud av utbildningar och insatser som matchar så-

väl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrå-

gan. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Riktade medel för att 

genomföra arbetsmarknadsåtgärder med syfte 

att minska kostnader för ekonomiskt bistånd 

kultur- och fritidsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet 

och skapa förutsättningar för en mångsidig, till-

gänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fri-

tids-verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska 

främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 

dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och 

fritids-nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommu-

nens folk-bibliotek och fullgör kommunens uppgif-

ter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och 

fritids-nämnden ansvarar för den museala verksam-

heten enligt museilagen (2017:563). 

Politisk justering 

• 1,0 miljoner kronor – Förstärkt arbete med 

områdesbaserad utveckling i kommunen 

 

nämnden  för samhällsskydd mellersta 
skaraborg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verk-

samheten har som uppgift är att avhjälpa och före-

bygga olyckor som inverkar på liv, hälsa, egendom 

och miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings 

kommuns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 

olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). 

Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brand-

farliga och Explosiva varor (LBE).  

 

 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring -41 448 -600 0

Omställning 0 600 1 200 1 100

Politisk justering 0 -5 000 0 0

Påverkan budgetram -41 448 -5 000 1 200 1 100

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -2 000 -2 400 -3 700 

BUDGETRAM -104 674 -111 600 -112 800 -115 400 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring -5 057 -400 0 -600 

Omställning 0 600 700 700

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram -5 057 -800 700 100

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -800 -1 000 -1 700 

BUDGETRAM -70 415 -72 000 -72 300 -73 900 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -200 0 0

Omställning 0 300 300 300

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 0 100 300 300

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -600 -700 -1 000 

BUDGETRAM -32 601 -33 100 -33 500 -34 200 
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socialnämnden 

 

Gemensam vård och omsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-

nämnd. Socialnämnden ska också utföra kommu-

nens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 

samt ansvara för ensamkommande flykting-barn en-

ligt lag (1994:137) om mottagande av asyl-sökande 

m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Politisk justering 

• 2,0 mnkr – Förstärkning av öppen 

dagverksamhet med syfte att motverka 

ensamhet bland äldre 

tekniska nämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämndens uppdrag är att förvalta och underhålla 

kommunens allmänna platsmark som gator, parker 

och torg samt att företräda kommunen som väghål-

lare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor 

och trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Projektering, projektledning och anläggning av 

kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 

förvaltning och projektledning av utbyggnad av 

kommunens ägda järnvägsspår och kommunens 

flygplats. Genomförande av kommunens mark- och 

exploateringsinvesteringar vid anläggning i allmän-

plats mark.  

Nämnden svarar även för tillagning och servering 

av måltider till förskola, skola, gymnasium och 

äldre både inom särskilt och ordinärt boende. 

Nämnden bedriver även förvaltning, drift, underhåll 

och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-

tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler.  

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 

där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 

som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra 

Skaraborg (AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 

knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-

förande, sekreterare och kansliservice.  

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-

hantering för abonnenter anslutna till VA-kollekti-

vet i huvudsak i kommunens tätorter. 

Behandling av matavfall genom rötning för att pro-

ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-

ringsmedel som återförs i kretsloppet. 

Politisk justering 

• 1,0 mnkr – Medel för utsmyckning och 

gestaltning i kommunens tätorter 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -3 800 -5 900 0

Omställning 0 8 400 8 210 8 610

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 41 448 2 600 2 310 8 610

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -15 000 -17 800 -26 200 

BUDGETRAM -828 586 -840 900 -856 390 -873 990 

Gem VoO budgetram (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -2 600 -5 900 0

Omställning 0 6 600 6 810 7 110

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 0 2 000 910 7 110

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -12 500 -15 000 -22 100 

Budgetram -686 213 -696 700 -710 790 -725 790 

IFO budgetram (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -1 200 0 0

Omställning 0 1 800 1 400 1 500

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 41 448 600 1 400 1 500

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -2 500 -2 800 -4 100 

Budgetram -142 373 -144 200 -145 600 -148 200 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 5 057 -4 600 -2 500 0

Omställning 0 1 900 2 000 2 000

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram 5 057 -3 700 -500 2 000

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -3 600 -4 400 -9 700 

BUDGETRAM -185 363 -192 700 -197 600 -205 300 
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Investeringsbudget 

Investeringsramar 

 

investeringsplan år 2022-2026 

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.  

Likt föregående års budgetförutsättningar är investe-

ringsplanen 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 kom-

munens olika investeringar, och möjlighet att tydli-

gare styra eventuella förändringar som kan ske i in-

vesteringsprojektet.  

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 inve-

steringsram. 

nytt finansiellt mål från år 2021 

I flerårsplanen för år 2021-2023 presenteras ett nytt 

finansiellt mål där Falköpings kommuns samlade lå-

neskuld inte får uppgå till mer är 1 700,0 miljoner 

kronor. Detta betyder att kommunens investerings-

takt behöver minskas till cirka 150,0 miljoner kronor 

per år från efter det att den nuvarande investerings-

planen är genomförd.  

Falköpings kommuns årliga avskrivningar och resul-

tat skulle medföra en ram på nyinvesteringar om 

cirka 50,0 miljoner kronor per år, givet nuvarande 

nivå på re-löpande och MEX investeringar då de 

uppgår till cirka 100,0 miljoner kronor per år. 

Eventuellt överskott mellan resultat och avskriv-

ningar minskat med årets investering kan användas 

för att amortera på kommunens låneskuld.   

 

 

 

  

INVESTERINGSBUDGET (tkr) 
BUDGET 2021 

(inkl ombud) 

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -7 300 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -63 600 -63 900 -42 600 -33 200 -18 600 -10 400 

Kommunledningsförvaltningen -7 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Mark och exploatering -55 700 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000 

Investeringspott för oförutsett 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämndenn -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 700 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -371 312 -153 100 -188 400 -263 100 -157 100 -74 500 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0 0

Suma skattefinansierad verksamhet -455 300 -233 900 -248 200 -316 000 -189 600 -99 100

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -46 800 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100 

Biogas -2 500 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -49 300 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100

INVESTERINGSBUDGET -504 600 -270 200 -284 100 -348 700 -223 000 -133 200
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Nya investeringsprojekt 

NYA INVESTERINGSPROJEKT (tkr) 
PROJEKTBUDGET

2021-2026 

NY PROJEKTPLAN 

inkl 15 % 

prisjustering 

ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildning -437 200 -515 000 -64 600 -40 700 -98 000 -200 000 -100 000 -16 400

Platåskolan -386 000 -443 900 -50 000 0 -93 900 -200 000 -100 000 

Fastighet -338 000 -388 700 -50 000 -67 450 -200 000 -71 250 

Gata -23 000 -26 450 -26 450 

Inventarier -25 000 -28 750 -28 750 

Mössebergsskolan ventilation -4 700 0 -2 900 -1 800 0 0 0 0

Odensbergsförskola -34 000 -39 700 -1 700 -33 900 -4 100 

Fastighet -26 000 -30 200 -1 100 -28 100 -900 

varav reinvestering 0 0 0 0 0

Tillagningskök -6 000 -7 500 -600 -5 800 -1 200 

Inventarier -2 000 -2 000 0 0 -2 000 

Odensbergsskola F-6*  -     -15 000     -10 000     -5 000 

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 -12 500 -16 400 0 0 0 0 0 -16 400 

Fastighet -10 500 -14 400 -14 400 

varav reinvestering 0 0 0

Inventarier -2 000 -2 000 -2 000 

Vård och omsorg -53 500 -58 700 -9 200 -46 500 -3 000 0 0 0

Förkindsgården -24 800 -25 700 -7 300 -18 400 

Fastighet -23 100 -24 000 -5 600 -18 400 

varav reinvestering -1 700 -1 700 -1 700 

tillagninsgkök ingår i projekt

Nytt kortidsboende (ersätter 

Näregården och Prästgårdsgatan) -28 700 -33 000 -1 900 -28 100 -3 000 0 0 0

Fastighet -27 800 -32 000 -1 900 -28 100 -2 000 

varav reinvestering 0 0 0 0 0

Inventarier soc -900 -1 000 0 0 -1 000 

Övrigt -34 000 -68 600 -5 600 -17 700 -38 300 -7 000 0 0

Ishallen 0 -29 600 0 -2 900 -26 700 

Fastighet 0 -29 600 -2 900 -26 700 

Stadskärnan -25 000 -25 000 -2 300 -8 600 -7 100 -7 000 

Stadshuset, projektering -5 000 -5 000 -500 -4 500 

Stenstorp Vårdcentral -4 000 -5 800 -2 800 -3 000 

exkl. reinvestering 0 0 -4 000 0

AÖS, ny ÅVC Falevi 0 -3 200 -3 200 

Summa skattefinansierad  -524 700 -642 300 -79 400 -104 900 -139 300 -207 000 -100 000 -16 400

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0

Ombyggnation avloppsnät 

Kättilstorp -32 500 -32 500 -29 700 -2 800 

varav reinvestering -11 700 -11 700 -11 700 -2 800 

Spillvattenledning Broddetorp-

Axvalla -17 000 -17 000 -3 100 -5 000 -8 900 

varav reinvestering -5 000 -5 000 -5 000 

Danskavägen - etapp 2 -4 000 -4 000 -4 000 

varav reinvestering 0

Reservvatten, utredning 0 0 0

Avfall 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade 

verksamheter 
-53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0

SUMMA NY INVESTERINGS-PROJEKT -578 200 -695 800 -116 200 -112 700 -148 200 -207 000 -100 000 -16 400



ekonomiska underlag 

34 I falköpings kommun I flerårsplan för år 2022-2024  

nya investeringsprojekt år 2022-2026 

I tabellen på föregående sida listas de nya investe-

ringsprojekt som Falköpings kommun planerar att 

genomföra under år 2022-2026.  

På grund av förseningar ingångsätande av investe-

ringsprojekt samt prishöjningar de senaste åren har 

fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden flag-

gat upp för en kostnadsökning på 15 procent inom 

flera nya projekt. Detta kommer dels få till följd 

ökade investeringsnivåer men även höjda driftskost-

nader i from högre kapitalkostnader. 

På grund av att detaljplanen runt nya högstadiesko-

lan i centralorten upphävdes av Mark- och miljöö-

verdomstolen, har investeringen av Platåskolan flyt-

tats fram till planerad byggstart start år 2023. Det är 

fortfarande osäkert när byggnationen kommer att 

starta men ny detaljplan kommer upp för beslut i 

byggnadsnämnden under början av år 2022. I sam-

band med att ny detaljplan tas i bruk behöver ett 

uppdaterat projektdirektiv för investeringen tas fram 

då det riskerar att projektet fördyras jämfört med av-

satta medel i investeringsplanen.  

I samband med att Platåskolan flyttas på framtiden 

har investeringar prioriteras till ny skola och för-

skola i Odensberg, nytt LSS-boende i centralorten 

samt ombyggnation av äldreboende Frökindsgården 

i Kinnarp. Nytt till detta är även att ett större investe-

ringsprojekt kopplat till Ishallen lyfts in för år 2023. 
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Re- och löpande investeringar

re-/löpande investeringar 

Re-/löpande investeringar grundar sig i Falköpings 

kommuns tidigare beslut om fastställda nivåer för re-

investering i inventarier, fastigheter, gara, VA, men 

även ny produktion av trafiksäkerhetsåtgärder som 

säkra övergångar och nya gång-/cykelbanor. 

Det viktiga i re-/löpande investering är dessa visar 

på en investeringsnivå per år för kommunen. Nivån 

ska ses som en investeringsnivå över tid, vilket inne-

bär att ett underskott och ett överskott kan komma 

att behöva ombudgeterats till kommande år. Dock 

bör inga investeringsmedel ombudgeterats mer än en 

gång och en analys om varför differensen uppkom-

mit ska finnas med inför beslut om en eventuell om-

budgetering, det är även viktigt att kommunens 

övergripande ekonomiska mål vägs in i analysen. 

Sänkt investeringsram tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har i investeringsplanen, kopplat 

till re-/löpande investeringar, fått en neddragning un-

der år 2021-2023 med 5,8 mnkr (2021 års nivå). För-

delningen av detta ska Tekniska nämnden själva ta 

beslut om och presentera i verksamhetsplan för år 

2022-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RE-/LÖPANDE INVESTERING (tkr) 
 Budget

 2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn och utbildningsnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Kommunstyrelsen -4 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämnden -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2 200 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -47 300 -48 200 -49 100 -56 100 -57 100 -58 100 

varav sänkt investeringsram TN* 5 800 5 900 6 000 0 0 0

maskiner och inventarier -7 300 -7 400 -7 500 -7 600 -7 700 -7 800 

gata/park -18 900 -19 300 -19 700 -20 100 -20 500 -20 900 

fastighet -26 900 -27 400 -27 900 -28 400 -28 900 -29 400 

Summa nämnder -64 888 -70 100 -71 400 -81 000 -76 300 -77 700

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100 

varav ingår i projektinvesteringar 6 000 2 800 5 000 0 0 0

ledningsnät -25 500 -26 100 -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 

övriga va-anläggnignar -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 

Avfall 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100

SUMMA RE-/LÖPANDE INVESTERING -89 488 -98 600 -98 400 -113 700 -109 700 -111 800

* TN beslutar om fördelning av sänkt investeringsram i verksamhetsplanen för år 2022-2024
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Mark och exploaterings investeringar 

marjarp logistikområde 

Falköpings kommun fortsätter att investera på 

Majarps logistikområde. Arbete med överlämnings-

bangåden i samverkan med Trafikverket fortgår un-

der år 2022. Falköpings kommun kommer även un-

der år 2022 påbörja byggnation av nya spåranslut-

ningar som kommer koppla på Jula Logistics ABs 

nya terminal och lagerbyggnad på Marjarp logistik-

område 

fåraberget 

Arbetet med att utveckla Fåraberget fortsätter under 

år 2022, dels kommer kommunen fortsätta byggnat-

ion av vägar, vatten och avlopp som möjliggör fort-

satt utbyggnad av området. Vidare kommer Götene 

hus att under år 2022 färdigställa byggnationen av 

nytt radhusområdet som fick bygglov under år 2021.  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN 
ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

Marjarp logistikområde -84 600 -51 600 -23 000 -10 000 0 0 0

Marjarp etapp 1-3 -46 100 -43 600 -2 500 

Gata -33 300 -30 800 -2 500 

VA -12 200 -12 200 

Övrigt -600 -600 

Spårinvestering Marjarp -10 000 0 -5 000 -5 000 

Gata 0

VA 0

Övrigt -10 000 0 -5 000 -5 000 

Överlämningsbangård -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

Gata -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

VA 0

Övrigt 0

Fåraberget  -94 300 -29 300 -26 100 -10 500 -18 100 -9 300 -1 000

Fåraberget etapp 2B 

bostadsområde
-19 700 -18 700 -1 000 

Gata -12 300 -11 300 -1 000 

VA -7 100 -7 100 0

Övrigt -300 -300 0

Sikagårdsgatan 

inkl rondell och gator
-11 400 -3 300 -8 100 

Gata -11 100 -3 000 -8 100 

VA -300 -300 

Övrigt 0 0

Förlängning Sikagårdsgatan -25 500 -7 000 -17 000 -1 500 

Gata -18 400 -5 000 -11 900 -1 500 

VA -7 100 -2 000 -5 100 0

Övrigt 0 0

Sikagårdsgaran - gata, rondell 

och grönområde
-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 

Övrigt 0 0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan
-15 700 -300 0 0 -5 100 -9 300 -1 000 

Gata -13 300 0 -3 000 -9 300 -1 000 

VA -2 100 300 -2 400 0 0

Övrigt -300 -600 300 0 0

SUMMA MARJARP OCH 

FÅRABERGET 
-178 900 -80 900 -49 100 -20 500 -18 100 -9 300 -1 000
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Övrigt 

Under övrigt finns fortsatt utbyggnad av redan de-

taljplanelagda 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 frig-

öras på Kroktorps handelsområde området. 

Oförutsedda investeringsmedel för MEX är för peri-

oden år 2022-2026 satt till 2,0 miljoner kronor per 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN 
ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

Övrigt -26 700 0 -7 800 -15 000 -7 900 -2 000 -2 000

Oförutsett MEX -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Anneborg 1:6 Hildasro -1 800 0 -1 800 

Gata -800 -800 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Krokstorp handelsområdet 

etapp 2 
-13 000 0 0 -13 000 

Gata -12 000 -12 000 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Vintervägen  Stenstorp -
 -5 900 0 0 0 -5 900 

Gata -3 700 -3 700 

VA -2 100 -2 100 

Övrigt -100 -100 

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
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Koncern 
Den kommunala koncernens struktur i Falköpings 

kommun beskrivs på sid 5 i detta dokument under 

avsnitt Organisation. Enligt kommunallagen skall 

begreppet ”God ekonomisk Hushållning” innefatta 

hela kommunkoncernen. Detta innebär att Kom-

munfullmäktige skall besluta om mål för att uppnå 

God Ekonomisk Hushållning inklusive kommunala 

bolag.  

 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100 % av 

Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, 

Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industri-

fastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 

2000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i 

tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kom-

munen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmän-

nytta som arbetar aktivt med frågor kring miljö, 

framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 

anställda och lägger stor vikt vid att ha en god ser-

vice som utgår från våra olika områden samt från 

vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbo-

städer har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller 

mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbar-

het, ekonomi och personal. Målen vad gäller miljö-

mässig hållbarhet är också en del i uppropet ”Kli-

matinitiativet” där bolaget satt mål att minska ener-

gianvändningen och bli fossilfria. Under 2020 har 

Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för 

Falköpings Hyresbostäder. 

finansiella mål 

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag 

Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommun-

koncernen som har betydande ekonomisk omsätt-

ning och balansomslutning. Dessa bolags ekono-

miska utveckling har därför betydelse för hela kom-

munkoncernens ekonomiska utveckling. Målen hål-

ler på att arbetas fram enligt kolumnen bredvid.  

1. Avkastningskravet på Falköpings Hyresbostäder 

AB lyfts in som finansiellt mål. Finns nu 

ägardirektiven. 

2. Belåningsgraden lyfts in som finansiellt mål. 

Finns nu i ägardirektiven. 

3. Maximal lånenivå på bolagskoncernen 

(Hyresbostäder och Mösseberg) sätts ett år i taget. 

För 2022 max 900 mnkr. 

4. Bolagens investeringsbudget för de kommande 

5 åren lyfts in Flerårsplanen. 

5. Borgensbeslut i samband med budgetbeslutet i 

KF i oktober, nu 900 mnkr. 
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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. 

 

 

  



 

 

 

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

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 oktober 2021 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt stödbelopp 

och slututbetalning gällande laddinfrastruktur i Falköping 

2 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt stödbelopp 

och återkrav gällande åtgärden cykelgarage 

3 Anmälan om personuppgiftsincident – ärendenummer 8950 

4 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 10 september 2021 

5 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 

den 27 september 2021 

6 Inspektionsprotokoll från inspektion av överförmyndaren i Falköpings 

kommun 

7 Protokoll från kommunalförbundet Skaraborgsvatten den 27 augusti 

2021 

 

 













Protokoll
 

Diarienummer Sida

2021-09-30
 

203-10099-2021
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Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Inspektion av överförmyndaren i Falköpings kommun 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har efter inspektion funnit anledning att rikta 
viss kritik mot överförmyndaren i Falköpings kommun avseende följande:

- Bristande åtgärder vid genomförd granskning av årsräkningar
- Bristande tillämpning av likställighetsprincipen enligt kommunallagen
- Utebliven underrättelse om mottagningstider

Beskrivning av Länsstyrelsens inspektion
Inom ramen för årets inspektion har Länsstyrelsen begärt in och granskat det av 
överförmyndaren, enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) förda 
registret samt ett antal stickprovsvis utvalda akter. Överförmyndaren har genom 
överförmyndarkontoret i Skövde fått komma in med svar på ett antal frågor rörande 
verksamhetsåret 2020. Därefter har Länsstyrelsen hållit ett digitalt sammanträde 
med representanter för överförmyndarkontoret där Länsstyrelsen har gått igenom 
de svar som lämnats av verksamheten samt de iakttagelser som gjorts vid 
granskningen av akterna. 

Under sammanträdet den 20 maj 2021 har medverkat avdelningschef Jan Wallgren 
och enhetschef Benny Larsson. Från Länsstyrelsens sida har Anja Garstad och 
Therese Bragd Gustavsson medverkat.

Myndighetens organisation
Överförmyndaren i Falköpings kommun ingår tillsammans med ytterligare 11 
kommuner i ÖiS (Överförmyndare i samverkan). Verksamheten bedrivs i ett 
gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande 
kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa 
beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde. Någon ändring 
vad gäller överförmyndaren eller ersättaren har inte skett sedan förra inspektionen 
2020.

Tjänstemannaorganisation består av 4 beslutsfattare, 3 handläggare, 3 
administratörer. En beslutsfattare och en administratör är tjänstlediga. 
Sammanlagt är det 12 årsarbetskrafter samt en timanställd beslutsfattare, vilket är 
oförändrat sedan förra inspektionen i december 2020. 
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Överförmyndarens utbildning och fortbildning
Tjänstemännen har under 2020 deltagit i två internutbildningar samt i FSÖ- 
studiedagar via Webb. Överförmyndaren och dennes ersättare har deltagit i 
internutbildning i samband med ÖiS-träff (2 ggr/år). Samma utbildningsinsatser 
planeras under 2021 för tjänstemannaorganisationen samt för överförmyndaren och 
ersättaren. 

Överförmyndarverksamhetens tillgänglighet
Överförmyndarkontoret i Skövde har telefontider på tisdagar 9-11 och torsdagar 
13-15. Under övrig tid går det att komma i kontakt med kontoret via e-post 
ois@skovde.se. Verksamheten tar endast emot bokade besök. Kontakt med 
överförmyndaren sker genom kommunens växel.

Överförmyndaren ska före den 1 januari varje år underrätta länsstyrelsen om sin 
mottagningstid i enlighet med 8 § förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen har 
inte underrättats om överförmyndarens mottagningstider i enlighet med 
bestämmelsen, utan uppgifterna har fått inhämtas från ÖiS samt Falköpings 
kommuns hemsida. 

Verksamhetens omfattning
Antalet ärenden per den 31 december 2020 framgår av bilaga 1.

En viss ökning av antalet ärenden (högst 10 procent) har noterats. Det kan bero på 
demografiska orsaker samt på generös tillämpning av bestämmelserna från 
domstolens sida. Vissa ärende, såsom godmanskap för ensamkommande barn, har 
dock minskat. 

Överförmyndaren ska enligt 26 § förmyndarskapsförordningen årligen lämna in 
statistikuppgifter till Länsstyrelsen. Statistiken för verksamhetsåret 2020 har 
lämnats in den 8 februari 2021. 

Granskning av årsräkningar
Cirka 78 procent av årsräkningarna kommit in i tid, utan hänsyn tagen till beviljat 
uppskov. Den sista september 2020 var verksamheten klar med granskning av 98,7 
procent av årsräkningarna för 2019. Uppgifterna avser hela verksamheten inom 
ÖiS.

För att säkerställa att årsräkningarna kommer in i tid är bevakningsrutinen följande. 
Rapporter plockas löpande ut ur systemet där det framgår vilka årsräkningar som är 
inlämnade eller inte, samt vilka som har uppskov. När den 1 mars passerat plockas 
rapport ut och påminnelse skickas till samtliga som inte har uppskov. Bevakning 
läggs i systemet med 14 dagar. Sedan följs även de med anstånd upp. Är 
årsräkningen ej inkommen efter påminnelse så läggs akten till vitesföreläggande 
som administreras av beslutsfattarna.

Granskningen av årsräkningarna sker antingen i form av normalgranskning eller en 
djupgranskning. Normalgranskning består av granskning på tre plan: förgranskning 
(formalia), ekonomisk granskning (kontrollräkning och avstämning mot verifikat, 
utan kontoutdrag) och laglighetsgranskning (kontroll bakåt i tiden att t.ex. alla 
tillstånd finns). Vid djupgranskning begärs ställföreträdares handlingar full ut, 
varefter full revision genomförs. 

mailto:ois@skovde.se
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Antalet ärenden som ska djupgranskas har ökat. Urvalet är slumpmässigt, men 
även överlämnade ärenden djupgranskas och de ärenden där beslutsfattaren tidigare 
gjort en notering om det alternativt där granskaren bedömt att en djupare 
granskning krävs.  

Under 2020 har sammanlagt 18 ställföreträdare blivit föremål för 
vitesförelägganden med anledning av ej i tid inkommen årsräkning (uppgiften 
avser hela verksamheten inom ÖiS). Några viten har sedan blivit utdömda. 

Ställföreträdare
Nya ställföreträdare får introduktionsutbildningar och utbildningar i redovisning 
samt en handbok.  

Det finns ingen uttalad gräns för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha, utan 
en lämplighetsbedömning görs i respektive ärende. Allt beror på ställföreträdarens 
kapacitet, antal uppdrag som ställföreträdaren redan har och uppdragens 
komplexitet. Man försöker att inte överskrida 8-10 uppdrag. 

Under verksamhetsåret 2020 har 4-5 ställföreträdare entledigats pga misskötsamhet 
(uppgiften avser hela verksamheten inom ÖiS).

Frågor som undersökts särskilt
Vid inspektionen har särskilt diskuterats frågan om sammanblandning av 
ekonomier och på vilket sätt detta följs upp vid nästkommande granskning av 
årsräkning. Även frågan om hur verksamheten följer upp årsräkningar som 
granskats med anmärkning har diskuterats särskilt.

Vad gäller sammanblandning av ekonomier har följande framkommit. Om det har 
upptäckts sammanblandning ska beslutsfattaren ta ställning till ett entledigande av 
ställföreträdaren och i de flesta fallen blir ställföreträdaren entledigad. Många gode 
män tycker att det är svårt att använda internetbanken och att inte sammanblanda 
via sitt eget BankId för att det är enklare att betala räkningar. Nya godemän är 
överrepresenterade bland de som sammanblandar ekonomier. Då handlar det om att 
de inte förstått att det inte är tillåtet och det finns inget uppsåt. Vid utbildningar är 
verksamheten övertydliga om att sammanblandning inte är tillåten. Även föräldrar 
kan ha det svårt att förstå att man t.ex. inte kan förskottera. Om sammanblandning 
konstaterats och det även vid nästa års granskning upptäcks att ställföreträdaren 
åter igen gjort samma sak blir det fråga om ett entledigande.

I fråga uppföljning av årsräkningar som granskats med anmärkning har 
framkommit följande. Om en årsräkning blivit granskad med anmärkning ska 
noteras både i systemet och i akten. Det framgår även av handläggarnas egna 
uppföljningssystem över granskade årsräkningar. Vid nästa års granskning ska 
årsräkningen djupgranskas. Vid upprepade anmärkningar kan det bli fråga om 
entledigande av ställföreträdaren. 

Det har vidare diskuterats särskilt vilken rutin som finns kring underrättelse om 
arvodesbeslut till huvudmän som ska betala arvodet. Det framgår att i de fall 
huvudmannen förstår vad saken gäller underrättas huvudmannen om beslutet om 
arvodet ovanligt högt. Bedömningen i frågan ska framgå av akten och beslutet. 
Dessa rutiner ska gälla från förra året. 
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Avslutningsvis har det under sammanträdet framkommit att verksamheten 
genomför en internrevision som ska bli klar till sommaren. Behovet av den har 
uppmärksammats i samband med Länsstyrelsens tidigare tillsyn då det i vissa 
ärenden saknats förordnanden eller upptäckts att arvodet omfattat även det som inte 
ingått i uppdraget. Detta har varit ärenden från de 7 kommuner som ursprungligen 
ingått i samverkan. Det har då inte gjorts någon genomgång av akterna innan de 
gått in i nya organisationen. I de fall huvudmannen fått betala för arvode i strid 
med förordnandets omfattning har arvodet kvittats mot kommande års arvoden. Det 
görs även en bedömning i fråga om uppdraget behöver jämkas. 

Granskade akter
Vid inspektionen har nedanstående stickprovsvis utvalda akter granskats. Akterna 
har avsett godmanskap, förvaltarskap och har granskats i vissa utvalda delar 
alternativt i sin helhet. Vid granskningen har följande noterats.
 
Akt nummer
5178 
På årsräkningen för 2019 (ab 69 och 75) och på årsräkningen för 2017 (ab 46) är 
det inte ifyllt om de är granskade med anmärkning eller inte. Detta framgår inte 
heller av dagboksbladet. 

I meddelandet om anmärkning (ab 64) efter granskning årsräkning 2018 anges att 
ställföreträdaren inte entledigas, trots anmärkningen, eftersom den är anhörig till 
huvudmannen. Enligt besked från verksamheten har ÖiS generellt inte olika 
måttstockar för anhöriga gode män och övriga gode män. Den olyckliga 
formuleringen ovan får tillskrivas den mänskliga faktorn. Verksamheten kommer 
att förtydliga sina rutiner då ett behov av detta uppenbarligen finns. 

Akt nummer
9851  
Enligt dagboksbladet är ab 9, 2019-08-16, ett e-postmeddelande från mäklare. I 
akten finns ett tomt blad med samma datum, med det framgår inte vilket 
aktbilagenummer det är. Det går inte att utröna om en inkommen ansökan (ab 8) 
har kompletterats eller om den inkomna handlingen är diarieförd två gånger. I 
akten finns alltså ett försättsblad som inte har något akbilagenummer.

Akt nummer
43  
Enligt ett arvodesbeslut (ab 135) ska huvudmannen stå för arvodet (för första 
gången sedan 2018). Det framgår inte av beslutet eller diariet om huvudmannen har 
fått ta del av beslutet. Enligt besked lämnat av ÖiS är huvudmannens 
utvecklingsnivå är mycket låg, vilket framgår av utredningen. 

Akt nummer
4953, 10037, 9827, 9676
Granskats utan anmärkning.

Länsstyrelsens bedömning
Vid tillsynen har framkommit följande. Överförmyndaren i Falköpings kommun 
har inte underrättat Länsstyrelsen om sina mottagningstider före den 1 januari 
2021. Överförmyndaren har lämnat in statistiken i tid och granskning av 
årsräkningar för 2019 sker inom rimlig tid. Granskningen av registret över 
ställföreträdarskap föranleder inga påpekanden. Akterna är generellt i god ordning, 
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är överskådliga och välskötta. Det finns goda rutiner för bl.a. uppföljning av 
årsräkningarna som granskats med anmärkning eller där sammanblandning av 
ekonomier förekommit. 

Vid aktgranskningen har dock uppmärksammats vissa brister. 

Av anteckning om genomförd granskning på årsräkningen (akt nr 5178) framgår 
inte om den har granskats med anmärkning eller inte. Enligt 16 kap. 4 § 
föräldrabalken (1949:381) ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd 
granskning på bl.a. årsräkningar. Av de anteckningar som överförmyndaren ska 
göra bör framgå om granskningen inte har föranlett någon anmärkning (prop. 
1993/94:251 s. 281).
 
När det gäller den formulering som använts i en skrivelse från överförmyndaren 
(akt nr 5178) kan följande konstateras. En överförmyndare ska i sin verksamhet 
iaktta likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725), vilket 
innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat. Det faktum att ställföreträdaren är närstående till 
huvudmannen kan inte utgöra ett sådant sakligt skäl och har ställföreträdaren 
misskött sitt uppdrag ska denne entledigas i enlighet med 11 kap. 20 § 
föräldrabalken. Enligt ÖiS påverkas inte bedömning av en ställföreträdares 
lämplighet av det faktum om den är närstående till huvudmannen eller inte. 
Formuleringen i fråga är olycklig och verksamheten kommer att förtydliga sina 
rutiner kring detta. 

Det kan vidare noteras att anledningen till att huvudmannen inte underrättats om 
arvodesbeslutet (akt nr 43) inte framgår av vare sig beslutet eller diariet. Enligt 33 
§ förvaltningslagen (2018:900) behöver en part inte underrättas om innehållet i ett 
beslut om det är uppenbart obehövligt. Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör det 
framgå av beslutet eller diariet att en bedömning i denna del har gjorts. Enligt 
uppgift som lämnats av ÖiS är detta också verksamhetens rutin sedan förra året. 

I ett ärende (akt nr 9851) gör innehållet i akten det svårt att utröna om en handling 
har diarieförts två gånger eller om en handling inte finns med i akten. En viktig del 
för att kunna kontrollera ställföreträdarens förvaltning är att kunna granska alla 
handlingar i akten. Om verksamheten upptäcker att det har försvunnit en handling 
behöver den så långt det är möjligt försöka återskapa handlingen. Om det inte går 
att återskapa handlingen bör en tjänsteanteckning upprättas i ärendet om vad som 
saknas och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta. 

Mot bakgrund av vad som framkommit vid granskning av akter samt då någon 
underrättelse om mottagningstider i enlighet med 8 § förmynderskapsförordningen 
inte skett riktar Länsstyrelsen viss kritik mot överförmyndaren i Falköpings 
kommun. Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten vidtar relevanta åtgärder för 
att rätta till de påtalade bristerna. Med hänsyn till vad som i övrigt framkommit vid 
tillsynen anser Länsstyrelsen att inspektionen kan avslutas.

Vid protokollet
Anja Garstad

Justerat
Therese Bragd Gustavsson 
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Bilaga
Utdrag ur inlämnad statistik för år 2020

Kopia till
Överförmyndaren i Falköpings kommun, kommunen@falkoping.se
ÖiS, ois@skovde.se
Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:kommunen@falkoping.se
mailto:ois@skovde.se
mailto:JOkansli1@jo.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga
Utdrag ur inlämnad statistik för år 2020

Antalet ställföreträdarskap 406 st

Antalet ställföreträdare 278 st

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap

- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 259 st

- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 168 st

- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 9 st

- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 4 st

- Godmanskap för ensamkommande barn 5 st

- Gode män för ensamkommande barn 3 st

- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 41 st

- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 27 st

- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 92 st

- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 76 st

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 62 st
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Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 
eller 15 kap. föräldrabalken

4 st

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller 
förvaltarskapet samtidigt upphör

30 st

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att 
det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses

0 st

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat 
och hur många av dem som varit med anmärkning

- Granskade redovisningshandlingar 274 st

- varav granskade med anmärkning 7 st









































































Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2021-10-13

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

87526 202100122 2021-09-10 Avtal om förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Pia Alhäll

87539 202100373 2021-09-14 Köpeavtal Blåsten 3, undertecknat Lolita Dikanda

87551 202100375 2021-09-16 Adressättning för fastigheten Freden 2 Mikael Carp

87555 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Akavia 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87556 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Arbetsterapeuterna 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87557 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Brandmännens Riksförbund 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87558 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal men fackförbundet DIK 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87559 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Fysioterapeuterna 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87560 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet 2021 Maria Axelsson

87561 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Ledarna 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87562 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Lärarförbundet 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87563 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Psykologförbundet 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87564 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Skolledarförbundet 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87565 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet SRAT 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87566 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med akademikerförbundet SSR 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87567 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges arkitekter 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87568 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges Ingenjörer 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87569 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med fackförbundet Vision 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87570 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Vårdförbundet 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87571 202100377 2021-09-16 Krislägesavtal med Lärarnas Riksförbund 2021, bilaga 4 Maria Axelsson

87581 202100382 2021-09-20 Avtal med Trustzone A/S om mjukvara för certifikatshantering Håkan Persson

87620 202100242 2021-09-22 Tilläggsavtal Tingshögen 15 undertecknat Lolita Dikanda

87622 202100387 2021-09-22 Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen gällande från 2021-09-01 Susanne Beijbom

87626 202100365 2021-09-23 Köpeavtal för del av Tåstorp 7:7 till Götenehus AB Lolita Dikanda

87637 202100384 2021-09-28 Köpekontrakt Yllestads Prästbol 3:6, Yllestads skola Lolita Dikanda

87650 202100388 2021-09-28 Adressättning för fastigheten Läkaren 4 Mikael Carp

87754 202100405 2021-10-06 Adressättning för fastigheten Bestorp 12:12 Mikael Carp

87756 202100406 2021-10-06 Adressättning för fastigheten Mösseberg 47:10 Mikael Carp

87758 202100407 2021-10-06 Adressättning för fastigheten Mösseberg 47:15 Mikael Carp
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