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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
2016 har varit ännu ett framgångsrikt år för Falköpings kommun. Den utveckling som
började 2015 fortsatte. Tack vare alla engagerade medarbetare, alla kreativa medborgare
och alla skickliga företagare har det skapats en stor framtidstro.

Plus på 60 miljoner
Vi kan se tillbaka på ett år där kommunen gjorde ett överskott på 60 miljoner kronor. Ett
överskott som ger oss styrka inför framtiden och med råge klarar vårt regelverk för god
ekonomisk hushållning. Detta ger oss än större möjligheter att möta de stora behov vi
har i framtiden bland annat inom skolans område.

Ett växande näringsliv och förbättrat näringslivsklimat
Nyföretagandet ökade med 25 % vilket är mycket glädjande. Vår placering på svenskt
näringslivs ranking steg också betydligt – helt i linje med den strategi som vi lagt upp.
Nya byggnationer sker hela tiden. De nya stugorna som under året invigdes på Mössebergs Camping kommer hjälpa till att höja våra redan höga siffror när det gäller antalet
gästnätter. Arbetet med att bygga om Plantis är påbörjat och nya bostäder byggs i anslutning till centrum.

Utmaningar inför framtiden
Målet med ett socialt hållbart Falköping måste gälla alla invånare. Att pressa tillbaka
arbetslösheten, få fler elever att klara godkända betyg och att alla som behöver en bostad
får möjlighet till det, är några av de utmaningar vi står inför.

Framtidstron är stor
Falköping är en attraktiv kommun att leva och bo i. Framtidstron är stark, vår befolkning
ökar och antalet besökare likaså. Min vision för framtidens Falköping är att fler ska få
det bättre och att fler ska omfattas av visionen Det goda livet.
Falköping mars 2017

Conny Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
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INLEDNING | ORGANISATION

Organisation

Kommunrevisionen

Falköpings Hyresbostäder AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Valberedningen

Hotellfastigheter i Falköping AB

Demokratiberedningen

Falbygdens Bredband AB
Ekehagens forntidsby AB

Barn- och
utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kompetensoch arbetslivsnämnden

Kulturoch fritidsnämnden

Kommunstyrelsen

Räddningsnämnden
Falköping –
Tidaholm

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

Arbetsutskottet • Personalutskottet • Mångfaldsutskottet

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM
Skaraborgs kommunalförbund
Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Skövde, Skara, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Tibro
och Falköping
Kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg (MÖS)
Skövde, Karlsborg, Hjo, Tibro och Falköping
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Skövde, Skara och Falköping
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Valnämnden

Överförmyndare

KOMMUNENS INTÄKTER OCH KOSTNADER | INLEDNING

Kommunens intäkter och kostnader
VAR KOM PENGARNA IFRÅN?
Den största andelen av kommunens
intäkter betalades in via skattesedeln.
Kommunalskatten stod för 55 %.
22 % kom från staten och andra
kommuner via utjämningssystemet.
9 % av kommunens intäkter var avgifter gällande exempelvis äldreomsorg och funktionsnedsättning, vatten
och avlopp, barnomsorg, Odenbadet
och liknande verksamheter. 12 %
utgjordes av skattemedel i form av
riktade statsbidrag och bidrag från
Försäkringskassan för personliga
assistenter med mera. Försäljning av
verksamhet stod för 2 % och skedde
till andra kommuner, framför allt
handlade det om gymnasieplatser.

FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET
OCH ÖVRIGT 2 %
AVGIFTER 9 %

RIKTADE STATS- OCH
EU-BIDRAG 12 %

GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTJÄMNING 22 %

SKATTER 55 %

HUR ANVÄNDES PENGARNA?
2016 uppgick nettokostnaderna
för kommunens nämnder till
drygt 1 768 mnkr. Äldreomsorg
och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorg
tillsammans med skola och social
omsorg stod totalt för 78 % av
nettokostnaderna.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 2 %
RÄDDNINGSTJÄNSTEN FALKÖPING–TIDAHOLM 2 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3 %
KOMMUNSTYRELSEN 6 %

SOCIALNÄMNDEN
ÄLDREOMSORG OCH
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 37 %

SOCIALNÄMNDEN
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
7%

TEKNISKA NÄMNDEN
SKATTEFINANSIERAD
8%

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 34 %
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Omvärldsanalys
DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE
Det goda livet, som är Falköpings kommuns vision, är ett
komplext begrepp där det inte finns någon färdig metod
eller ett givet svar för hur man ska integrera de sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionerna i vardagen.
Det pekar mot att vi istället bör se tillvaron som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system.
Världen är i en ständig förändring som går allt snabbare.
I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga att hantera komplexitet viktigare. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Att möta dagens komplexa frågor kring hållbar
utveckling, i en snabbt föränderliga värld, kräver kreativitet, helhetssyn, medskapande och lokal kunskap. Det
krävs samverkan mellan flera olika, och inte alltid tydligt
sammankopplade, kunskapsområden. Det ställer även
höga krav på kommunens anpassningsförmåga. Det är
ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden kan formas. Denna
nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i Falköping, regionalt i
Skaraborg och Västsverige samt globalt för att uppnå en
balans mellan människa, samhälle och natur. Genom att
i ett tidigt skede identifiera komplexa trender kan Falkö-
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pings kommun skaffa sig en proaktiv möjlighet att möta
såväl som bemöta skeenden.
Falköpings kommun står inför ett antal utmaningar när
det kommer till att nå visionen om det goda livet och de
övergripande målen. Den övergripande omvärldsanalysen
pekar ut sex övergripande megatrender, urbanisering, globalisering, demografiska förändringar, individualisering,
teknikutveckling och klimatförändring, som är viktiga för
Falköpings kommuns möjlighet att nå vision och mål i
flerårsplanen. Utifrån detta har sju utmaningar tagits fram
som underlag för flerårsplanen 2018-2020. En utmaning
syftar till att lyftas och sätta riktningen för kommunens
strategiska utvecklingsarbete, då det påverkar platsen Falköpings kommun inom flera områden.

Identifierade utmaningar
•
•
•
•
•
•
•

Digitalisering för en smartare välfärd
Att se, öka och behålla kompetens
Stärka uppföljningsarbetet utifrån helhetstänkande
Möta och minska klimatförändringen
Utveckla en attraktiv stadskärna och levande
landsbygd
Arbeta förebyggande och se mångfald som en tillgång
Glokal samverkan och medskapande
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MAKROEKONOMISK UTVECKLING
Ur ett konjunkturellt perspektiv är den globala världsekonomin försiktigt positiv men frågetecken finns för politik,
räntor och protektionism. Trenden med ökande globalisering i världen möts av en tilltagande protektionism och
populism.
I USA finns en robust tillväxt och en något rörigt politik med många frågetecken men en påtaglig företagsoptimism efter presidentskiftet 8/11. I väntan på faktiska
beslut, råder just nu oklarheter om omfattning, genomförande och verkningsgrad med löften om skattesänkningar,
ändring av handelspolitik, införande av gränsskatt, utgiftsnedskärningar, färre regleringar, enklare skattesystem och stora infrastruktursatsningar. BNP ökade 2016 med
1,6 % och prognoserna för 2017 och 2018 är en ökning till
2,6 %. Utvecklingen av arbetsmarknaden har varit stark
och arbetslösheten ligger för närvarande strax under 5 %.
Styrräntan i USA är i dag 0,75 % och väntas höjas 2 ggr
under 2017 och prognosen för 2017 och 2018 är en ränta
på 2,0 %.
Ekonomin i Kina har sedan länge balanserat mellan tillväxt och inbromsning. Flera indikatorer, såsom bilförsäljningen, konsumentförtroendet och barometrar för industrin, pekar på att tillväxten är stabil och till och med
förbättras. BNP ökade 2016 med 6,7 % och prognoserna
för 2017 och 2018 är 6,6 % och 6,2 %. Det är bara Indien
av världens länder som har högre BNP än Kina. Styrräntan i Kina är 4,35 % och prognosen till och med 2018 är
oförändrad ränta.
I många tillväxtländer minskade BNP-tillväxten 2016. Av
de stora länderna var läget sämst i de två råvaruexporterande länderna Ryssland och Brasilien, där prisfallet på
råvaror slog hårt mot ekonomin. I och med att råvarusektorn har återhämtat sig, en ökning med 31 % 2016, väntas BNP stiga, både i Ryssland och Brasilien. För 2017 är
prognosen 0,7 % för Brasilien och för 2018 2,0 %. För
Ryssland är prognosen för 2017 1,0 % och för 2018 1,5
%.

Polen, Ungern, Grekland och tillståndet i ländernas banker, där Italien har de största problemen. Vad gäller Brexit
kommer den att inledas i mars 2017 med oklart slut.
På grund av de politiska problemen inom EU är dess politiker beslutsvaga. Inte nog med detta, det kommer även
att ske avgörande val inom en del länder i EU under 2017
och utgången av några av valen kan innebära ännu större problem för EU. Trots en del problem finns det även
glädjeämnen inom EU och dit hör Spanien, vars ekonomi
har rest sig på ett förbluffande sätt på några år. Styrräntan
inom EU är 0,0 % och den väntas vara så även 2017 och
2018. BNP inom Eurozonen var 2016 2,8 % och prognosen för 2017 och 2018 var 1,8 % och 1,9 %. Tittar vi på
enskilda länder inom EU är BNP följande:

Tyskland
Frankrike
Italien
Storbritannien
Spanien

2016
1,9 %
1,2 %
0,9 %
2,0 %
3,3 %

2017
1,8 %
1,2 %
0,9 %
1,1 %
2,8 %

2018
1,8 %
1,4 %
1,2 %
1,2 %
2,8 %

Ekonomin i Sverige är urstark, vi befinner oss i en högkonjunktur. Starka statsfinanser som drivs av sysselsättningsintensiva och skattetunga sektorer. BNP för 2016
var 3,5 % och prognosen för 2017 är 3,1 % och för 2018
2,4 %. Det är få länder i världen som har lika stark BNP.
Byggandet i Sverige ligger på 40-årshögsta och vi har en
rekordtillväxt inom offentlig sektor. Arbetslösheten sjunker och väntas i slutet av 2018 att ligga på 6,1 %. Vi har en
undervärderad krona med 5-10 % mot andra valutor som
gynnar exporten, och vi kommer att ha en undervärderad
krona så länge Riksbanken behåller styrräntan på minus.
I Sverige har vi för närvarande en styrränta på minus 0,5 %.
Prognosen är att Riksbanken höjer räntan med 0,25 %
2017 och 2x0,25 % 2018, vilket innebär att vi 2018 har
en styrränta som uppgår till 0,25 % och fortsatt låg ränta.
Källor: Carnegie ”Spänd förväntan” våren 2017
Nordic Outlook februari 2017

Inom EU råder ett komplicerat samspel mellan ekonomi
och politik. Konjunkturen står emot politisk oro och tillväxtbasen breddas med export/investeringar. Molnen som
förmörkar ekonomin och politiken inom EU är Brexit,
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ARBETSMARKNAD

BOSTADSMARKNAD

Optimistiska företag och hushåll driver konjunkturen

Med bostadsmarknaden avses mötet mellan bostadskonsumenternas efterfrågan på bostäder och det utbud som
olika bostadsaktörer erbjuder. Bostadsmarknaden är oerhört komplex och påverkas av många olika faktorer.

Under hösten har förtroendet stigit hos näringsliv och hushåll i såväl Sverige som USA och euroområdet. Det bidrar
till att högkonjunkturen i Sverige förstärks och att arbetslösheten minskar 2017-2018.
Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan
på arbetskraft kommer att vara hög. Näringslivets behov av
att nyrekrytera är för närvarande stort, samtidigt som bristen på arbetskraft med rätt kompetens har ökat till nivåer
som rådde före finanskrisen.
Sysselsättningen ökade i Sverige under 2016 med 74 000
personer, två av tre jobb att ha gick till utrikes födda. Ökningen av sysselsättningen kommer fortsätta under 2017
och 2018 med 100 000 personer, men bristen på arbetskraft
kan bromsa utvecklingen. Arbetslösheten hamnade på 7,0
procent i riket 2016 och beräknas sjunka något ytterligare
till 6,8 procent under 2017.
Sysselsättningsläget i Falköping avviker från trenden i riket
då kommunen har en större andel utrikesfödda arbetslösa.

Utmaningar för vår lokala arbetsmarknad
Flertalet arbetsgivare inom bland annat vård och skola
saknar idag utbildad personal och kan inte anställa enligt
de kompetenskrav de har. Detta medför att de får anställa
personer med lägre kompetens vilket påverkar servicenivån
och gör att befintlig personal får arbeta mer. Industriföretagen upplever att de redan nu ser att de börjar få svårare att
anställa personal med rätt kompetens.
ARBETSMARKNADSLÄGET I FALKÖPING

16-64 år, öppet arbetlösa (antal/procent)

2016–12–31

2015–12–31

718/4,6 %

644/4,1 %

16-64 år i program (antal/procent)

842/5,4 %

825/5,3 %

Totalt 16-64 år (antal/procent)

1 560/10,0 %

1 469/9,4 %

18-24 år, öppet arbetslösa (antal/procent)

110/5,8 %

107/5,6 %

18-24 år i program (antal/procent)

195/10,2 %

184/9,6 %

Totalt 18-24 år (antal/procent)

305/16,0 %

291/15,2 %
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I Falköpings kommun är antalet bostadslägenheter totalt
15 532. Av dessa finns 8 367 i småhus, 6 188 i flerbostadshus, 688 i specialbostäder och 289 i övriga hus.

Analys
•

•
•

Låg årlig produktionsvolym, ca 30 bostadslägenheter per
år. För att klara av befolkningsutvecklingen borde produktionen ligga närmare 170 bostadslägenheter per år.
Andel bostadsrätter i nyproduktionen är obefintlig
och borde vara åtminstone 20 %.
Mycket lågt vakanstal indikerar brist på hyresrätter.

Slutsatser om efterfrågan, utbud och marknadsjämvikten
i Falköpings kommun:
• Med en prognostiserad befolkningsökning på ca 360
personer per år måste minst 170 bostäder per år byggas
för att trångboddheten inte ska öka.
• Eftersom 70 % av hushållen består av en eller två personer och andelen äldre (vuxna utan familj) ökar måste
bostadsproduktionen i flerbostadshus inriktas på bostadsstorlekarna 2-3 r.o.k.
• Det finns indikationer på ett eftersatt tillgodoseende
av efterfrågan på bostäder för ungdomar.
• Produktion av bostäder i flerbostadshus måste öka
markant med ca 75 enheter per år vilket motsvarar 45 %
av nyproduktionen vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av
nyproduktionen av bostäder i kommunens tätorter.
• Mängden nyproduktion av bostäder i småhus bör ligga
på ca 95 enheter per år för att fördelningen mellan småhus
och flerbostadshus ska vara oförändrad mot dagsläget.
• Allmännyttan kan lösa delar av ökningen av flerbostadshus genom att sälja delar av befintligt bestånd och på
så sätt finansiera nyproduktion, samtidigt bör allmännyttans del av bostadsbeståndet öka till ca 15 %.
• Det räcker inte med att det finns efterfrågan på bostäder. Efterfrågan måste mötas med ett pris som ger tillräcklig god och långsiktig avkastning. Bostadsproduktion
kan i dagsläget svårligen styras till platser som inte anses
marknadsmässiga. Av den anledningen bör koncentratio-
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nen på bostadsproduktion i Falköpings kommun, liksom
tidigare, vara inriktad på centralorten Falköping. Detta
gäller framförallt produktion av bostäder i flerbostadshus.
• Nyproduktion av bostadsrätter bör prioriteras och ges
förtur till attraktiva lägen. Bostadsrätterna bör uppgå till
åtminstone 20 % av årsproduktionen av den totala nyproduktionen av bostäder. Bostadsrätternas del av bostadsbeståndet bör öka till ca 15 %.
• Omsättningen av bostäder på småhus- och bostadsrättsmarknaderna måste öka.
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Per den sista december 2016 uppgick folkmängden i
Falköpings kommun till 32 806, varav 16 508 var män
och 16 298 kvinnor. I förhållande till föregående år ökade
folkmängden med 295 personer, motsvarande 0,9 %.
ANTAL INVÅNARE
Den positiva befolkningsutvecklingen fortsatte år 2016.
Totalt inflyttningsöverskott uppgick till 217 stycken och
födelseöverskottet till 75 stycken, vilket betyder att det
föddes fler än det dog.
BEFOLKNING 1968–2016

BEFOLKNING 1968˗2015
33500
33000
32500
32000
31500
31000
30500
30000
29500

1968

1978

1988

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2007–2016

ÅR

1998

2008

*)

INFLYTTADE

UTFLYTTADE

FÖDDA

2007

1 206

1 128

345

DÖDA FOLKMÄNGD

352

31 311

2008

1 217

1 086

307

400

31 349

2009

1 234

1 146

330

346

31 419

2010

1 301

1 164

358

398

31 513

2011

1 334

1 177

367

350

31 689

2012

1 317

1 334

372

355

31 689

2013

1 672

1 395

371

352

31 988

2014

1 628

1 476

398

356

32 185

2015

1 662

1 332

384

389

32 511

2016

1 658

1 441

406

331

32 806

*)

Eventuella differenser beror på att kategorin ”Justeringar” inte finns redovisad
ovan. I denna kategori hamnar sent inkomna befolkningsförändringar istället för
under någon av ovanstående befolkningsutvecklingskategorier.
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FLYTTNINGAR
Som tidigare år var invandringsöverskottet positivt, 324 stycken. Inrikes flyttningsöverskott för 2016 var negativt och
låg på -107. Det totala flyttningsöverskottet landade, som tidigare nämnts, på 217. Fler personer flyttade således till
kommunen än från den.
INRIKES FLYTTNINGAR 2007–2016

UTRIKES FLYTTNINGAR 2007–2016

ÅLDERSFÖRDELNING
19,4 % av kommunens totala folkmängd återfanns i åldersgruppen 0–15 år. Sett till andel av folkmängd uppvisade
denna åldersgrupp en ökning på 10,8 % för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförelse för åldersgruppen 65 år
eller äldre uppvisade en ökning på 9,4 %. Det var den största ökningen bland samtliga redovisade åldersgrupper. Även
vid jämförelse med år 1968 uppvisade denna åldersgrupp den största ökningen på 31,3, %, medan övriga åldersgrupper
uppvisade minskningar.

ÅLDERSFÖRDELNING 1968 OCH 2007–2016
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Måluppfyllelse
Det goda livet är kommunens vision om det hållbara samhället inom den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling – ett samhälle i balans och harmoni även för kommande generationer.
Det goda livet bygger på allas lika värde och samhällsaktiva invånare. I Falköping värnas livskvalitetsfrågorna
för att öka välbefinnandet och trivseln för falköpingsborna.
Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål i flerårsplanen har gjorts mot de indikatorer som finns angivna
för varje mål och utifrån de delmål nämnderna haft i verksamhetsplanen.
Redovisning av målen presenteras på följande sidor. Först
kommer en övergripande analys, sedan presenteras valda
kommunikativa indikatorers trender. Färgmarkeringarna i
tabellerna visar om trenden för indikatorn är positiv (grön
l), negativ (röd l) eller oförändrad (orange l) i förhållande till genomsnittet för de tre föregående åren eller
utifrån de tidigare värden som finns att tillgå. Därefter
presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Kommunen har intierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i årsredovisningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad
samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en
helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet.
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1

ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet,
ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över sina livsvillkor. Engagerade och samhällsaktiva
medborgare som själva bidrar till samhällsbygget är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.
När kommunmedborgaren får möjlighet att påverka sin egen livskvalitet och utvecklingen av samhället
i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande
för att skapa det goda livet för falköpingsborna.

Analys och måluppfyllelse
Ett socialt hållbart Falköping är ett stort och brett målområde med spännvidd mellan olika delar vilket försvårar möjligheten att fånga en helhet. Det är första gången
målområdet följs upp vilket medför att det ännu inte finns
någon trend även om enskilda indikatorer kan visa på
tendenser. Arbetet mot målet har under året präglats av
engagemang och nyfikenhet vilket också bidragit till nya
samverkansformer för att anta de stora utmaningarna. Utmaningar i form av att klyftorna växer, barnfattigdomen
ökar, gapet mellan sysselsättningsgrad, bostadsbrist, sjunkande skolresultat, stort antal barn i behov av omhändertagande och minskat deltagande i föreningliv för utsatta.
Politiken har utifrån nuläget prioriterat tre områden; arbete, bostad och förebyggande insatser barn och unga – meningsfull fritid. På uppdrag av politiken har kommunens
ledningsgrupp tillsatt styrgrupper för att arbeta förvaltningsövergripande med dessa prioriterade.
Förebyggande insatser barn och unga – meningsfull fritid.
Arbetet med att öka ungas delaktighet har intensifierats
och genomförts på ett kraftfullt sätt där nya verksamheter
växt fram i form av lovsatsningen Tagga sommar/Tagga
lov och Unga kommunutvecklare vilket resulterat i ökad
besöksantal. Ansvar och inflytande är också det område
som identifierats som ett utvecklingsområde inom Barnoch utbildningsnämndens skolformer. Här har ett arbete
med samsyn kring elevdemokrati startats. För att alla barn
och unga ska få en meningsfull fritid har kommunen beslutat att friluftsdagar i slalombacken ska vara gratis för
alla elever vilket mottagits positivt av både grund- och
gymnasieskola. Effekten är att fler fått möjlighet att delta.
I samverkan har insatser för att få fler att bli föreningaktiva vidtagits och idag finns möjlighet att låna sport och
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fritidsutrustning gratis vilket också skapar förutsättningar
för fler.
Inom det prioriterade området arbete har en ny arbetsmarknadsstrategi med tillhörande handlingsplan tagits
fram i samverkan med Arbetsförmedlingen. Vidare har
projektet Ung Arena 9.0 startats i samverkan med åtta
andra Skaraborgskommuner. Projektet riktar sig mot målgruppen unga och syftet har varit att skapa en mötesplats
som ska fungera som ett navigatorcentrum för att ungdomar snabbare ska komma i arbete eller studier.
För att möjliggöra för fler att få en meningsfull sysselsättning har socialnämnden stärkt samverkan med flera olika
verksamheter inom kommunen. Under året har brukare
med funktionsnedsättning fått meningsfull sysselsättning
vilket medfört att behovet av biståndsbeslutade insatser
som kontaktperson och hemstöd minskat. För att få fler
från försörjningsstöd till sysselsättning har också anställningar i kommunal verksamhet gjorts. Projektet Heltid
till alla har haft avsedd effekt då andelen heltid ökat från
63 procent till 86 procent och möjliggjort rättigheten att
kunna leva på sin lön. Trots stora insatser har kommunen
avvikande hög arbetslöshet för utsatta grupper så som äldre, personer med funktionsvariationer och utrikesfödda.
Däremot är bilden mer positiv för övriga.
Inom det prioriterade området bostäder har en bostadsförsörjningplan tagits fram. Falköping behöver bygga 170
lägenheter per år för att kunna möta identifierat behov.
Trots att fler bostäder byggs i år råder det bostadsbrist.
Bostad först är en modell som ska utföras som projekt
under två år i syfte att varaktigt minska antalet hemlösa.
2016 trädde bosättningslagen i kraft vilket innebär att
kommuner åläggs att ta emot enskilda och familjer som
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anvisas från Migrationsverkets verksamheter. För Falköpings del var det 15 personer som anvisades under året.
Utöver beskrivna prioriterade områden har barn och vuxna getts inflytande vid planering av det offentliga rummet. För att öka medborgarnas möjlighet att påverka har
28 möten anordnats utöver de krav på inflytande som beskrivs i plan- och bygglagen. En digital kartfunktion har
införts för insamling av medborgarnas synpunkter och
förslag. Medborgardialog har också genomförts vid etablering och ombyggnation av lekplatser.
I nämndernas redovisningar lyfts ofta trygghetsfaktorer
som en viktig indikator för social hållbarhet. Att förebygga risker och samhällsskydd är en insats för att stärka
tryggheten. Information och utbildningsinsatser har genomförts av Räddningstjänsten som gett goda resultat.
Under året har nästan dubbelt så många tagit del av dessa
utbildningar jämfört med föregående år. Verksamheten
har haft fokus på barn och unga, nyanlända samt äldre.
En viktig förutsättning för att elever ska kunna tillägna
sig nya kunskaper är att de känner sig trygga. Av gymnasieskolans elever i årskurs 2 upplever 94 % trygghet och
motsvarande siffra för grundskolans åk 5 och 8 är 92 %.
Resultatet är bra med tanke på att skolorna under tidsperioden har volymökat vilket lett till utmaningar med större
grupper och ökad mångfald. Analys visar att personalens
förhållningssätt, en förstärkt elevhälsa och ett förebyggande värdegrundsarbete har bidragit till ett relativt gott
bibehållet resultat.
INDIKATORERS UTVECKLING
2013

2014

2015

2016

TREND

Ohälsotal
(Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli)

31,4

32,2

32,8

32,8

l

Socioekonomiska
riskgrupper (SCB)

5

5

6

5

l

Nöjd-Inflytande-Index
(SCB:s medborgarundersökning)

35

41

38

42

l

Ohälsotal
Ohälsotalet beskriver antal utbetalda dagar med sjuk-,
arbetsskadesjuk-, rehabiliteringspenning samt sjuk-/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal
registrerade försäkrade i åldern 16–64 år. Ohälsotalet var
lika högt som föregående år och pekar mot en fortsatt negativ trend. Ohälsotalet i Falköping ligger högre än Västra

Götalands län och riket även om det generellt har skett
samma negativ förändring såväl regionalt som nationellt.
Det går att dra slutsatsen att Falköping följer den nationella utvecklingen gällande ohälsotalet, om än med något
högre utfall.

Socioekonomiska riskgrupper
Indikatorn är ett mått på relativ socioekonomisk status.
Den socioekonomiska sorteringsnyckeln ger en indikation om den relativa risken för ekonomiskt bistånd i kommunen jämfört med landets kommuner i stort baserat på
invånarnas arbetsmarknadsanknytning, inkomst- och utbildningsnivå. För kommuner i grupp 1 indikeras en relativt låg risk och för kommuner i grupp 10 en relativt
hög risk. Indikatorn 5 visar att Falköpings kommun har
en förhöjd risk för ekonomiskt bistånd jämfört med landets kommuner. Försörjningsstödet ligger på en relativt
konstant nivå där cirka 15 % av andelen som söker försörjningsstöd utgörs av ungdomar. Falköping har en hög
andel barn som växer upp i familjer som är beroende av
försörjningsstöd, men andelen har minskat något de senaste åren.

Nöjd-Inflytande-Index
Det sammanfattande resultatet för hur medborgare upplever sina möjligheter till inflytande hade år 2016 indexvärdet 42, vilket är två enheter högre än föregående år och
något högre än rikssnittet. Sedan 2010 har resultatet hamnat mellan 35 och 42. Index över 40 är enligt scb (sta tis-
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Samlad bedömning för mål 1
I de nedbrutna nämndsmålen framkommer en hel del positiva utvecklingsområden att ta fasta på. Ungdomsinflytandet
har stärkts, äldres upplevelse av trygghet
visar goda resultat, behovet av biståndsbedömda insatser har minskat då fler fått
meningsfull sysselsättning och tryggheten
i skolan visar relativt höga resultat.

tiska centralbyrån) godkänt men Falköping ligger i nederkant. Enligt undersökningen bör påverkan och förtroende
prioriteras i syfte att höja indexet. Det innebär bland annat att arbeta med invånarnas möjligheter att påverka och
huruvida invånarna känner förtroende för att kommunens
politiker arbetar för kommunens bästa. Medborgares upplevelse av inflytande över kommunens politik och verksamhet är relativt låg i medborgarundersökning såväl
nationellt som lokalt. Den finns en förväntan hos medborgaren att få vara med och påverka som inte tillgodoses.
För att kommuner framledes ska få stärkt förtroende visar
forskningen att medborgardialoger behöver utvecklas.
Forskningen pekar också på att det är viktigt att formulera
mål kring social hållbarhet utifrån de lokala förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för Falköpingsborna,
enligt utvecklingsforskare Hans Abrahamsson.

Valdeltagande
Denna indikator mäts vart fjärde år. Valdeltagandet i det
senaste riksdagsvalet uppgick till 87,2 %, vilket innebar
en ökning från valet 2010 med 2,5 %. Ökningen från valet
2006 var 4,5 %.

Nöjd medborgarindex: Det goda livet
Under två har kommunen mätt indiktatorer gällande det
goda livet i medborgarundersökningen. Men underlaget
för att kunna göra en analys och bedömning har varit
bristfälligt vilket gör att ingen bedömning av indikatorn
kan göras. Indikatorn utgår i nästa flerårsplan.
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MÅLBEDÖMNING
NIVÅ 2016
MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD

I den övergripande analysen framkommer att de underlag
som finns att tillgå visar på olika resultat. Vad gäller de prioriterade områdena bedöms kommunen uppnå en godtagbar
måluppfyllelse medan nämnders delmål och vissa indikatorer
kan visa en god eller mycket god måluppfyllelse.

Identifierade utvecklingsområden
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Forma samverkan för att att fånga upp barn och
unga i riskzon
Stärkt samverkan med civilsamhället – öka och
utveckla samverkan med föreningar, organisationer
och nätverk
Följa upp etiska och sociala krav i upphandlingar
Stärka styrkedjan mellan politik och tjänstemän så
att rollerna tydliggörs och ansvariga får den insyn
som krävs
Utveckla övergripande arbete med strukturer för
att följa upp målområdet
Samordna undersökningar som underlag för mer
övergripande kartläggningar och analyser
Stärka möjligheten till tidiga insatser och utveckla det
kompensatoriska uppdraget inom utbildningsområdet
Stärkt kommunikation till nyanlända och utrikesfödda
gällande kommunens service
Öka invånarnas möjligheter att påverka

Vi skapar förutsättningar genom att...
ORGANISATION

RESURSER

KOMPETENS

i högre grad pröva social
hållbarhet i uppföljningar
och inför beslut

i högre grad fördela resurser efter socioekonomi
och övriga förutsättningar

öka medvetenheten om
diskrimineringsgrunderna
hos all personal
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2

ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens möjligheter att stärka sin position och
bli intressant för invånarna, näringslivet och
den idéburna sektorn. Falköpings attraktivitet
ska stärkas genom att utveckla de områden
som är unika för Falköping och utifrån de behov som finns hos dagens och framtida invånare. Ett Falköping med egen växtkraft.

Analys och måluppfyllelse
Det är många faktorer som bidrar till att skapa en kommun som är attraktiv att bo, verka och leva i för medborgare och besökare. Under 2016 har olika insatser för att få
fler bostäder kommit igång, handelsplatser har utvecklats,
infrastrukturen har stärkts och Falköping som turistort har
nått nya rekordsiffror. Men det finns många olika delar
som påverkar hur människor upplever kommunen. Beroende på livssituation kan det vara allt ifrån tillgång till slalombacke till den natt och helgomsorg som erbjuds inom
förskola och som möjliggör för fler att kombinera arbete
och barn. Eller så kan det vara insatser som projektet Ung
omsorg som skapar mervärde i vardagen på äldreboende
genom att skolungdomar i årskurs 8-9 besöker de boende
på helger. För att bidra till attraktivitet eftersträvas en god
kvalitet på kommunens service.
I målet betonas att hela kommunen ska vara attraktiv
vilket ska möjliggöra ett attraktivt boende i såväl stad
som på landsbygd genom infrastruktur, bredband, kommunikationer, VA-föreningar med mera. Under året har
insatser genomförts och utveckling sker som bidrar till
ökad attraktivitet. I den senaste mätningen framkom att
tillgången till bredband ökat till 56 procent vilket är en
ökning på 13 procent. Nämnas kan också att nya cykelbanor byggs i Broddetorp och kommunal service finns på
många platser i kommunen även om den är stor till ytan.
Samverkan med olika aktörer i samhället är en viktig förutsättning för att öka attraktiviteten. Gemensamma kulturaktiviteter och arrangemang såsom Konstnatta, utebio,
Valborgs-, Midsommar- och Nationaldagsfirande, lägerverksamhet, aktiviteter på Mösseberg samt Familjelördagar har genomförts och lockat människor vilket bidrar till

ett attraktivare Falköping. Under året har en upprustning
av Medborgarhuset gjorts för att fortsatt utvecklas som mötesplats. För att kunna prioritera rätt och möta människors
behov behöver nätverk och möten med de som är mottagare för kommunens insatser och verksamheter stärkas.
Infrastruktur är en viktig del i att öka Falköpings attraktivitet. Satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar
har gjorts. Under målet beskrivs att antalet resande med
kollektivtrafiken ska öka. Falköpings station är i dag den
femte största stationen i Västra Götalandsregionen sett till
antalet resande. Även resandet med stadstrafiken har ökat
kontinuerligt sedan introduktionen av det nya linjenätet år
2011 och ökningen i antalet resande under 2016 var över
10 procent. Falköpings kommun strävar också efter att
främja cyklingen vilket medfört att det pågår utbyggnad
av nya cykelvägar.
Både Ekehagens forntidsby och Odenbadet är två värdeskapande verksamheter för invånare och turism. Ekehagen ökar antalet besökare för varje år medan Odenbadet
har haft ett år med dåligt badväder under sommaren vilket
gjort att antalet badande gäster gått ner. Under året har
kommunen arbetat för att skapa en god struktur för att
kunna ta emot och utveckla lägerverksamheten samtidigt
som antalet gästnätter inom kommunala lokaler minskat
under året. Arbetet är långsiktigt och effekterna av satsningen förväntas synas under 2017.

ÅRSREDOVISNING 2016 | FALKÖPINGS KOMMUN | 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | MÅLUPPFYLLELSE

INDIKATORERS UTVECKLING

Handelsindex - index för sällanköpshandeln
Utsläpp av koldioxid per invånare (kg)

2013

2014

2015

2016

60

62

60

-

3 354

3 185

-

-

Nöjd-Region-Index (SCB:s medborgarundersökning)

52

55

56

58

Befolkningsutveckling i procentuell ökning

0,9

0,6

1,0

0,9

2

10

12

59

9

12

18

31

65

68

65

71

Antal nya lägenheter i flerbostadshus
(Kommunens statistik)
Antal nya småhus (Kommunens statistik)
Nöjdhet medborgarindex idrotts och fritidsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning)

TREND

l
l
l
l
l
l
l

Befolkningsutveckling

Nöjd-Region-Index – att leva och bo i Falköping

Sedan årsskiftet har befolkningen ökat från 32 511 till 32
806 vilket är en ökning med 295 personer. Ökningen beror på ett positivt flyttningsöverskott på 217 personer och
ett positivt födelseöverskott på 75 personer.

Falköpings kommun fick klart godkänt av medborgarna
när det gäller en kommun att leva och bo i enligt SCB:s
medborgarundersökning. Nöjd-Region-Index (NRI) var
58 för år 2016, vilket var en liten ökning jämfört med
de föregående åren. Utfallet år 2016 innebar en fortsatt
positiv utveckling. För Falköpings kommun är det främst
förbättringar av betygsindexen för faktorerna bostäder
och trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-RegionIndex.

Nya småhus och nya lägenheter
Under år 2016 beviljades bygglov för 31 nya småhus och
59 nya lägenheter i flerbostadshus. Antalet handlar enbart
om beviljade bygglov och inte om färdigställande. Utfallet
visade på en kraftig ökning för byggande av lägenheter i
flerbostadshus gentemot samma period förra året. Utfallet
kan också sättas i relation till att bostadsförsörjningsplanen visar att kommunen behöver öka med 170 lägenheter
per år för att möta behov. Fastighetspriserna steg under år
2016 med cirka 16 procent jämfört med föregående år och
snittet var 1 381 000 kronor att jämföra med 1 187 000 år
2015. Motsvarande ökning för riket var cirka 8 procent.
Det finns en målkonflikt mellan bostadsförsörjning som
bidrar till ett socialt hållbart Falköping och ett bostadsbygge som skapar ett attraktivt Falköping. I Falköpings
tätort, likt många andra städer finns det segregerade bostadsområden med stora skillnader i socioekonomisk
status. Här synliggörs vikten av att planera och bygga en
inkluderande stad med blandad bebyggelse för ett socialt
hållbart samhälle och samtidigt möta den efterfrågan och
den attraktivitet som eftersträvas i Falköpings kommun.
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Utsläpp av koldioxid
Indikatorn om koldioxidutsläpp beskriver den mängd
koldioxid som släpps ut i atmosfären som följd av energianvändning/eldning av bränslen. Indikatorn redovisas
som utsläpp per invånare. Indata kommer från Sveriges
nationella emissionsdatabas, RUS, som utges årligen med
en eftersläpning på två år. Detta betyder att det finns data
fram till år 2014 då nivån visade på 3 185 kg/invånare.
Med det föreslagna målet från Miljömålsberedningen till
år 2045 ska nivån ner under 1 000 kg per person. Jämförelse mellan åren visar att koldioxidutsläppen stadigt
minskar men att utvecklingen går för långsamt gentemot
Miljömålsberedningens mål.
Transporter utgör en stor och ökande andel av kommunens totala energianvändning. Läs mer i Hållbarhetsredovisningen.
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Handelsindex
Samlad bedömning för mål 2

Redovisat handelsindex gäller för utvecklingen av sällanköp i Falköping. Senast redovisat utfall fanns för år 2015
och visade på en liten minskning på 2 enheter till 60. Analys av resultatet pekar på att de etableringar som gjorts
ännu inte haft genomslag i mätningar.

Generellt visar analysen att Falköping
MYCKET GOD
upplevs som en attraktiv kommun att bo,
GOD
leva och verka i. Det finns ett stort utbud
av idrott, kultur och fritidssysselsättGODTAGBAR
ningar som lockar. Kommunikationerna
MINDRE GOD
är goda och serviceutbudet är stort i hela
kommunen. Andelen pendlare ökar för
varje år. I nämndernas redovisningar framträder bland annat
rekordsiffror för turismen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god.

Nöjd-Medborgar-Index:
Idrotts- och motionsanläggningar
Indikatorn mäter hur medborgarna bedömer kommunens
verksamheter i Falköpings kommun inom området idrottsoch motionsanläggningar. Frågorna rörde öppettider vid
kommunens idrotts- och motionsanläggningar, utrustning
och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar samt belysningen i kommunens motionsspår. Indikatorn visade
en höjning från 56 år 2015 till 71 år 2016. Sett över sex år
ligger indikatorn rekordhögt. Indexmåttet 71 är markant
högre än genomsnittet för kommuner i samma storlek och
högre än rikssnittet på 60. Av undersökningen framgår att
Falköpings invånare är nöjda och näst intill mycket nöjda
med verksamheten. I arbetet med fritidsanläggningar har
fritidskontoret under året påbörjat implementeringen av
uppgraderingen av datasystemet Interbook Go. Detta för
att vikten av att digitalisera verksamheterna ökar i takt
med att samhället blir mer digitalt och systemet kommer
att generera smidiga lösningar och förbättringar för kund.
Resvaneundersökningen beställs inte längre vilket gör att
indikatorerna Andel cyklister och Upplevelse av att resa
med kollektivtrafik utgår. Däremot finns andra underlag
att tillgå som berör utveckling inom dessa områden.

MÅLBEDÖMNING
NIVÅ 2016

Identifierade utvecklingsområden
•

•
•
•
•

•

Utveckla offenliga rum. Första intrycket av Falköpings
kommuns fysiska utsmyckning ska vara positiv och
bidra till ett ökat intresse
Fortsätta utveckla goda kommunikationer och arbeta
för att förkorta restider till Göteborg
Fortsätta att öka besöksnäringen och antalet gästnätter
samt lägerverksamheten
Utveckla, förädla och behålla kvaliteten i kommunens
verksamheter
Utveckla goda mötesplatser på alla kommunens orter
för att stärka dess betydelse och göra dem än mer
attraktiva
En god planberedskap både för bostadsbebyggelse och
utveckling och nyetablering av verksamheter

Vi skapar förutsättningar genom att...
ORGANISATION

RESURSER

KOMPETENS

fortsatt utveckla och behålla
samarbete med näringsliv
och civilsamhället

fortsatt bidra till en
attraktiv utveckling i
hela kommunen

öka medvetenheten om
ett gott bemötande
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3

ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS

Att näringslivet utvecklas i en kommun är avgörande för välfärden. Utveckling sker i ett ömsesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta krävs en gemensam framtidstro och en gemensam
viljeinriktning men även ett kraftfullt lokalt engagemang och kommunen som en aktiv och naturlig
part i utvecklingsarbetet. Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med
tillväxt i fokus.
Analys och måluppfyllelse
Näringslivets utveckling är avgörande för välfärden och
tillväxt sker i ett ömsesidigt förtroende mellan kommun
och näringsliv. För detta krävs en gemensam framtidstro
och en gemensam viljeinriktning men även ett kraftfullt
lokalt engagemang att kommunen agerar som en aktiv
och naturlig part i utvecklingsarbetet. Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun
med tillväxt i fokus. Därför bedrivs utvecklingsarbetet
tillsammans med näringslivet. Näringsklimatet mäts för
att få del av näringslivets upplevelser. Under år 2016 arbetades med målet Ett näringsliv som utvecklas genom
förbättrat näringslivsklimat. En fortsatt positiv utveckling
kan utläsas ur Svenskt näringslivs undersökning där kommunen klättrat 43 placeringar i kommunrankingen. Enkät
till bygglovssökande visar att 75 % är nöjda med hantering av sitt ärende och kontakten med kommunen.
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För att näringslivet i Falköpings kommun ska växa krävs
en god framförhållning i samhällsplaneringen. Utifrån det
har en ny digital översiktsplan med medborgardialog som
grund tagits fram. Nybyggnationen kring Köttorget har
under året påbörjats och hösten 2017 står 24 lägenheter
i byggnaden klara. Vidare har fler etableringar inom handeln gjorts och handelsplatser i Plantis och vid Köttorget
utvecklas. Satsningen på Skaraborgs logistik center och
terminalbyggnaden på Marjarp ska skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. En satsning som möter dagens höga krav på effektiva och snabba
transporter.
Kommunen har bidragit till ett näringsliv som utvecklas
genom kompetensförsörjning som matchar näringslivets
efterfrågan. Ett aktivt samarbete mellan näringslivet och
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har bidragit till
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INDIKATORERS UTVECKLING

Antal nya företag
per 1000 invånare
(Nyföretagarbarometern)
Antal företag i
Falköpings kommun
(SCB)
Näringslivsklimat
(SKL:s insikt)
Antal gästnätter
i kommunen
(HUI Research)
Årlig omsättning, turismen
i Falköping
(HUI Research)

en god måluppfyllelse och har även legat till grund för
starten av nya utbildningar under året. Samarbetet är en
förutsättning för att skapa nya utbildningar för framtidens behov. Inom yrkeshögskoleutbildningar och gymnasiala yrkesutbildningar går 80 procent vidare till arbete
efter avslutade studier. Vidare har uppdragsutbildningar
gjorts för att stärka deltagares kunskaper och färdigheter
och därmed höja kvaliteten i de verksamheter de arbetar.
Nöjdhetsindex för uppdragsutbildningar är på 83 vilket
motsvarar mycket nöjd. Samarbetet med näringslivet har
också genererat nya utbildningar för framtidens behov.
Nyföretagarcentrum mäter nyföretagandet och är den
organisation som kommunen stödjer för att utveckla nyföretagandet genom rådgivning och utbildningsinsatser.
Kommunen har under 2016 gett extra medel för att utveckla verksamheten och arbeta mer uppsökande. Under
året har nyetableringar möjliggjorts och ett litet trendbrott
har skett där nyföretagandet nu ökar igen. Antalet nya företag uppgick till 121 stycken vilket motsvarar 3,7 företag/1 000 invånare att jämföras med 3,0 år 2015.
Turistnäringen har växt med rekordmånga gästnätter
och under 2016 ökade antalet besökare vid Trandansen
till 145 000. Mössebergs friluftsområde är ett prioriterat område som ska vara gratis och tillgängligt för alla.
Satsningen på Mösseberg fortgår och nybyggda campingstugor och utveckling av nya skidspår ska komplettera
utbudet av äventyrslekplats, djurpark, utegym och promenadstråk. Sommarbussen infördes från och med år 2016
och tillgängliggör Mösseberg för fler.
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Nya företag
Indikatorn Antal nya företag per 1 000 invånare visar en
ökning jämfört med förra året. 2016 startades 121 nya
företag att jämföra med året innan då 97 nya företag bildades. Det är en ökning med 24,7 % och med det goda
resultatet klättrade kommunen 32 platser i rankingen och
ligger nu på plats 229 i landet. Kommunens agerade för
att nå en förändring har resulterat i att etableringsfrekvensen ökat markant.

Antal företag i Falköpings kommun
Indikatorn är ny. Jämfört med ett nationellt snitt har Falköping många företag.

Näringslivsklimat
Utifrån den strategi- och handlingsplan som upprättats
för att skapa ett förbättrat företagsklimat i Falköping
har kommunen succesivt förbättrat sina resultat. SKL:s
senaste mätning för 2016 har ännu inte kommit men en
fortsatt positiv utveckling kan utläsas ur Svenskt Näringslivs undersökning där kommunen klättrat 43 placeringar.
Vid SKL:s senaste servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag redovisade Falköping
2015 en markant förbättring av Nöjd-Kund-Index från
59 till 74. Undersökningen visade att Falköping placerat
sig på 22:a plats i Sverigerankingen. Bemötandet fick det
allra högsta betyget med ett värde på 80. Bygglov stod
för den största ökningen med åtta enheter. En förklaring
är troligen att andelen beslut i bygglovsärenden som fattats inom fyra veckor från komplett ansökan ökar jämfört
med tidigare år och 2016 var det enbart 2 procent av tagna
beslut som överskred 10-veckorsgränsen.
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På Wrågården har man skapat ett naturlikt
boende där gästerna kan ”bo i en älg”.

Interiör från nybyggd campingstuga på Mössebergs Camping.

Gästnätter
2016 blev ett rekordår för besöksnäringen i såväl Västsverige som i Falköping. Totalt 6,5 miljoner gästnätter på
hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen vilket resulterat i en ökning med 3 procent jämfört med det tidigare
rekordåret 2015. I Falköping redovisades 64 331 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) och det är
högsta antalet sedan år 2008. Totalt ökade antalet gästnätter i Falköping med cirka 3 procent vilket motsvarar
cirka 2 000 gästnätter i absoluta tal att jämföra med Skaraborg som har en negativ gästnattsutveckling på cirka -4
procent. I Falköping är det den utländska turismen som
bidrog till tillväxten under 2016 och de utländska övernattningarna ökade med nästan 25 procent. En indikator
visar att antalet lägerbesökare inom kommunens lokaler
minskat samtidigt som indikatorn för antal gästnätter på
hotell, stugbyar och vandrarhem når rekordresultat för andra året i rad. Här vore intressant att vidare undersöka om
en förskjutning av boenden från kommunens lokaler vid
lägerverksamhet skett eller om andra faktorer påverkat
resultatet.

Årlig omsättning turismen i Falköping
Enligt SCB omsatte turismen i Falköpings kommun totalt
cirka 590 miljoner kronor år 2015, vilket motsvarar 3,6
procent av den totala omsättningen i kommunen. Turismens bidrag till kommunens BRP (bruttoregionprodukt)
uppgick till 180 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av kommunens totala BRP. Omräknat i sysselsättning motsvarar det cirka 400 årsverken.
Indikatorn Logistikutveckling har utgått men en strategi
har tagits fram och här intill finns andra underlag att tillgå
som berör utveckling inom detta område.
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Samlad bedömning för mål 3

MÅLBEDÖMNING
NIVÅ 2016

Måluppfyllelsen för ett näringsliv som
MYCKET GOD
utvecklas är mycket god. Kommunen
GOD
upplevs som en god samarbetspartner
och har tillsammans med näringslivet
GODTAGBAR
stärkt attraktiviteten. Näringslivets och
MINDRE GOD
Falköpings kommuns utbud av kultur och
fritidsaktiviteter upplevs som gott vilket
lockar rekordmånga turister och besökare. Nyföretagandet
är på frammarsch och handeln utvecklas men precis som
kommunen upplever näringslivet problem med matchning
i rekrytering. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som
mycket god.

Identifierade utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•

Utveckla komplementaritet i regional samverkan
inom fler områden
Bidra till att fler företag bildas och att
arbetstillfällen ökar
Utveckla handeln
Stärka företagens kompetensförsöjning
genom matchning
Fortsatt utveckla näringsklimat och bemötande
Utveckla lägerverksamhet och turismnäring
i samverkan

Vi skapar förutsättningar genom att...
ORGANISATION

RESURSER

KOMPETENS

behålla och stärka
samverkan med
näringsliv

samordna kommunens
aktiviteter och processer
för tydliggöra kommunens
helhetsansvar

fortsätta utveckla
bemötandet vid företagskontakter
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KVALITETEN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA

Falköpings kommun är till för falköpingsborna. Kommunens uppdrag är att kommuninvånarna ska vara
nöjda med den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller. En god kvalitet i kommunens
verksamhet innebär att kommunen ska använda pengarna på rätt sätt och hitta bästa sätt att samverka
för att på ett effektivt sätt nå uppställda mål. För att göra detta krävs ett systematiskt kvalitetsarbete
med utgångspunkt från invånarnas behov och förväntningar.Viktigaste resursen i kvalitetsarbetet är
medarbetarna, deras kompetenser och kunskaper. Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som stärker och säkrar kvalitet. God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att möta medborgarnas behov och nå
verksamheternas mål.
Analys och måluppfyllelse
Många av kommunens verksamheter når goda resultat i
brukarundersökningar, elev- och föräldraenkäter. Medborgarundersökningen visar på en positiv trend inom alla
områden. Sammantaget visar nämnderna styrka gällande
bemötande, trygghet och trivsel. Här redovisas generellt
höga resultat. Företagarna upplever ett förbättrat bemötande, elever och vårdnadshavare upplever generellt ett
gott bemötande och andelen äldre som är nöjda med äldreomsorgen är högre än i riket och länet.Vad gäller de äldre
kan kommunen se att det finns ett samband mellan trygghet
och medinflytande genom brukarråd. Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Sammantaget framträder inget tydligt
utfall utan jämförelse med riket visar att olika områden får
skilda värden.
Personalens kompetens har en avgörande betydelse för att
verksamhetens kvalitet. En grundförutsättning för att kommunen ska kunna upprätthålla en verksamhet av god kvalitet är att man kan rekrytera och behålla medarbetare med
god kompetens, vilket också är en utmaning då efterfrågan
på personal inom flera stora yrkesgrupper ökar. Rekryteringssituationen har blivit mer ansträngd och svårigheter att
anställa behöriga har ökat för många verksamhetsformer.
Läget är särskilt svårt vad gäller pedagogisk personal inom
alla skolformer och socionomer.
Utvecklingsarbetet med kommunens värdegrund skrivs
fram som en positiv faktor. Stärkt styrning och uppföljning
av ekonomi och verksamhet har utvecklats genom att det
tagits fram nya styrprinciper. För att stärka det övergripan-

de målarbetet har bättre förutsättningar skapats genom att
samtliga chefer fått kompetenshöjande insatser.
Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts i flera nämnder och ett större fokus har lagts på att analysera resultatet
och målarbetet. För att skapa en helhet i bedömningen av
måluppfyllelse har analysarbetet genomförts på olika nivåer vilket bidragit till bättre underlag. Ett stort fokus har
legat på att förbättra tillit och förtroende i styrkedjan, både
i kommunen i stort och i nämndernas arbete. Chefer har
gjort analyser av sina verksamheter, använt underlag som
öppna jämförelser, brukarundersökningar och verksamhetsenkäter samt övrig offentlig statistik samt analys av
resultat, synpunkter och avvikelser.
Nämnas kan att socialnämndens sammanfattande bedömning visar genomgående god kvalitet också i jämförelse
med andra vilket syns i Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen där 89 procent av brukarna på
äldreboende och 96 procent av brukarna i hemtjänst var
nöjda eller mycket nöjda med insatsen som helhet. Undersökningarna visar att kommunen ligger högt jämfört med
riket.
I förskoleenkäten anger cirka 95 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda med bemötande, trygghet och trivsel
i förskolan. Innehållet i verksamheten synligörs på ett tydligare sätt genom pedagogisk dokumentation och kompetensutvecklingsinsatser har gett god effekt på kvaliteten i
verksamheten. Alla grundskolor deltar i och genomför ett
värdegrundsarbete som benämns Trivselprogrammet och
resultaten visar på högt engagemang och förbättrade relationer inom hela verksamheten. Trots många goda insatser
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minska kommunens miljöpåverkan och i kommunens roll
som föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle.
Under år 2016 har arbetet påbörjats med att ta fram ett system för hållbarhetsprövning av beslut och ett system för
hållbarhetsledning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tekniska nämnden har en positiv trend för samliga miljöindikatorer så som svinn, matavfall, energiförbrukning med mera. Läs mer i Hållbarhetsredovisningen.
INDIKATORERS UTVECKLING

och fina resultat saknar en stor andel av eleverna behörighet
till gymnasieskolan och här har skolan inte lyckats med sitt
kompensatoriska uppdrag. Andelen nyanlända elever som
varit i Sverige mindre än 4 år har ökat.
Betygspoängen för gymnasieskolan visar en positiv trend,
men samtidigt växer antalet elever på IM-programmen. Inför året genomfördes en omorganisation med syfte att öka
genomströmningen inom SFI och möjliggöra för fler studerande att kombinera grundläggande ämnen med SFI. Redan
i början av hösten syntes effekter av detta utifrån att antalet
elever inom grundläggande ämnen hade fördubblats jämfört med samma period föregående år. Inom Arbetsmarknadsenheten ses en positiv trend att fler går vidare mot arbete vilket hänger ihop med ett gynnsamt konjunkturläge.
Inom flera verksamheter är goda ställtider en kvalitetsindikator. Räddningstjänsten har fortsatt att utveckla goda mått
på inställningstider vid utlarmning. Den positiva trenden
har stärkts och 2016 var de på plats inom 15 minuter i 94
procent av alla fall på plats från att utlarmning skett. Även
den tid som löper från det att en bygglovsansökan lämnas
till kommunen till dess att den är komplett har förkortats.
När bygglovshandlingarna varit kompletta har 90 procent
av dem som sökt bygglov fått besked inom fyra veckor att
jämföra med statens gräns på tio veckor. Kommunens gemensamma synpunkthantering stödjer nämnderna i dialog
och uppföljningsarbete. Hanteringen fungerar bra men analys och kategorisering avseende orsaker kan förbättras för
att tydligare visa vilka åtgärder kommunen behöver vidta.
Det systematiska miljöarbetet internt är avgörande för att
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Nöjd-Medborgar-Index
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-MedborgarIndex (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens
verksamheter i Falköpings kommun blev 58. Kommunen
ligger på en jämn nivå med en något positiv trend. Index
ligger över medelvärdet som är 54 för samtliga medverkande kommuner i Sverige. För Falköpings kommun är det
främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna
gator och vägar samt miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Nöjd-Medborgar-Index: Bemötande och tillgänglighet
Betygsindexet för bemötande och tillgänglighet, det vill
säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet
och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen,
blev 59 i Falköpings kommun. Det ligger något högre än
rikssnittet och det är en positiv trend för Falköping de senaste sex åren. Frågor ställda i undersökningen rörde hur
nöjda medborgarna var med hur lätt det var att komma i
kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen,
hur bemötandet var, hur medborgarna upplevde servicen
samt möjligheten att komma i kontakt med kommunens
högre chefer.
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Andel biogasfordon av kommunens fordon
Samlad bedömning för mål 4

Falköpings kommun ska verka för att biogas används vid
transporter inom den egna organisationen samt vid de
transporter som kommunen handlar upp. Vid byte av egna
fordon ska gasfordon prioriteras utifrån beslut i kommunstyrelsen. Då andelen biogasfordon ökar långsamt i förhållande till de byten av fordon som sker är slutsatsen att andra
prioteringar görs. Läs mer i Hållbarhetsredovisningen.

MÅLBEDÖMNING
NIVÅ 2016

De övergripande indiktorerna visar
MYCKET GOD
övervägande på positiva trender liksom
GOD
nämndernas redovisningar av bemötande,
trivsel och trygghet. Däremot lyfts kompeGODTAGBAR
tensförsörjning fram som en utmaning i
MINDRE GOD
flera av nämndernas målbeskrivningar och
Barn- och utbildningsnämnden har under
flera år haft en negativ trend avseende elevers måluppfyllelse.
Sammantaget bedömns måluppfyllelsen som godtagbar.

Falköping kommun som en attraktiv arbetsgivare
Under 2016 har ingen ny medarbetarundersökning genomförts. Andel medarbetare, som upplever Falköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare har legat på en stabilt
hög nivå. Upplevelsen av Falköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare bedöms på en skala från ett till fem.
Resultat för år 2015 låg på 3,8, vilket var en ökning från
förra mätningen år 2013. Att rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens är grunden för att bedriva
en verksamhet av hög kvalitet. Arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare är fortsatt prioriterat.

Nöjd-Medborgar-Index: Värdegrund
Under två år har kommunen mätt indiktatorer gällande Det
goda livet i medborgarundersökningen. Men underlaget för
att kunna göra en analys och bedömning har varit bristfälligt vilket gör att ingen bedömning av indikatorn kan göras.
Indikatorn utgår i nästa flerårsplan.
Indikatorn Andel av verksamheter som arbetar med miljöledningssystem, mäts inte och kommer utgå som indikator.

Identifierade utvecklingsområden
•

•
•
•
•
•

Att stärka kommunens kompetensförsörjning
genom att rekrytera och behålla och utveckla
medarbetare med god kompetens
Kommunens verksamheter ska höja sin kvalitet
genom att ta tillvara forskning och beprövad erfarenhet
Skolorganisationsförslag ska bidra till en likvärdig
skola med högre måluppfyllelse
Det övergripande systematiska kvalitetsarbetet
behöver fortsatt stärkas
Utveckla tillförlitliga underlag för bedömning av
måluppfyllelse
Ta fram ett system för hållbarprövning av
uppföljning och beslut

Vi skapar förutsättningar genom att...
ORGANISATION

RESURSER

KOMPETENS

utveckla samsyn och tillit i
styrkedja i det systematiska
kvalitetsarbetet

i högre grad fördela
resurser efter socioekonomi och övriga
förutsättningar

utveckla introduktionen
för nyanställda och hitta
nya grepp för att behålla
och utveckla personal

skolorganisationsöversyn ska
bidra till en mer likvärdig skola
med ökad kvalitet
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Finansiell analys
ÅRETS RESULTAT
Falköpings kommun uppvisade ett positivt resultat på
60,0 mnkr (2015: 30,1 mnkr). Rensat från realisationsvinster blev resultatet 59,4 mnkr (2015: 29,1 mnkr). De skattefinansierade verksamheterna redovisade sammantaget
ett överskott gentemot budget om 14,7 mnkr, vilket kan
jämföras med 8,5 mnkr år 2015. Alla nämnder förutom
barn- och utbildning uppvisade positiva budgetavvikelser.
De centrala posterna uppvisade en positiv avvikelse om
8,8 mnkr. Även de taxefinansierade verksamheterna redovisade ett överskott om 1,7 mnkr (2015: 0,7 mnkr). De
finansiella posterna uppvisade ett överskott om 8,0 mnkr
(2015: 13,9). För mer information se avsnittet Driftredovisning och Finansiell rapport.
Kommunens bolag redovisade också ett positivt resultat
på 12,2 mnkr. Koncernens resultat blev således 72,2 mnkr
(2015: 41,3 mnkr).
NETTOINVESTERINGAR
Av 2016 års budget på 347,0 mnkr (inklusive ombudgeteringar om 171,0 mnkr från år 2015) förbrukades 200,6
mnkr under 2016. De nämnder, som investerade mest, var
tekniska nämnden samt socialnämnden. För mer information se avsnittet Investeringsredovisning.
Självfinansieringsgraden blev lite lägre än 2015 och låg
på 76,0 % (2015: 78,3 %). Bidragande orsak var högre
investeringstakt och något högre avskrivningar än 2015,
att skillnaden inte blev större beror på att resultatet för
2016 var högre än 2015.
BALANSKRAVSUTREDNING
Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga
kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det
egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster ska inte medräknas.

BALANSKRAVSUTREDNING (TKR)

Årets resultat
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-593

-1 107

-

48

Realisationsförlust
Orealiserade förluster i värdepapper

1 129

-1 346

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-1 129

1 346

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

59 451

29 065

Medel till resultatutjämningsreserv

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv

-

-

Pensioner inom eget kapital

-

-

59 451

29 065

Årets balanskravsresultat

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket
innebär att ekonomin ska styras både i det långa och korta
perspektivet. Riktlinjerna innebär att Falköpings resultat
över tid (10 år) ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering består dels av
planenliga avskrivningar, dels av resultatet.
Det kommunen däremot inte ska göra, enligt generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande generationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. En
rimlig amorteringstid är 25 år, vilket motsvarar en generation. Det innebär att resultatet över tid minst ska motsvara
låneskulden delat med 25.
Resultatet ska dock över tid (10 år) uppgå till minst 2 %
av skatter och statsbidrag, om detta resultat är högre än
låneskulden delat på 25 år. För att Falköpings kommun
ska uppnå god ekonomisk hushållning ska resultatet över
tid således uppgå till det högsta av dessa två resultatkrav.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (TKR)

Skatter och statsbidrag

2016

2015

60 044

30 124

1 814 590

1 720 357

Resultatet i % av skatter och statsbidrag

3,30 %

1,8 %

Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag

36 292

34 407

605 313

662 737

24 213

26 509

Låneskuld

Balanskravet uppnåddes därmed och inget underskott
finns från tidigare år..

2015

30 124

Realisationsvinst

Resultat

I resultatet ingick en realisationsvinst om 593 tkr. Årets
resultat på 60,0 mnkr ska därför minskas med motsvarande belopp. Efter balanskravsjustering blev då årets resultat 59,4 mnkr.

2016

60 044

Resultat som låneskuld/25 år
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Låneskulden delat med 25 år innebar för 2016 ett resultatkrav på 24,2 mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag
innebar ett resultatkrav på 36,3 mnkr. För att uppnå god
ekonomisk hushållning 2016 ska resultatet således uppgå
till 36,3 mnkr, då detta är det högsta av de två uppsatta
kriterierna. Årets resultat på 60,0 mnkr var 23,8 mnkr högre än resultatkravet och procentuellt + 1,3 % bättre, sett
till andel av skatter och statsbidrag.
Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings
kommun är 38,9 mnkr (2,1 % av skatter och statsbidrag).
Låneskulden har under samma period varit låg och resultatkravet ur ett generationsperspektiv har därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, därför redovisas inte det målet här. Resultat som
2,1 % av skatter och statsbidrag gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid
uppnås.
När det gäller ekonomisk hushållning sett som en sammanvägd bedömning av kommunens mål hänvisas till
avsnittet Måluppfyllelse. Det finansiella resultatkravet för
god ekonomisk hushållning uppnåddes 2016 och även sett
över tid (10 år) uppfylls målet.
PENSIONSÅTAGANDE

rätt till visstidspension. Förpliktelsen var 2016 uppbokad
till 2 961 tkr och ingick i posten Avsättningar för pensioner.
STATLIG ERSÄTTNING FRÅN
MIGRATIONSVERKET
Den statliga ersättningen från Migrationsverket, som Falköpings kommun utan ansökan erhöll under 2016, uppgick till totalt 33,5 mnkr. Från år 2015 periodiserades 1,4
mnkr, vilket innebar att det fanns 34,9 mnkr för 2016 att
fördela ut till nämnderna för integrationsfrämjande åtgärder.
Falköpings kommun har en beslutad fördelningsmodell, där den största delen av ersättningen fördelas ut
efter åldern på de nyanlända till barn- och utbildningsnämnden respektive kompetens- och arbetslivsnämnden.
Socialnämnden erhåller det initiala försörjningsstödet
och kommunstyrelsen får ersättning för motsvarande
en tjänst för integrationssamordning. Därutöver finns
en sökbar pott, där alla nämnder kan söka medel för
integrationsaktiviteter/-projekt och för täckning av integrationskostnader som inte täcks på annat sätt. I cirkeldiagrammet framgår fördelningen av integrationsersättningen för år 2016.

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt
uppgick till 810,5 mnkr, varav 715,7 mnkr avser åtaganden som är äldre än 1998. Dessa åtaganden benämns pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. Denna del av
pensionsåtagandet redovisas inte i balansräkningen enligt
kommunal redovisningslag. Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade till verksamheten.
Antal berörda personer och beräknad förpliktelse av visstidspensioner ska anges i årsredovisningen enligt Rådet
för Kommunal Redovisning (RKR). Kommunen har åtta
förtroendevalda personer som vid sin pensionering har

2%

6%

4%
33%
9%

Barn- och utbildningsnämnden
Kompetens och
arbetslivsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Projekt periodiserat till 2017

46%

Av de ovanstående redovisade 34,9 mnkr för 2016 återstod 6,0 %, närmare bestämt 1,9 mnkr som periodiserades
till 2017.

PENSIONSÅTAGANDEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TREND

Avsättning för pensioner

39,6

44,2

45,2

51,3

59,7

63,0

73,0

82,9

88,1

94,8

l

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998

700,5

702,6

719,9

685,5

758,1

759,9

811,1

773,1

748,7

715,7

l

Totalt pensionsåtagande

740,1

746,8

765,1

736,8

817,8

822,9

884,1

855,9

836,8

810,5

l
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KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING
Sett över de senaste tio åren har Falköpings kommun haft
ett genomsnitt gällande årets resultat på 38,9 mnkr. Årets
resultat 2016 var 60,0 mnkr, vilket motsvarade 3,3 % av
skatter och statsbidrag. Investeringarna har den senaste
tioårsperioden ökat från drygt 63 mnkr till 201 mnkr årligen. Kommunens ekonomi är i balans och kan med bakgrund av ovanstående siffror betecknas som god. Dagens
höga investeringstakt och de kommande årens ökande investeringsbehov kommer att kräva höga resultat framöver.
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar låg
år 2016 på 76,0 %. Snittet för de tio senaste åren är 72,7 %.
2016 minskade självfinansieringsgraden en aning, trots ett
bättre resultat men till följd lite högre avskrivningar och
mycket högre nettoinvesteringar. Målet är att nya investeringar ska vara självfinansierade för att skapa en god
ekonomisk hushållning för kommande generationer.
Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder AB
till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas positivt med
låga bostadsvakanser. Vidare ger en ökande befolkning en
ökande efterfrågan på bostäder. Efterfrågan på såväl större som mindre lägenheter är betydligt större än utbudet.
Bolaget kan därmed känna tillförsikt inför framtiden och
planera för fler bostäder. Bolagets låneskuld ökade något
under 2016, då bolaget genomfört ett antal inköp av både
fastigheter och bostäder, men ligger fortsatt på en stabil
nivå. Nya investeringar planeras även under 2017, vilket
kommer att öka låneskulden något. 2016 års resultat blev
12,2 mnkr för koncernen Hyresbostäder resulterande i en
vinstmarginal på 9,2 %.
Falköpings kommun har under de senaste 10 åren haft
en betydande ökad investeringstakt, då investeringar av
skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden och gator och
VA-ledningar inom kommunen genomförts. Det har lett
till att långfristiga skulder under en tioårsperiod ökat från
200 mnkr till 600 mnkr, och att belåningen per invånare
ökat, men den ökande investeringstakten över tid medför
självklart även att tillgångssidan per invånare ökat.
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Låneskulden för Falköpings kommuns del minskade under 2016 med 58 mnkr. Sett ur ett koncernperspektiv har
Falköping en relativt sett låg belåning per invånare, då
de kommunala bolagen är lågt belånade. Soliditeten och
även likviditeten är dock stabil och soliditeten inklusive
total pensionsskuld är positiv. Genomsnittsräntan för låneskulden fortsätter att sjunka och låg 2016 på 1,56 %.
Detta tillsammans med ökande eget kapital och minskande pensionsförpliktelser utanför balansräkningen gör att
Falköpings kommun har en stabil ekonomi. Även Falköpings Hyresbostäder AB har en balanserad tillväxt med
ett ökat eget kapital, en förbättring av soliditeten och en
likviditet uppgående till 106 % för 2016.
Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings kommun
med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget har en
stabil ekonomi. Falköping har sedan 2002 haft en positiv
befolkningsutveckling och denna utveckling kan förväntas fortsätta framöver. Demografin med ökat antal barn
och gamla ställer höga krav på kommunen både vad gäller skolor och äldreomsorg. För att möta detta krävs god
ekonomisk hushållning, där kommunen självfinansierar
sina investeringar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings kommuns ekonomiska ställning är god och i jämförelse med
andra kommuner står den sig väl. Mer om detta under
Finansiell analys av resultaträkningen.
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Personalredovisning
MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP
Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
som stärker och säkrar kvalitet. Kommunen ska fortsätta
att arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
den kompetens som behövs för att kunna möta medborgarnas behov och nå verksamheternas mål. Kommunen
eftersträvar ett arbetsklimat med dialog och delaktighet
där chefer och medarbetare gemensamt medverkar till att
skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med
god kvalitet.
PERSONALSAMMANSÄTTNING
Av kommunens tillsvidareanställda är könsfördelningen
80 % kvinnor och 20 % män.

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

FÖRVALTNING

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

VISSTIDSANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2015

2016

2015

2016

2015

2016

932

974

136

314

1 068

1 288

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

90

89

6

6

96

95

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

68

78

27

20

95

98

Kultur- och fritidsförvaltningen

49

56

8

12

57

68

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

45

45

2

0

47

45

309

315

29

38

338

353

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen

1 284

1348

157

158

1 441

1 506

Totalt

2 777

2905

365

548

3 142

3 453

ANSTÄLLDA KVINNOR OCH MÄN I AKTIV TJÄNST

KÖN

Kvinna
Man
Totalt

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

VISSTIDSANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2015

2 016

2 015

2 016

2 015

2 016

2 220

2 334

264

407

2 484

2 741

557

571

101

141

658

712

2 777

2 905

365

548

3 142

3 453

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA BLAND TILLSVIDAREANSTÄLLDA (PROCENT)

FÖRVALTNING

HELTID
KVINNA

MAN

2015

2016

2015

Barn- och utbildningsförvaltningen

89 %

93 %

92 %

94 %

Kommunledningsförvaltningen

85 %

92 %

100 %

100 %

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

98 %

100 %

94 %

94 %

Kultur- och fritidsförvaltningen

88 %

94 %

100 %

100 %

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

2016

100 %

100 %

98 %

98 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen

70 %

93 %

100 %

100 %

Socialförvaltningen

58 %

78 %

71 %

94 %
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ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA PER SYSSELSÄTTNINGSGRAD

90,00%

Man

80,00%

Kvinna

Heltidstjänst har 93 % av männen och 84 % av kvinnorna. Arbetet
med att erbjuda önskad sysselsättningsgrad fortsätter. Dialog förs kring
arbetstidsmodeller/-lösningar, som möjliggör att fler medarbetare kan
erbjudas önskad sysselsättningsgrad, samtidigt som kontinuitet och
kvalitet i verksamheterna förbättras.

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Årsarbetare, som arbetar 40 timmar/vecka, arbetar enligt årsarbetsavtalet 2 007 timmar. Med borträknad semester på 200 timmar blir det
1 807 timmar i snitt. På socialförvaltningen räknas med ett snitt på
1 744 timmar grundat på att de flesta arbetar 37 timmar/vecka.

20,00%
10,00%
0,00%
Deltid

Heltid

ARBETADE TIMMAR OCH ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING (INKLUSIVE TIMAVLÖNADE)

FÖRVALTNING

ARBETADE TIMMAR

Barn- och utbildningsförvaltningen

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE

2015

2016

2015

2016

2 111 698

2 250 919

1 168

1 245

Kommunledningsförvaltningen

186 983

189 355

103

105

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

180 998

198 045

100

110

Kultur- och fritidsförvaltningen

121 105

132 592

67

73

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

110 643

113 235

61

63

Samhällsbyggnadsförvaltningen

671 089

705 320

371

390

Socialförvaltningen
Totalt

2 913 347

3 027 165

1 670

1 736

6 295 863

6 616 631

3 540

3 722

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 65 ÅR

FÖRVALTNING

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2017–2026

10

23

24

20

22

29

33

19

25

20

225

Kommunledningsförvaltningen

1

5

1

3

4

2

0

2

1

2

21

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

3

2

2

2

2

2

2

3

2

3

23

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

0

0

1

1

0

2

2

1

3

17

11

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

0

1

0

0

3

3

2

1

0

1

14

Samhällsbyggnadsförvaltningen

12

11

11

6

8

14

16

10

9

4

114

Socialförvaltningen

21

25

40

42

42

37

45

34

43

35

364

Totalt

47

67

79

74

81

89

100

70

83

82

772

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En kompetensförsörjningpslan har tagits fram för perioden 2017-2018. Syftet med planen är att kartlägga nuläget, identifiera och ge en samlad bild av kommunens
framtida behov när det gäller kompetensförsörjning samt
öka samverkan såväl internt som externt. Till detta kopplas en marknadsföringsplan.
Projektet Heltid till alla pågick under perioden 20142016. Syftet är att alla medarbetare ska kunna erbjudas
heltidsanställning.
Kommunen har under året varit representerad vid flera yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar i syfte att marknadsföra kommunen som arbetsgivare.
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Två kommunövergripande introduktionsdagar har genomförts under året. Syftet var bland annat att ge nyanställda grundläggande kunskap om kommunen som organisation och arbetsgivare.
Omställningsinsatser för chefer och medarbetare har
fortlöpt. Exempel på insatser som genomförts är karriärcoachning, handledning, studiecirkel som förberedelse
inför pensionsavgång med mera.
PERSONALSTRATEGISKA MEDEL
Utifrån målsättningar i flerårsplanen avsätts personalstrategiska medel i syfte att prioritera kompetensutvecklingsinsatser samt införa metoder och verktyg för ständiga förbättringar. På så sätt utvecklas medarbetare, arbetsgrupper
och kommunen som organisation för medborgarnas bästa.
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Under året har medel bland annat använts till:
• Samtliga kommunens medarbetare har utbildats i
kommunens gemensamma värdegrund.
• Chefer och skyddsombud har utbildats i organisatorisk
och social arbetsmiljö.
• Ett introduktionsprogram för blivande chefer har
startats upp.
• Utbildningar för chefer i arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, rehabilitering har genomförts. Två chefsdagar
med fokus på värdegrundsarbete och mål- och
verksamhetsstyrning har genomförts. Vidare har medel
använts till chefssupport, introduktionsdagar för
nyanställda, personalbefrämjande insatser, omställningsstöd, deltagande vid rekryteringsmässor med
mera.
• Inom ramen för tisdagsklubbens aktiviteter har kulturaktiviter för medarbetare genomförts. Syftet är
bland annat att stärka gemenskapen bland medarbetare
inom kommunens olika verksamheter.
• Räddningstjänsten har beviljats medel för värdegrundsarbetet.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP

Motionsjakten, hälsofrämjande insats har genomförts, då
42 arbetsplatser deltog.

• Ledarskapsprogram för nya chefer genomförs
under 2016-2017.
• Två chefsdagar för samtliga chefer, har genomförts
med fokus på kommunens gemensamma värdegrund
och verksamhets- och ekonomistyrning.
• Utvecklingsdagar har genomförts med förvaltningarnas ledningsgrupper med fokus på värdegrundsarbete
och verksamhets- och ekonomistyrning.
• Utbildningar i medarbetarskap har genomförts på arbetsplatsträffar i samverkan med fackliga organisationer.
• Kommunen har tecknat medlemskap i plattformen
Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg,
samt inlett samverkan med Högskolan i Skövde.

Ett systematiskt förebyggande har genomförts för att skapa en god arbetsmiljö och en ökad hälsa för medarbetare
och chefer. Utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete,
rehabilitering och ergonomi är exempel på insatser under
året.
Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits hälsofrämjande åtgärder i form av träningsbidrag, tillgång till kommungym och kommunlyftets gruppaktiviteter samt deltagande i motionslopp. Det har även funnits möjlighet att
delta i internt anordnade kurser inom området.
Kommunen deltar i ett projekt som genomförs i samverkan
med vårdcentralerna och Östra samordningsförbundet Skaraborg. Syftet är att effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på kvinnor i kontaktyrken
som varit sjukskrivna mer än 90 dagar.
Hälsoinspiratörerna har utbildats i mindfulness/medveten
närvaro.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,5 % vilket är en
ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2015.
Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts via enkät som besvarats av chefer i
samverkan med skyddsombud/arbetsplatsombud. Syftet
var att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Uppföljning av resultatet genomfördes enligt fastställd samverkansstruktur i kommunens samverkansavtal.

SJUKLÖNEKOSTNADER

FÖRVALTNING

Barn- och utbildningsförvaltningen

SJUKLÖNEKOSTNADER INKLUSIVE PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG
2015

2016

6 800 264

7 071 367

Kommunledningsförvaltningen

582 581

454 412

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

502 812

582 139

Kultur- och fritidsförvaltningen

367 095

291 591

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

155 283

203 396

2 466 416

2 398 932

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
TOTALT

11 722 710

11 198 059

22 597 161

22 199 896
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SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

FÖRVALTNING

ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG
ORDINARIE ARBETSTID (%)
KVINNA

TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV
TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

MAN

KVINNA

MAN

60 DAGAR ELLER MER (%)
KVINNA

MAN

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Barn- och utbildningsförvaltningen

5,4

5,9

2,8

3

4,8

5,2

40,9

40,8

Kommunledningsförvaltningen

4,0

2,4

2,3

2,1

3,3

2,3

26,1

18,6

2,5

4,3

3,3

4,6

2,7

4,4

28,4

41,6

13,6

10

1,5

1,5

8,9

6,5

77,6

63,7

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

1,8

0

1,3

2,7

1,3

2,6

40,7

52,9

Samhällsbyggnadsförvaltningen

9,0

10,2

3,0

3,9

6,8

7,9

50,2

60,5

Socialförvaltningen

8,2

8,6

4,3

4

7,5

7,9

51,1

53,4

TOTALT

7,1

7,5

3,1

3,4

6,2

6,5

48,4

49,6

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

FÖRVALTNING

TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)
–29 ÅR (%)

30–49 ÅR (%)

50– ÅR (%)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Barn- och utbildningsförvaltningen

4,6

5,2

4,4

5

5,5

5,5

Kommunledningsförvaltningen

3,2

4,4

2,2

1,7

4,4

2,4

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

2,8

9

2,3

3,5

3,1

4,4

Kultur- och fritidsförvaltningen

1,8

1,5

11,2

7,2

8,8

8,3

Räddningstjänsten Falköping–Tidaholm

0,7

1,3

1,8

1,9

0,9

4,2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8,2

7,2

6,6

9,8

6,6

6,7

Socialförvaltningen

5,8

6

7,5

7,7

8,4

9

TOTALT

5,3

5,6

5,9

6,3

6,8

7,1

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

FRAMTIDEN

Utbildning för chefer har genomförts. Kommunen har
varit representerad i nätverksträffar arrangerade av länsstyrelsen.

Falköpings kommun ska fortsätta att arbeta för att vara
attraktiv arbetsgivare med god kvalitet och bra arbetsmiljö i verksamheterna. Kommunen ska bedriva ett aktivt
jämställdhets- och mångfaldsarbete som säkerställer en
hållbar kompetensförsörjning där medborgarnas behov
kan mötas.

LÖN OCH VILLKOR
Det totala utfallet vid årets löneöversyn uppgick till
2,9 %.
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Framtidsbedömning
Omvärlden förändras snabbt och detta förutsätter att den
kommunala organisationen arbetar aktivt med sin omvärldsbevakning. Den kommunala organisationen måste
kunna anpassas och utvecklas till att på bästa möjliga sätt
hantera ständigt förändrade förutsättningar. Det handlar
primärt om att stärka och utveckla strategiska samarbeten och arbeta för att skapa utrymme i organisationen att
kunna hantera komplexitet. Några viktiga ledord för den
framtida organisationen är kreativitet, helhetssyn, medskapande och lokal kunskap.
Att i en organisation kunna hantera komplexa frågor som
ett resultat av en ständigt föränderlig omvärld kräver en
tydlig organisation med en stark och trygg ledningsstruktur samt en förankrad värdegrund. Det förutsätter också
ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på:
- mål och resultat
- inflytande och delaktighet
- långsiktighet och uthållighet
Det krävs även en tydlig och fungerande styrkedja som
binder samman kommunfullmäktiges vision och mål med
verksamheternas mål och i förlängningen det konkreta genomförandearbetet.
Kommunens omvärldsanalys anger att Falköpings kommun står inför ett antal utmaningar när det kommer till
att nå visionen om det goda livet och de fyra övergripande målen (ett socialt hållbart Falköping, ett attraktivare
Falköping, ett näringsliv som utvecklas, kvaliteten inom
verksamheterna ska öka).
Övergripande megatrender är enligt omvärldsanslysen globalisering, teknikutveckling, klimatförändringen, urbanisering, individualisering och demografiska förändringar.
Kommunens utmaningar utifrån dessa megatrender anges till:
- möta och minska klimatförändringen
- utveckla en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd
- digitalisering för en smartare omvärld
- att se, bibehålla och öka kompetens
- stärka uppföljningsarbetet utifrån helhetstänkande
- arbeta förebyggande och se mångfald som en tillgång
- glokal samverkan och medskapande
En framtida central aktivitet utifrån ovanstående är att vi
nu har startat upp ett arbete där målet är att formulera ett
övergripande och långsiktigt visionärt styrdokument – ett
nytt och mer aktivt förhållningssätt till kommunens stra-

tegiska arbete. Det handlar om att utveckla organisationen
till att bättre kunna möta framtidens behov. Ambitionen
är att genom detta nya förhållningssätt skapa bättre förutsättningar att se på strategisk utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet ska präglas av långsiktighet där en
central utgångspunkt är hur omvärldens trender påverkar
kommunens möjligheter att nå sin vision och sina mål.
Centralt i kommunens förändrings- och utvecklingsarbete
är viljan och ambitionen att skapa ett hållbart samhälle,
där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkorar
utifrån planetens absoluta gränser, våra ekosystem och
naturens resurser. Ekonomin är det medel som tillsammans med det politiska systemet skapar förutsättningar
för social hållbarhet. Ett dynamiskt och rättvist samhälle
där de mänskliga behoven uppfylls förutsätter social hållbarhet. Denna slutsats har just nu skapat ett särskilt fokus
på frågor som rör barn och unga och deras fritid, arbetsmarknadsfrågor samt bostadsförsörjningen.
Utöver detta kommer vi att lägga fokus vid att ta oss an de
utmaningar som omvärldsanalysen anger. För att kunna
nå framgång i arbete med dessa utmaningar krävs att vi
utvecklar en mer strukturerad samverkan med både det
offentliga och civila samhället samt näringslivet.
I takt med allt snabbare omvärldspåverkan blir kraven på
den offentliga sektorn allt hårdare. Sakfrågor och intressen behöver hanteras utifrån större funktionella och geografiska sammanhang. Detta tillsammans med det faktum
att nuvarande kommungränser mer och mer suddas ut genom att invånarna idag är knutna till ett större territorium,
inte bara där du bor, ställer krav på att kommunerna mer
måste tänka komplemetaritet istället för konkurrens. Falköpings kommun har utifrån detta resonemang nu öppnat
upp för ett utvecklat samarbete med i första hand Skövde
kommun där vår fysiska närhet och mycket goda kommunikationer skulle ge ett tydligt och kraftfullt underlag för
att bättre kunna hantera de utmaningar som identifierats.
Mer konkret kommer vi under det kommande året att få
en ny översiktsplan som anger kommunens visioner om
det goda livet i Falköping samt mål och strategier för perioden 2017-2030. Detta planeringsunderlag är centralt för
att vi i samverkan med näringsliv, civilsamhället och alla
medborgare från stad och landsbygd, ska kunna utveckla
Falköping till en god plats att leva, verka och bo i.
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Driftredovisning
NETTOKOSTNAD T.O.M
31 DECEMBER 2016

BUDGET 2016 EFTER
KF-BESLUT OKTOBER 2015

BUDGET 2016

DIFFERENS
BUDGET–NETTOKOSTNAD

649 554

622 535

638 373

-11 181

1 165

1 792

1 813

648

109 027

104 760

112 932

3 905

Kommunledning

91 197

88 057

94 546

3 349

Kommunstyrelsens bidragsgivning

10 729

8 138

9 638

-1 091

(TKR)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Miljösamverkan

3 611

3 887

3 887

276

Personalstrategi

2 236

3 568

3 568

1 332

Trafik

1 040

896

1 078

38

214

214

214

-

37 711

36 784

38 270

559

Turism
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

55 760

53 111

55 417

-343

Räddningsnämnden Falköping–Tidaholm

28 073

27 342

28 101

28

Socialnämnden

736 604

729 310

750 435

13 831

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

604 220

601 737

611 611

7 391

Individ- och familjeomsorg

132 384

127 573

138 824

6 440

Integrationsverksamheten

-

-

-

-

Tekniska nämnden

149 221

155 630

156 440

7 219

Kommunrevisionen

1 300

1 300

1 300

0

47

70

70

23

1 768 461

1 732 634

1 783 151

14 690

Pensioner och lönebikostnader

18 258

29 300

29 300

11 042

Löneutrymme och förändring av
semesterlöneskuld

7 482

29 200

-410

-7 892

-5 419

-5 000

-5 000

419

2 568

5 000

4 568

2 000

-

4 000

4 000

4 000

-

400

400

7 000

-

Valnämnden
Summa nämnder
Centralt

Moms omsorgsboende
Reservmedel
Driftkonsekvenser av investeringar
Interna och externa hyror
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)
Summa centralt
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

400
-7 000

29 889

62 900

32 858

2 969

1 798 350

1 795 534

1 816 008

17 658

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas
SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
TOTALT

-1 180

-

-

1 180

-166

400

400

566

-1 346

400

400

1 746

1 797 003

1 795 934

1 816 408

19 405
5 553

Avskrivningar

-92 447

-98 000

-98 000

Återföring av kapitalkostnader

137 748

134 887

132 449

5 299

1 297 603

1 305 064

1 305 064

-7 461

517 099

487 117

505 688

11 411

7 426

4 000

4 000

3 426

-10 974

-15 500

-15 500

4 526

-

-

59 451

21 634

17 293

42 158

593

-

-

593

-

-

-

21 634

17 293

42 751

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiering av ombudgeringar via RUR
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Realisationsvinst
Realisationsförlust
ÅRETS RESULTAT
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Jämförelse med andra kommuner
Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefinansierade nämnder, central redovisning och
taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar skattemedlen till nämnderna. Centrala poster är
exempelvis pensioner, avskrivningar och skatter.
Taxefinansierad verksamhet finansieras i princip
av abonnenterna och inte via skattemedel.
Utfallet per nämnd beskrivs översiktligt nedan. Jämförelser görs med Lidköping, Mariestad och riket, närmare
bestämt genomsnittet för kommuner med 30 000–50 000
invånare. Jämförelserna baseras huvudsakligen på nettokostnader per invånare enligt Statistiska Centralbyrån
(SCB) och deras räkenskapssammandrag för år 2015. År
2016 är inte tillgängligt ännu. Verksamhetsindelningen
bygger på SCB:s rapportering.

NETTOKOSTNAD FÖRSKOLA, KR/INVÅNARE

Ne#okostnad förskola, kr/inv

7 000
6 000
5 000

Riket, 30-50

4 000

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens nettokostnader ökade med 4 % mellan 2015
och 2016. Nämnden landade på ett underskott gentemot
budgetram om 11,2 mnkr.
Nettokostnad förskola per invånare var fortsatt låg i förhållande till riket och jämförbara kommuner. Dock framgår det att skillnaden minskar över tid.
Nettokostnad grundskola inklusive förskoleklass per invånare var lägre än riket men för första gången på flera år
högre än jämförelsekommunerna. I tidsspannet framgår
att alla jämförelsekommuner inklusive Falköping låg under riket.
Nettokostnad gymnasieskola per invånare var högre än
riket och jämförelsekommunerna. 2016 ökar kostnad per
invånare i Falköping, medan rikets och jämförelsekommunernas kostnad ökar något. En gymnasieskola med
många program, där yrkesprogrammen utgör en stor del,
innebär höga kostnader.
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NETTOKOSTNAD GYMNASIESKOLA, KR/INVÅNARE
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NETTOKOSTNAD FRITIDSVERKSAMHET, KR/INVÅNARE

ÅRSARBETARE, ADMINISTRATÖRER

Årsarbetare, administratörer

Ne#okostnad fri/dsverksamhet, kr/inv
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BYGGNADSNÄMNDEN
Nämndens nettokostnader minskade med 37,6 % från
2015 till 2016. Nämnden uppvisade ett överskott gentemot budget om 648 tkr.

NETTOKOSTNAD ÄLDREOMSORG, KR/INVÅNARE
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Nämndens nettokostnader minskade med 0,82 % mellan 2015 och 2016. Nämnden kunde för 2016 uppvisa ett
överskott mot sin budgetram om 558 tkr.

Nämndens nettokostnader minskade med 7,4 % från 2015
till 2016, och uppvisade ett underskott gentemot budget om
343 tkr.

Ne#okostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Ne#okostnad	
  individ-‐	
  och	
  familjeomsorg,	
  kr/inv	
  
3	
  500	
  

Antal årsarbetare av administratörer i Falköpings kommun är oförändrat mot föregående år.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2015

NETTOKOSTNAD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, KR/INVÅNARE

4	
  000	
  

Nämnden visade på ett överskott om 3,9 mnkr mot budget. Överskottet kunde främst härledas till överskott inom
personalstrategiska medel, kopplat till kvarvarande medel
inom projektet Heltid till alla, samt ökade intäkter på
stadsbyggnadsavdelningen.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

8 000

0

KOMMUNSTYRELSEN

Antalet besök på huvudbiblioteket ökade med 7,1 %
(7 085 besök). Biblioteket blir mer och mer en mötesplats, där människor gör många andra saker än att bara
låna böcker. Skolverksamheten på Ekehagen fortsatte att
växa. Antalet elever ökade med hela 1 380 elever. Vårens
många bokningsbara dagar, nedlagda konkurrenter och
byns goda rykte tros vara orsaker till ökningen.
Besöksantalet i ungdomsverksamheten ökade från 22 000
st 2015 till 24 685 st 2016. Nya verksamheter under året
har varit Tagga sommar och Tagga lov.
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RÄDDNINGSNÄMNDEN FALKÖPING–TIDAHOLM
Nämndens nettokostnader minskade med 0,06 % från
2015 till 2016. Nämnden landade på ett överskott mot
budget om 127 tkr.
SOCIALNÄMNDEN
Äldreomsorg och funktionsnedsättningens nettokostnader
minskade med 0,2 % mellan 2015 och 2016. Ett överskott
uppvisades mot budget om 7,4 mnkr.
Individ- och familjeomsorgsnettokostnaderna ökade med
9,7 % mellan 2015 och 2016. Ett överskott uppvisades
mot budget om 6,4 mnkr.
De externa placeringarna enligt SoL, LVU och LVM inom
IFO:s verksamheter ökade under 2015.
TEKNISKA NÄMNDEN
I en jämförelse med andra kommuner har Falköpings
kommun för 2015 något högre kostnader för skötsel av
gator, parker och parkeringar än för kommuner med liknande storlek och Lidköping men inte Mariestad.
Anledningen till detta kan vara flera. Många kommuner i
Sverige har redan infört s.k. komponentavskrivning vilket
innebär att stora kostnadsposter såsom asfaltsbeläggningar läggs på investeringsbudgeten istället som i Falköpings
fall 2015, på driftbudgeten.

Att kostnaderna stigit kraftigt de senaste åren för barmarksunderhåll är ett resultat av ökade kapitalkostnader
efter utbyggnaden av nya gator.
Parkskötseln i Falköping har fått utvecklats under de senaste åren med nya maskiner och nya arbetssätt. Mer fokus har även lagts på nya planteringar och utsmyckning. I
en jämförelse med andra kommuner för 2015 ligger Falköping under snittet för kommuner med liknande storlek,
och har betydligt lägre kostnader än Mariestad och Lidköping.
I en jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Falköping en genomsnittlig kostnad för den offentliga belysningen. Kostnaden per belysningspunkt är inte jämförbar
med tidigare år, då antalet belysningspunkter har reviderats efter inventering.
Ne#okostnad
gator, vägar,
NETTOKOSTNAD GATOR,
VÄGAR, PARKERING
SAMT PARKER, KR/INVÅNARE
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Samtidigt skiljer sig Falköping från många andra kommuner i hur demografin i Falköping är uppbyggd, med
många mindre orter som gör att man måste hålla en större
maskinpark för att kunna sköta alla orter vid t. ex. snöröjning.
En annan skillnad är hur Falköping har ett frivilligt åtagande i att sköta gångbanor åt fastighetsägare. Majoriteten av Sveriges kommuner överlåter, med stöd av lagtext,
skötsel av gångbanor till fastighetsägare i allt från snöröjning, halkbekämpning, sopning till ogräsbekämpning.
Under 2017 kommer detta att förändras, och enligt budgetbeslut kommer man då att överlåta detta till fastighetsägaren, likt de flesta andra kommuner, och jämförelser
blir då lättare att göra med andra kommuner.
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Investeringsredovisning
Under 2016 uppgick nettokostnaderna för kommunens investeringar till 201 mnkr.
Investeringstakten var förhållandevis hög under året och de investeringar, som översteg
1 mnkr, redovisas på nästa sida.

FASTIGHETER
Påbörjade projekt inom fastighetsavdelningen är t ex
Gustaf- Dalénskolan, Förskolan Junibacken, Åsarpsskolan, demensboende vid Fåraberget, cafébyggnad i Plantis,
köksombyggnader och energisparprojekt.
Större reinvesteringar (planerat underhåll) har gjorts bl.a.
på Medborgarhuset, Centralskolan, Bårhuset, Flobyskolan och Motionscentralen. Floby äldreboende och kök har
byggts om. Villa Karlsro har renoverats. Energisparåtgärder har gjorts på Elvagården, Park/Gata, Räddningstjänsten, Lärcenter och Vindängenskolan. Campingstugor har
byggts på Mösseberg och Medborgarhuset har byggts om.

Inom Barn- och utbildningsnämnden har investeringar
gjorts till möbler och utrustning av Stenstorpsskolan
etapp 1, datorinköp främst till ASL-satsningen (Att Skriva
sig till läsning) och möbler till utökade lokaler under året.
Återinvestering av sliten utrustning i skolor och förskolor
har även prioriterats.
Inom Park/Gata har nya grönytemaskiner mm köpts in.
VATTEN OCH AVLOPP
Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög. Det största
projekt har varit nya intagsledningar till Hulesjöns avloppsreningsverk samt sanering av VA-ledningar i Skaraborgsgatan, Stenstorp.

GATOR OCH ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
Lekplatser har upprustats och gång- och cykelvägar har
anlagts. Asfaltsunderhåll har gjorts. Den offentliga belysningen har energieffektiviserats och stolpar har bytts ut.
Ytterligare en pendelparkering har anlagts vid Valsbogatan. Byggande av industrigata, etapp 2, på Marjarp pågår.
Påbörjade åtgärder som behöver färdigställas är trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar, ombyggnad av
Storgatan, upprustning av Plantis och Mössebergsparken,
konstsnöspår mm.
INVENTARIER OCH FORDON
Den enskilt största investeringen inom Socialnämnden
har varit införandet av nyckelfri hemtjänst för brukare
med kommunal hemtjänst. Det nybyggda gruppboendet
på Sveavägen har inretts med möbler och en rullstolstvätt.
Uppgradering av larm har skett på vissa av våra äldreboenden och ett stort antal datorer har bytts ut.

36 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2016

FASTIGHETSFÖRVÄRV
Under året förvärvade kommunen fastigheten Prästgårdsgärde och St Bernhard 9 med tillhörande hus, Församlingshemmet, av Svenska Kyrkan. Prästgårdsgärde ska
kommunen exploatera för bostäder och församlingshemmet köpte kommunen för att använda till kontorslokaler
och samtidigt bygga om redan befintliga kontorslokaler
till bostäder.
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INVESTERINGAR 2016

NÄMND (TKR)

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Exploateringsbudget
Exploateringsbudget intäkter
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm
Socialnämnden
Tekniska nämnden
VA
Biogas
Summa nämnder

NETTOKOSTNAD

BUDGET 2016

DIFFERENS
BUDGET–NETTOKOSTNAD

4 614

5 810

1 196

-

-

-

17 220

36 792

19 572

5 493

7 092

1 599

11 728

29 700

17 972

-

-

-

344

484

140

1 256

1 258

2

665

5 321

4 656

8 558

9 826

1 268

139 031

239 127

100 096

28 522

34 019

5 497

446

14 594

14 148

200 656

347 231

146 575

INVESTERINGAR ÖVER 1 MNKR 2016

NETTOKOSTNAD 2016 (TKR)

Fastigheter
Gustaf Dalénskolan

24 393

Floby Äldreboende

17 640

Villa Karlsro

9 562

Mössebergs Camping och Stugby

7 602

FEP (tidigare EPC)

7 255

Medborgarhuset

5 702

Förskolan Junibacken

5 433

Ållebergsgymnasiet

5 143

Förskolan Mösseberg

1 390

Flobyskolan

1 082

Gator och övriga anläggningar
Gator, vägar och parkeringsplatser

24 806

Gång och cykelvägar

4 668

Parker

2 908

Offentlig belysning

2 344

Mössebergs friluftsområde

1 066

Koloniområde Tåstorp

1 000

Inventarier
Socialnämnden

8 558

Barn- och utbildningsnämnden

4 614

Datorisering

2 664

Kultur- och fritidsnämnden

1 256

Tekniska nämnden Park/Gata

1 270

Vatten och avloppsanläggningar
Ledningsnät

27 987

Fastighetsförvärv
Fd Församlingshemmet
Prästgårdsgärde
Totalt

8 000
7 080
183 422
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Finansieringsanalys
FINANSIERINGSANALYS (TKR)

NOT

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
2016

KOMMUNEN
2015

2016

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för avskrivningar

75 750

44 582

60 044

30 124

108 845

109 858

92 447

90 618
-1 034

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

7

-372

-1 034

-372

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

8

8 017

2 339

7 259

5 381

192 240

155 745

159 378

125 089

-52 004

-35 044

-48 673

-34 491
0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ändrad redovisningsprincip
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

0

0

0

216

-17

203

8

12 594

95 197

15 191

76 437

153 046

215 881

126 099

167 043

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar

0

0

0

0

Förvärv av anläggningstillgångar

9

-276 936

-241 327

-212 045

-167 261

Försäljning av anläggningstillgångar

10

11 389

12 970

11 389

12 970

-265 547

-228 357

-200 656

-154 291

30 000

80 000

0

0

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)
Social investeringsreserv (SIR)
Amorteringar

11

Ökning/minskning av aktier
Ökning/minskning av andelar
Ökning/minskning av obligationer
Upp-/nedskrivning av aktier/obligationer
Utdelningar
Ökning/minskning av långfristiga fordringar

7 000

7 000

7 000

-3 311

-2 025

-3 311

-60 060

-35 231

-57 425

-15 363

-150

4 130

-150

4 130
-1 128

-9 714

-1 128

-9 714

-44 987

4 744

-44 987

4 744

0

-7 546

0

-7 546

-72

-121

0

0

873

1 130

794

852

-79 135

49 667

-106 507

-10 622

ÅRETS KASSAFLÖDE

37 191

-70 495

2 130

-47 212

Likvida medel vid årets början

193 685

156 492

152 437

150 307

2 051

193 685

-28 627

152 437

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets slut
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7 000
-2 025
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

NOT

KOMMUNEN
2016

2015

Verksamhetens intäkter

1

625 259

556 404

528 494

457 819

Verksamhetens kostnader

2

-2 242 193

-2 106 521

-2 187 638

-2 051 374

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

2016

2015

-108 867

-109 703

-92 447

-90 618

-1 725 801

-1 659 820

-1 751 591

-1 684 173

Skatteintäkter

4

1 296 381

1 236 096

1 296 381

1 236 096

Generella statsbidrag

4

518 209

484 261

518 209

484 261

Finansiella intäkter

5

7 569

7 425

7 426

7 254

Finansiella kostnader

6

-21 201

-24 439

-10 974

-14 373

75 157

43 523

59 451

29 065

593

1 107

593

1 107

0

-48

0

-48

Resultat före extraordinära poster
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Uppskjuten skatt

3 030

2 732

0

0

-6 542

-5 967

0

0

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

72 238

41 347

60 044

30 124

Skatt

Årets resultat

Finansiell analys av resultaträkningen
Här speglas olika finansiella aspekter av den kommunala
ekonomin. Vid denna analys är det bra att känna till följande:

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäkter
och generella bidrag. Under posten verksamhetens intäkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, bidrag,
taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter ökade under
året med 15,4 %.

I analysen förekommer färgmarkeringar. En grön punkt
visar på en positiv utveckling ur kommunens synvinkel,
där utvecklingen under det senaste året var bättre än genomsnittet för de tre föregående åren. En röd punkt visar
följaktligen motsatsen.

Verksamhetens bruttokostnader ökade med 6,6 %. Kostnadsökningen beror främst på volymökningar. Personalkostnaderna i kommunen ökade med 6,2 %, en del motsvarar löneökningar men även där volymförändringar. För
mer information om kommunens kostnader, se avsnitten
Driftredovisning och Driftanalys.

Som jämförelsegrupp har vi i år valt de kommuner som
mest liknar Falköpings kommun enligt kommun- och
landstingsbasen Kolada. Kommunerna är Katrineholm,
Tierp, Nässjö, Tranås, Kramfors, Burlöv och Flen. Det är
dessa kommuner som i fortsättningen benäms ”jämförelsegruppen”.

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekonomin är
nettokostnadsandelen. Nettokostnadsandelen visar hur
stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som används för att finansiera verksamhetens
nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto.
Nyckeltalet 100 % innebär att skatteintäkter och generella
statsbidrag precis täcker den löpande driften.

NETTOKOSTNADSANDEL
KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TREND

Verksamhetens andel

90,9

94,2

95,2

93,7

92,5

93,4

89,8

89,4

93,1

92,6

91,4

Avskrivningarnas andel

3,5

3,6

3,8

3,9

4,0

4,0

4,2

5,7

5,0

5,3

5,1

l
l
l
l

Finansnettots andel
Summa

0,4

0,4

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

0,6

0,7

0,4

0,2

94,8

98,2

99,5

98,4

97,2

98,2

95,0

95,7

98,8

98,3

96,7
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Ska$e- och ne$okostnadsutveckling
Ska$e- och ne$okostnadsutveckling
SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

10,0

10,0

8,0
8,0

6,0

Nettokostnadsandelen förbättrades för 2016 och hamnade
på 96,7 %, främst beroende på ökade stadsbidrag. Tren- 4,0
den visar att avskrivningarna ökat över tid – en följd av 2,0
att kommunen varit i en tung investeringsfas. Trots att av- 0,0
skrivningarna minskade 2016, finns det en engångsnedskrivning med på 1,5 mnkr avseende daghemmet Urd och-2,0
cafélokal i Plantis.

6,0
4,0
2,0
0,0

2007 2007 2008 2008

Bru1okostnadsutveckling
Bru1okostnadsutveckling

2007

2008

2009

2010

2014
2014

20152015 2016 2016

Ska1eochoch
statsbidragsutveckling
Ska1estatsbidragsutveckling

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Resultat

6,0
5,0

Årets resultat

4,0
3,0

Inkl AFA %

6,0

2,0

Exkl AFA %

5,0

1,0
2007

2008

2009

2010

4,0

2011

3,0

5,0

2,0

2013
2013

Ne1okostnadsutveckling
Ne1okostnadsutveckling

ÅRETS RESULTAT

6,00,0

REALISATIONSVINST/-FÖRLUST
3,0
5,0

2012
2012

Genomsni4sränta

Falköpings långfristiga lån uppgick till 605 mnkr. En
kortfristig del om 5 mnkr inkluderades i dessa 605 mnkr.
Den genomsnittliga upplåningsräntan låg på 1,56 %. De
senaste åren har denna upplåningsränta blivit allt lägre.
6,0
Nettoräntan, där de finansiella intäkterna
inkluderas, var
Årets
resultat
0,39 %. Se vidare Finansiell rapport.5,0
4,0

2011
2011

Genomsni(sränta (procent)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnaderna
öka mer än skatte- och statsbidragen. För 2016 översteg
skatte- och statsbidragsutvecklingen nettokostnadsutvecklingen med 1,5 %.

6,0

2010
2010

GENOMSNITTSRÄNTA (PROCENT)

I relation till jämförelsegruppen låg Falköping lägre, då
jämförelsegruppskommunerna snittade på 99,7 % i nettokostnadsandel över en treårsperiod.

	
  

20092009

-2,0

Årets resultat inklusive AFA som
2,0
andel av ska>eintäkter och
generella statsbidrag (%)
1,0

2012

Årets resultat inklusive AFA som
andel
av ska>eintäkter
2013
2014
2015och 2016
generella statsbidrag (%)
Årets resultat exklusive AFA som

andel av ska>eintäkter och
Denna post är i allmänhet en liten marginell post för
generella statsbidrag (%)
1,0
3,0
3,0
kommunen. En realisationsvinst kan uppkomma vid
Årets resultat exklusive AFA som
0,0
0,0
2,0
andel av ska>eintäkter och
försäljning
av till exempel fastigheter
över
aktuellt an- 2,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Årets
resultat
på
60,0
mnkr
var bättre än budgeterat och
generella
statsbidrag
(%)
1,0
skaffningsvärde.
Vid motsatt förhållande kan en reali- 1,0
innebar en positiv budgetavvikelse om drygt 42,7 mnkr
0,0
sationsförlust
uppstå. 2016 uppgick realisationsvinsten 0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
gentemot flerårsplanen 2015–2017.
till 0,6 mnkr.
4,0

4,0

I resultatet ovan ingick bidrag till statlig infrastruktur
(E20) om 7 mnkr. Fullmäktige har beslutat om avsättning
till E20 med 7 mnkr årligen i 10 år med start år 2015. Hittills avsatt 14,0 mnkr.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat innehåller alla löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag ligga på över 2 procent sett över en längre
tidsperiod. Av ovanstående bild framgår att årets resultat
2016 hamnade 3,3 %.

Genomsnittet för jämförelsegruppen avseende resultat per
invånare för år 2015 var 998 kronor/invånare. Årets resultat för Falköping innebar 1 832 kronor/invånare.

ÅRETS RESULTAT
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 TREND

20,0

38,0

67,6

23,9

9,5

23,4

42,7

28,7

79,2

68,5

23,0

30,1

60,0

l

Årets resultat inklusive AFA som andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

1,8

3,2

5,4

1,8

0,7

1,7

2,9

1,9

5,1

4,3

1,4

1,8

3,3

l

Årets resultat exklusive AFA som andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

1,8

3,2

5,2

1,8

0,7

1,7

2,9

1,9

3,1

3,4

1,4

1,0

3,3

l

Årets resultat (mnkr)
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Balansräkning
BALANSRÄKNING (TKR)

NOT

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

KOMMUNEN

16–12–31

15–12–31

16–12–31

15–12–31

2 544 194

2 341 991

1 970 191

1 814 553

1 171

1 535

0

0

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Programvaror
Goodwill

13

0

0

0

0

Byggnader och mark

14

2 119 947

1 991 047

1 575 924

1 503 285

106 658

78 189

75 828

39 580

Pågående arbeten
Maskiner och inventarier

15

79 850

79 803

77 336

77 642

Finansiella anläggningstillgångar

16

236 568

191 417

241 103

194 046

175 874

334 644

137 189

287 023

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och exploateringsmark

17

256

472

41

244

Kortfristiga fordringar

18

173 567

140 487

165 775

134 342

Kassa och bank

19

SUMMA TILLGÅNGAR

2 051

193 685

-28 627

152 437

2 720 068

2 676 635

2 107 380

2 101 576

25 979

25 597

0

0

870 008

841 909

870 008

841 909

44 705

33 935

0

0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

20

Bundet kapital
Bundna reserver
Fritt kapital
Balanserat eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

72 238

41 347

60 044

30 124

1 012 930

942 788

930 052

872 033

AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner

21

94 824

88 226

94 761

88 141

Avsättning för återställande av avfallstipp

21

5 646

5 007

5 646

5 007

Avsättning för omstruktureringsåtgärder

21

60

60

60

60

Avsättning för uppskjuten skatt

21

1 203

0

0

0

101 733

93 293

100 467

93 208

1 092 278

1 111 159

600 313

647 338

70 000

70 000

70 000

70 000

443 127

459 395

406 548

418 997

Summa skulder

1 605 405

1 640 554

1 076 861

1 136 335

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 720 068

2 676 635

2 107 380

2 101 576

101 909

101 909

0

0

Summa avsättningar

SKULDER
Långfristiga skulder

22

Statlig infrastruktur (E20)
Kortfristiga skulder

23

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

24

715 653

748 674

715 653

748 674

Borgen och övriga ansvarsförbindelser

25

440 276

453 125

440 036

452 907

429 305

411 940

429 305

411 940

10 844

40 996

10 604

40 778

128

189

128

189

1 257 838

1 303 708

1 155 689

1 201 581

varav kommunala bolag
övriga
förlustgaranti egna hem
SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Finansiell analys av balansräkningen
Nedan speglas olika finansiella aspekter av den kommunala ekonomin. Vid nedanstående analys är det bra att
känna till följande:
I analysen förekommer ibland färgade punkter. En grön
punkt visar på en positiv utveckling ur kommunens synvinkel, där utvecklingen under det senaste året var bättre
än genomsnittet för de tre föregående åren. En röd punkt
visar följaktligen motsatsen.

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap. Om måttet är under 100 % innebär
det att de kortfristiga skulderna överstiger likvida medel
och kortfristiga fordringar.
KASSALIKVIDITET (%)

Kassalikviditet (procent)

120,0
100,0

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar avser investeringar som minskats med
eventuella försäljningsintäkter och bidrag. Kommunens
investeringar har ökat kraftigt sedan 2008, men 2014
sjönk investeringsnivån återigen under 200 mnkr och
2015 skedde ytterligare en nedgång av nettoinvesteringskostnaderna jämfört med föregående år.

Ne#oinvesteringar i förhållande 4ll
NETTOINVESTERINGAR SOM ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG (%)
ska#eintäkter och statsbidrag (procent)
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

KASSALIKVIDITET

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kassalikviditet (procent)
Kassalikviditet, inkluderat ﬁnansiella anläggningsBllgångar (procent)

Kassalikviditeten låg per den 31 december 2016 på 33,7 %.
Genomsnittet för jämförelsegruppen år 2013–2015 var
146,5 %.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Under åren 2013–2015 låg investeringarna i Falköping
i genomsnitt på 10,8 % som andel av skatteintäkter och
bidrag. Det var högre än jämförelsegruppen, vars genomsnitt 2013–2015 var 6,4 %. 2016 låg andelen på 11,0 %
för Falköpings kommun.
Ett mått som kan studeras är hur stor del av årets investeringar som är självfinansierade. Med detta menas att
investeringsutgiften ska motsvara summan av årets resultat och avskrivningar. Anledningen till att beräkna denna
kvot är för att se hur mycket kommunen kan investera
utan att behöva låna till sina investeringar. Årets resultat på 60,0 mnkr plus årets avskrivningar om 92,4 mnkr
skulle följaktligen tillåta investeringar på 152,4 mnkr för
att dessa ska anses vara självfinansierande. Självfinansieringsgraden var 2016 76,0 %. Investeringarna var med
andra ord inte självfinansierade.
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En god kassalikviditet krävs vid hög investeringstakt.
Samtidigt är det en avvägning mellan hög likviditet och
lägre avkastning alternativt lägre likviditet och högre avkastning. Om de finansiella anläggningstillgångarna skulle medräknas, som – trots sin långsiktiga placeringsinriktning – kan omsättas till likvida medel inom kortfristig tid,
skulle likviditeten hamna på 68,8 %.
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Kommunens egna kapital var vid årsskiftet drygt 872
mnkr. Kommunens skuldsättning vid årsskiftet bestod
av kortfristiga skulder om 407 mnkr, långfristiga lån 670
mnkr och avsättningar 100,5 mnkr.
Pensionsförpliktelserna, som inte finns upptagna bland
avsättningar och skulder, uppgick 2016 till 716 mnkr.
Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Måttet uppgick
till 44,1 %; för jämförelsegruppen 2015 till 52,0 %. Tas
hänsyn till de pensionsförpliktelser, som inte finns medtagna som skuld eller avsättning, hamnade istället soliditeten på 10,2 %. Motsvarande för jämförelsegruppen
år 2015 var 7,7 %. Ett bra sätt att öka soliditeten är att
höja resultatnivån. Sedan 2003 har kommunens tillgångar
vuxit med 95,5 % och det egna kapitalet med bara 52,3 %.
Avseende långfristiga skulder låg genomsnittet för jämförelsegruppen år 2015 på 5,4 tkr per invånare. Falköpings
kommuns långfristiga skulder exklusive den kortfristiga
delen var 2016 18,3 tkr per invånare. Sedan 2011 har den
långfristiga skulden ökat med knappt 4 tkr per invånare.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)
Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan användas för att
utjämna intäkter över en konjukturcykel under förutsättEget
kapital
ning
att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negaAvsä:ningar
tivt. RUR är frivillig att tillämpa.
Långfris@ga skulder

Falköpings
KorEris@ga
skulderkommun
teringen av RUR:

har beslutat följande regler för han-

• Reservering till RUR får ske med det belopp som
kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 2 %
av skatter och bidrag. Om kommunens soliditet inklusive
hela pensionsskulden är positiv, får i stället reservering till
RUR ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 1 % av skatter och statsbidrag.
• Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som understiger 3 %.
Kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden var
positiv samtidigt som kommunens resultat översteg 3,3%
av skatter och bidrag. Det ger utrymme att reservera till
RUR. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 mnkr
i resultatutjämningsreserven (RUR), vilket anses vara tillräckligt just nu. Därför görs ingen ytterligare reservering
2016.
SOCIAL INVESTERINGSRESERV (SIR)
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 §72 att inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en ingående
balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala investeringsreserven är att genom ett hälsofrämjande, förebyggande
arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp
i ett tidigt skede.
Falköpings kommun hade vid ingången av år 2016 11,7
mnkr i social investeringsreserv. Vid utgången av år 2016
var beloppet 9,7 mnkr. Ingen ytterligare reservering till
SIR från 2016 års resultat är beslutad.
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Notförteckning
BELOPP I TKR

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

KOMMUNEN

2016-12-31

2015−12−31

2016-12-31

2015−12−31

Försäljningsmedel

49 615

49 185

49 615

49 185

Avgifter, ersättningar

99 731

94 791

99 731

94 791

Hyror och arrenden

147 114

147 538

51 939

51 013

Bidrag

272 092

200 285

272 092

200 285

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

56 707

64 605

55 117

62 545

625 259

556 404

528 494

457 819

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Förtroendevalda

-6 520

-7 656

-6 520

-7 656

-1 085 018

-1 019 430

-1 068 623

-1 004 708

Sociala avgifter

-332 575

-303 457

-328 505

-299 383

Pensionskostnader

-106 978

-104 243

-105 684

-103 030

Material och tjänster

-607 123

-575 736

-574 327

-540 598

Bidrag, vård och ersättningar

-103 979

-95 999

-103 979

-95 999

-2 242 193

-2 106 521

-2 187 638

-2 051 374

Fastigheter och anläggningar

-82 361

-84 784

-66 649

-66 599

Maskiner, transportmedel och inventarier

-26 506

-24 919

-25 798

-24 019

-108 867

-109 703

-92 447

-90 618

1 297 491

1 236 096

1 297 491

1 236 096

18 571

2 099

18 571

2 099

498 527

482 162

498 527

482 162

1 814 590

1 720 357

1 814 590

1 720 357

Personal

Summa verksamhetens kostnader
NOT 3 AVSKRIVNINGAR

Summa avskrivningar
NOT 4 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Kommunalskatt
Generella statsbidrag
Inkomsts-/kostnadsutjämning
Summa skatteintäkter
NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta på likvida medel

7 569

7 425

7 426

7 254

Summa finansiella intäkter

7 569

7 425

7 426

7 254

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntor på lån

-20 123

-21 713

-9 896

-11 647

Ränta på pensionsavsättningar

-790

-2 378

-790

-2 378

Övriga finansiella kostnader

-288

-348

-288

-348

-21 201

-24 439

-10 974

-14 373

Summa finansiella kostnader
NOT 7 VINST VID FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Realisationsvinster vid försäljning

-372

-1 107

-372

-1 107

Realisationsförluster vid försäljning

-

73

-

73

Omstrukturering

-

-

-

-

-372

-1 034

-372

-1 034

616
4 711
639
2 051
8 017

33
4 257
50
-2 001
2 339

616
4 711
639
1 293
7 259

33
4 257
50
1 041
5 381

Summa vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
NOT 8 JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER
Avsättning förtroende
Avsättning till pensionsskuld
Avsättning för återställande avfallstipp
Avsätttning för omstruktureringsåtgärder
Skatter och övrigt
Summa justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
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BELOPP I TKR

NOT 9 FÖRVÄRV AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Summa bruttoinvesteringar
Varav kostnad för egna arbeten
NOT 10 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Försäljning av mark
Erhållna investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Försäljning av inventarier
Summa försäljning av anläggningstillgångar
NOT 11 AMORTERINGAR
Nordea
Allmänna Pensionsfonden
SEB
Swedbank
Handelsbanken
Övriga
Omklassning av lån
Summa amorteringar
NOT 12 ÖKNING/MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Falköpings Golfklubb
FAIK, Biograf
Falkbygdens Hästsportsförening
Folkets Parkföreningen
Falbygdens Bredband
Falköpings Alpin
BRF Tryggheten
Hotellfastigheter i Falköping
Mularps vind
Backagårdens vind
Fågelvägen
Ekehagens Forntidsby
Övrigt
Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar
NOT 13 GOODWILL
Ingående bokförtvärde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Totalt goodwill
NOT 14 BYGGNADER OCH MARK
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Försäljning
Investeringsbidrag
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Anläggningar för affärsverksamhet
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Försäljning
Investeringsbidrag
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Totalt byggnader och mark

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

KOMMUNEN

2016-12-31

2015−12−31

2016-12-31

2015−12−31

-276 936
-11 560

-241 327
-11 560

-212 045
-11 560

-167 261
-11 560

1 277
3 762
6 083
267
11 389

771
8 919
2 370
910
12 970

1 277
3 762
6 083
267
11 389

771
8 919
2 370
910
12 970

-52 425
-5 000
-2 635
-60 060

-9 425
-5 000
-20 806
-35 231

-52 425
-5 000
-57 425

-9 425
-5 000
-938
-15 363

392
402
79
873

109
392
460
-109
278
1 130

392
402
794

109
392
460
-109
852

-

-

-

-

2 650 507
-918 692
1 731 816
202 636
-6 576
-1 283
-69 170
1 857 423

2 545 440
-849 234
1 696 206
114 131
-3 103
-3 800
-71 618
1 731 816

1 815 116
-571 063
1 244 054
131 027
-6 575
-1 283
-53 823
1 313 400

1 744 748
-517 346
1 227 402
77 094
-2 925
-3 800
-53 717
1 244 054

420 528
-161 297
259 231
20 343
-3 159
-13 891
262 254
2 119 947

398 702
-147 850
250 852
26 738
-4 912
-13 447
259 231
1 991 047

420 528
-161 297
259 231
20 343
-3 159
-13 891
262 254
1 575 924

398 702
-147 850
250 852
26 738
-4 912
-13 447
259 231
1 503 285
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BELOPP I TKR

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
2016-12-31

KOMMUNEN

2015−12−31

2016-12-31

2015−12−31

2 977 046

289 991

2 959 222

272 371

-233 943

-209 589

-218 280

-194 826

Ingående bokfört värde

79 803

80 402

77 642

77 545

Nyanskaffningar

25 488

23 846

24 428

23 642

Försäljning

-

-91

-

-91

Investeringsbidrag

-

-

-

-

Årets avskrivningar

-25 440

-24 354

-24 733

-23 454

Utgående bokfört värde

79 850

79 803

77 336

77 642

-

1 827

-

-

NOT 15 MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar

NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran
Aktier
Hotellfastigheter i Falköping

3 400

3 400

3 400

3 400

Ekehagens Forntidsby

375

375

375

375

Falköpings bredband

125

125

125

125

-

-

4 600

4 600

Falköpings Hyresbostäder
Forskningsstation Mösseberg
Mularps vind
Backgårdens vind

-

-

-

-

1 872

1 872

1 872

1 872

180

30

180

30

Västtrafik

-

-

-

-

Ratos pref

-

-

-

-

Volvo

-

-

-

-

Sandvik

-

-

-

-

Telia

-

-

-

-

Swedbank

-

-

-

-

Green Market Sweden

-

-

-

-

5 952

5 802

10 552

10 402

75

75

75

75

-

-

-

-

10

10

10

10

Andelar
Falbygdens Mat & Kultur
Vindkraftverk
Svensk Turism
Svenska Turistrådet

30

30

30

30

14 630

4 916

14 630

4 916

7 407

7 407

7 407

7 407

10

10

10

10

Bostadsrättsföreningen Glasmästaren

-

9

-

9

Frejagatan i Falköping AB

-

-

-

-

65

65

-

-

22 227

12 522

22 162

12 457

Telia

21 648

21 647

21 648

21 647

Swedbank

11 119

11 119

11 119

11 119

Ratos pref

-

-

-

-

Volvo

2 943

2 943

2 943

2 943

Sandvik

4 465

4 465

4 465

4 465

SEB A

7 093

7 093

7 093

7 093

Astra

7 196

7 197

7 196

7 197

Carnegie hälsa

-

-

-

-

Deutsche Bank

-

-

-

-

KBC Bank

-

-

-

-

Societe Generale

-

-

-

-

5 402

5 402

5 402

5 402

59 866

59 866

59 866

59 866

Kommuninvest
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Bruk för alla

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktier och obligationer, pensionsmedel

Handelsbanken
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BELOPP I TKR

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
2016-12-31

KOMMUNEN

2015−12−31

2016-12-31

2015−12−31

NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (FORTS.)
Obligationer, förlagsbevis
Klövern

49 966

5 000

49 966

5 000

Nordea

29 895

29 875

29 895

29 875

Deutsche Bank

926

926

926

KBC Bank

926

926

926

Societe Generale

947

947

947

82 660

37 674

Långfristig utlåning
Statlig infrastruktur (E20)
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)
Summa finansiella anläggningstillgångar

82 660

37 674

9 862

10 726

9 862

10 647

70 000

70 000

70 000

-14 000

-14 000

-7 000

236 568

191 417

241 103

194 046

256

472

41

244

-

-

-

-

256

472

41

244

Interimsfordringar

31 151

18 289

22 561

11 789

Fakturafordringar

19 896

18 973

19 896

18 973

Preliminär skatt

36 969

36 021

36 969

36 021

Övriga fordringar

85 551

67 204

86 349

67 559

173 567

140 487

165 775

134 342

NOT 17 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK
Förråd
Exploateringsmark
Summa förråd och exploateringsmark
NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Summa kortfristiga fordringar
NOT 19 KASSA OCH BANK
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa kassa och bank

21

27

21

27

35 453

46 574

4 775

5 326

-33 423

147 084

-33 423

147 084

2 051

193 685

-28 627

152 437

940 692

901 441

870 008

841 909

-

-

-

-

72 238

41 347

60 044

30 124

NOT 20 EGET KAPITAL
Utgående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Justering eget kapital, avskrivningar
Årets resultat
Utgående balans eget kapital

1 012 930

942 788

930 052

872 033

Därav disponeras för pensioner intjänade före 1998

77 000

77 000

77 000

77 000

Därav resultatutjämningsreserv

60 800

60 800

60 800

60 800

Därav social investeringsreserv

9 664

11 689

9 664

11 689

5 646

5 007

5 646

5 007

60

60

60

60

72 925

67 489

72 862

67 404

NOT 21 AVSÄTTNINGAR
Avsättning för återställande av avfallstipp
Avsättning för omstruktureringsåtgärder
Avsättning för pensioner
Avsättning för garanti- och särskild ålderspension
Avsättning för pensioner till förtroendevalda
Finansiell kostnad
Avsättning för uppskjuten skatt
Löneskatt
Summa avsättningar

76

58

76

58

2 961

2 345

2 961

2 345
1 126

361

1 126

361

1 203

-

-

-

18 501

17 208

18 501

17 208

101 733

93 293

100 467

93 208

1 111 159

1 045 686

647 338

648 100

276 179

101 503

245 400

15 400

-295 060

-36 030

-292 425

-16 162

1 092 278

1 111 159

600 313

647 338

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Årets amortering
Summa långfristiga skulder
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BELOPP I TKR

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

KOMMUNEN

2016-12-31

2015−12−31

2016-12-31

2015−12−31

Interimsskulder

23 422

21 106

305

1 842

Leverantörsskulder

84 840

92 998

73 292

74 417

Preliminär skatt och sociala avgifter

50 203

46 112

50 203

46 112

Semester- och ferielöneskuld

99 995

93 632

99 995

93 632

14

260

14

260

Pensionskostnad, individuell del

49 716

47 400

49 716

47 400

Löneskatt, individuell del

34 174

31 984

34 174

31 984

6 856

18 035

5 000

15 400

93 907

107 868

93 849

107 950

443 127

459 395

406 548

418 997

NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna räntor

Kortfristig del av långfristig skuld
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
NOT 24 PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskuld som uppkommit före 1998 vid årets början

602 506

622 130

602 506

622 130

Ränteuppräkning

5 310

5 393

5 310

5 393

Basbeloppsuppräkning

3 471

6 048

3 471

6 048

-27 377

-27 067

-27 377

-27 067

Utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen
Övrig post

-

-

-

-

-7 409

-3 338

-7 409

-3 338

-

-

-

-

-569

-660

-569

-660

Löneskatt

139 721

146 168

139 721

146 168

Summa pensionsförpliktelser

715 653

748 674

715 653

748 674

429 305

411 940

429 305

411 940

SBAB Bank AB

40

84

40

84

BKN (Statens bostadskreditnämnd)

42

45

42

45

AB Balken Finans Sweden

46

60

46

60

NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Kommunägda företag
Falköpings Hyresbostäder AB
Egna hem och småhus

Övriga
Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ekonomisk förening

100

100

100

100

8 004

20 158

8 004

20 158

Fiber Falbygdens ekonomiska förening

-

-

Grolanda Fiber ekonomisk förening

-

-

2 500 000

20 500

Bostadsrättsföreningen Tryggheten

Bredband Jättene
Övriga
Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser
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2 500 000

20 500

240

238

-

20

440 276

453 125

440 036

452 907

REDOVISNINGSPRINCIPER | FINANSIELL RAPPORT | EKONOMISK REDOVISNING

Redovisningsprinciper

Finansiell rapport

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen
om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Rådet
för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar och
rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisningsprinciperna med följande undantag.

Falköpings kommuns finansiella rapport
per 31 december 2016

Upplysningar om pensionsmedel och
pensionsförpliktelser (RKR 7.1)
Kommunen återlånar pensionsmedlen i sin helhet. Inga
finansiella placeringar är att hänföra till förvaltning av
pensionsmedel.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
(RKR 18)
Investeringsbidrag och ersättning för gatukostnader redovisas som en inkomst i projektredovisningen och minskar
därmed anskaffningsvärdet. Metoden fungerar bra och
ger exakt samma resultat som rekommendationen.

Komponentavskrivning (RKR 11.4)
Införandet av komponentavskrivning har delvis införts
under 2016.

Övriga avvikelser
Avvikelser sker från 8 kap. §3a i kommunallagen, då inga
särskilda föreskrifter antagits för medel avsatta till pensionsförpliktelser. Från och med 2013 är frågan reglerad
i finanspolicyn.
Redovisning av exploateringsområden sker i investeringsredovisningen. Enligt rekommendationen ska en
uppdelning göras på omsättnings- respektive anläggningstillgång.
Kommunens skuld för E20 finns som en Långfristig skuld
eftersom beloppet och betalningsdatumet är känt.
Kommunens aktie- och obligationsinnehav finns under
Finansiella tillgångar eftersom avsikten inte är att handla
med dem utan innehavet är långsiktigt.

LÅNESKULD
Kommunens långfristiga lån uppgick den 31 december till
605 miljoner kr, kortfristiga delen var 5 miljoner kr. Vid
årsskiftet var låneskulden 663 miljoner kr, vilket innebär att
amortering skett med 58 miljoner kr. Den bundna räntan av
låneskulden uppgår till 300 miljoner kr och resterande 305
miljoner kr har rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan för
låneskulden uppgick till 1,56 %. Som framgår av diagrammet uppgick räntekostnaden per den 31 december till 9,9
miljoner kr och finansiella intäkter, utdelningar + räntor +
borgensavgift, till 7,4 miljoner kr.
Räntekostnaden för swappar uppgick till 10,1 miljoner kr
och räntekostnaden till övriga banker blev ett minus med
0.2 miljoner kr eftersom vi fick 0,7 miljoner kr från Kommuninvest och betalade 0,5 miljoner kr till övriga banker,
allt beroende på minusräntan.
Merparten av Kommunens ränteintäkter kommer från
innehavet av långa obligationer. Nettoräntan, det vill säga
differensen mellan räntekostnad och finansiella intäkter,
uppgick till 0,39 %. Kommunen har inte gjort någon nyupplåning under 2016.
Det extrema ränteläget i världen och Sverige, innebär att
kommunen inte får någon ränta på bankkonton, å andra
sidan har kommunen låga räntekostnader för sina rörliga
lån. Om kommunen enbart haft rörliga räntor på sin låneskuld, skulle räntekostnaden vara ett tillgodo på 0,2 miljoner kr. Riksbankens styrränta ligger för tillfället på -0,50
%, vilket inte anses vara en normal räntenivå. En normal
räntenivå för Sverige idag borde vara 2-2,5 %, enligt
Robert Bergqvist chefsekonom på SEB. En negativ styrränta är unik. Av världens länder är det Sverige, Danmark,
Schweiz och Japan som har negativ styrränta.
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AKTIER OCH OBLIGATIONER
I bokslutet 2005 avsattes 14 miljoner kr för att mildra
framtida kostnader för den gamla pensionsskulden. Från
och med 2006 års budget och t o m 2014 har 7 miljoner
kr budgeterats årligen för att finansiera pensionskostnader under kommande år. Den sammanlagda avsättningen
uppgår till 77 miljoner kr och är placerad i aktier och i
räntebärande företagsobligationer.
Innehavet av aktier består av följande bolag och innehavet
per bolag framgår av diagrammet.
Företagsobligationerna består av europeiska bankobligationer i Deutsche Bank, KBC Bank. Societe Generale, Dnbnor,
Danske Bank, SEB och HSBC.
Anskaffningsvärdet i aktier är 59,8 miljoner kr och i obligationerna 17,2 miljoner kr. Sammanlagt uppgår det totala
anskaffningsvärdet till 77 miljoner kr.
Sedan kommunen började placera pensionsmedel har kommunen erhållit aktieutdelning med 10,7 miljoner kr. Börsen
har gått bra under slutet av året och det har inneburit att värdet på aktierna den 31 december ökat med 1,1 miljoner kr
från den 31 augusti.
Rent teoretiskt visar diagrammet att det fanns en fallhöjd på
ca 19,6 %, 11,8 miljoner kr vid årsskiftet, innan värdet på
kommunens innehav är samma som anskaffningsvärdet.

LIKVIDITET
Kommunens likvida medel uppgick den 31 december till
61,4 miljoner kr (90-28,6).
I och med minusräntan har vi inte våra likvida medel på
banken då vi riskerar att få betala ränta på behållningen.
Vi utnyttjar därför en räntefri checkkredit på 90 miljoner
kr och har vår överlikviditet placerad kort i ränteobligationer. Vår överlikviditet uppgick vid årsskiftet till 64,9
miljoner kr.
Kommunens investeringar per den 31 december uppgick
till 200 miljoner kr. Totala investeringsbudgeten för 2016
uppgår till 347 miljoner kr inklusive ombudgeteringar.
I vår strävan att eliminera kontanthanteringen har vi infört möjligheten att betala med Swish på 14 olika ställen
i kommunen. Under året har vi mottagit 800 tkr i swishbetalningar och därmed sluppit att hantera kontanter med
motsvarande belopp.
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Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Ingvor Bergman
Förvaltningschef: Karina Bronell
VERKSAMHET

Förskola

Övrigt

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den
kommunala verksamheten kompletteras med fristående
förskolor. Pedagogisk omsorg kommer att erbjudas från
1 januari 2017. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg som omfattar ca 60 barn. Riktade statsbidrag
söks och nyttjas för att minska barngruppernas storlek i
linje med nationella riktlinjer.

Stödfunktioner till verksamheterna i form av nämndsorganisation, förvaltningsledning, kapitalkostnad avseende
inventarier samt övergripande kompetensutveckling.
VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Förskola
Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

I nuvarande grundskoleorganisation finns det många skolor i skiftande storlek och indelning. Elevantal och klassorganisation varierar från ca 35-520 elever. Inom verksamhetsområdet finns även särskola som är knuten till två
grundskolor i centralorten samt musikskola. Fritidshem
erbjuds på samtliga skolor som tidigare år. I centralorten
finns en fristående grundskola. De senaste årens volymökning har medfört att skolorna är trångbodda och en
översyn av skolorganisationen pågår.

Musikskola

Gymnasieskola
De nationella programmen på gymnasieskolan håller en
jämn volym. Elevökningen sker främst på IM-programmet och då särskilt på inriktning IM-språk. Kommunen
erbjuder riksidrottsgymnasium (RIG), volleyboll. Inom
verksamhetsområdet finns även gymnasiesärskola.

Musikskola
Den kommunala musikskolan erbjuder ett stort utbud av undervisning och kurser inom sång, musik, dans, rytmik mm.

Specialpedagogiskt centrum (SPC)

SPC inklusive särskola
Fritidsgårdar
Övrigt

DRIFTREDOVISNING

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)

2016

2015

2014

Intäkter

167 405

135 306

126 443

Kostnader

816 959

759 838

711 914

Nettokostnader

649 554

624 532

585 471

Budget

638 373

628 007

596 259

Budgetavvikelse

-11 181

3 475

10 788

EKONOMI
Årets resultat hamnar för första gången på många år på ett
minusresultat, -11 181 tkr.
Nämndens ekonomi är komplex. Verksamheten finansieras med kommunalt beslutad ram kompletterad med
externa intäkter i form av statsbidrag, etableringsersättningar och asylpengar. Samtliga externa intäkter är svåra
att beräkna eftersom de är beroende av omvärldsförändringar och nationella beslut.

SPC ansvarar för tvärprofessionella insatser inom elevhälsan till barn och elever i behov av särskilt stöd.
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Några av orsakerna till underskottet är den volymökning
som skett under åren och som inte kompenserats i den
kommunala budgeten. Under 2015 startades även mottagningsenheten, pedagogtjänster tillfördes till några av centralortens skolor, antalet elevvårdskonsulenter ökades och
gymnasieskolans introduktionsprogram förstärktes (IM
Språk). Finansieringen utgjordes av den så kallade prestationsbaserade ersättningen. För året fanns dessa medel
inte att söka och de påbörjade verksamheterna saknade
finansiering.
Etableringsersättningen som utgår för nyanlända de första
två åren minskar. Dessa intäkter har finansierat volymökning, men även gjort det möjligt att förstärka budgeten för
svenska som andraspråk och modersmål samt anställa nystartsjobbare som resurspersoner på samtliga grundskolor
och på några av skolbussarna. Även skolskjutskostnaden
har förstärkts med externa intäkter eftersom ett antal nyanlända elever fortfarande får sin skolgång utanför centralorten. Asylintäkterna har ökat under året.
Under hösten flyttade Junibackens förskola in i moduler
för att påbörja om- och tillbyggnaden. Nämnden ansökte
hos Kommunstyrelsen om kompensation för de ökade
kostnaderna avseende angöring och hyra av modulerna,
men Fick avslag. Det medför att resultatet för nämnden
försämrades med ca 4 000 tkr.

ÅRETS HÄNDELSER
PWC har under våren genomfört en översyn av skolorganisationen. I september presenterades rapporten och under
hösten har förslagen diskuterats politiskt. Politikerna har
fört dialog med fackliga representanter, skolledare och allmänhet för att få ett bra underlag inför beslutet i januari
2017. Målet med den framtida skolorganisationen är att den
ska ge goda förutsättningar för
•

Höjda resultat/resultatförbättringar

•

God lärarbehörighet och kollegialt lärande

•

Undervisning av god kvalitet samt ett väl fungerande
utvecklingsarbete

•

Ett gott pedagogiskt ledarskap

•

Effektivare organisation av elevhälsa, administration
och skolledning

En organisationsförändring har genomförts där verksamhetschefer har tillsatts för respektive skolform. Verk-
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samhetsledare har utsetts till SPC (Specialpedagogiskt
centrum) och CFF (Centrum för flerspråkighet). Den nya
ledningsorganisationen har varit ett första steg i den översyn
av skolorganisationen. Under året har ny skolchef tillsatts.
Av de extramiljoner som kommunen tilldelats av staten för
högt mottagande av asylsökande, fick nämnden 15 000 tkr.
Drygt hälften har använts till kompetensutveckling, personalförstärkning i förskoleklass och investeringsåtgärder i
lokaler. Några exempel på insatser är
•

utbildning av speciallärare och lärare i svenska som
andraspråk

•

satsning inom matematik

•

trivselprogram för grundskolan

•

utbildning i pedagogiska dokumentation för förskolan

•

STL (att skriva sig till lärande), ett projekt som leds av
SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Nya riktlinjer antogs om systematiskt kvalitetsarbete
som innebär kvartalsvis rapportering av måluppfyllelse
till nämnd.
Fritidsgårdsverksamheten flyttades under hösten 2016
till Kultur- och fritidsnämnden från hösten.
Mottagningsenhetens verksamhet, som under läsåret
2015/2016 varit, välfylld minskade från höstterminen
och avslutades under hösten för att ersättas av ett mobilt
team. Modersmålsorganisation samordnas och tillhör,
tillsammans med det mobila teamet, organisatoriskt CFF
(Centrum för flerspråkighet) från och med 2017.
Personalomsättningen har ökat under året och påverkar
barns och elevers lärsituation och kontinuitet, skolornas
organisation och de ekonomiska förutsättningarna negativt. Riktade statsbidrag i form av lågstadiesatsning och
fritidshemssatsning har bidragit till högre personaltäthet,
men styr också kommunernas resursanvändning även om
inte behörig personal finns att tillgå.
De senaste årens volymökning har medfört att förskolor,
grundskolor och gymnasieskola är trångbodda. Förutsättningarna för att erbjuda goda lärmiljöer är begränsade då
alla utrymmen används för undervisning. En del lokaler
uppfyller inte längre arbetsmiljöverkets krav och åtgärder
måste vidtas.
I Stenstorp togs under höstterminen nya skollokaler i bruk,
för de lägre årskurserna. Ombyggnaden fortsätter med
resterande lokaler och kommer att färdigställas under 2017.
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Antalet barn i förskola i centralorten ökat har i den tidigare
förskolan Urds lokaler. Veckan innan brann förskolan ner
och ett massivt arbete inleddes för att kunna erbjuda barnen plats. En avdelning öppnades i mottagningsenhetens
lokaler och några av de fristående enheterna erbjöd platser.
Även förskolan i Floby drabbades av bekymmer i augusti.
En vattenläcka gjorde att hela förskolan fick utrymmas och
verksamheten flyttade till vårdcentralens tomma lokaler.
Under hösten började förskolan Junibacken att byggas om.
Kommunen har i sin roll som myndighetsutövare gjort tillsyn på de fristående förskolorna.

VERKSAMHETSANALYS
Nettokostnaden per barn i förskola har ökat med ca 5,5 %.
Ökningen beror på årets löneavtal samt att ersättningsmoduler
har hyrts in till förskolan i Kinnarp och förskolan Junibackens
angöring och hyra. Antalet barn i förskolan har ökat mellan
åren. Antal barn per årsarbetare är fortsatt hög och kostnaden
per inskrivet barn är lågt i jämförelse med kommungruppen
och riket. 2015 var antal inskrivna barn per årsarbetare 5,9
(5,5 resp 5,2 för kommungruppen och riket) och kostnaden
per inskrivet barn 121 600 kr (131 100 kr resp 138 800 kr för
jämförbara kommuner och riket).

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

VERKSAMHETSREDOVISNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRSKOLA

2016

2015

Bruttokostnad (tkr)

217 706

198 700

183 122

Nettokostnad (tkr)

139 856

128 840

115 621

1 724

1 674

1 566

81 123

76 965

73 832

4 268

3 969

3 591
2014

Volymnyckel antal inskrivna barn
per 15 oktober
Nettokostnad/volymnyckel (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
GRUNDSKOLA INKLUSIVE
FRITIDSHEM

2014

2016

2015

Bruttokostnad (tkr)

354 979

327 734

299 579

Nettokostnad (tkr)

295 968

289 104

265 814

Volymnyckel antal elever per 15
oktober

3 970

3 866

3 714

Nettokostnad/volymnyckel (kr)

74 551

74 781

71 571

Nettokostnad/invånare (kr)

9 032

8 906

8 257

GYMNASIESKOLA

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

171 336

162 831

160 979

Nettokostnad (tkr)

147 160

140 611

140 243

1 189

1 109

1 133

123 768

126 791

123 780

4 491

4 332

4 356

Volymnyckel antal falköpingselever
totalt i landets gymnasieskolor
Nettokostnad/volymnyckel (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
SPECIALPEDAGOGISKT CENTRUM
(SPC) INKLUSIVE SÄRSKOLA

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

41 419

42 549

41 738

Nettokostnad (tkr)

36 535

39 141

38 627

84

89

93

279 310

265 191

261 989

1 115

1 206

1 200

Volymnyckel antal elever i särskola
Nettokostnad särskola/volymnyckel (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
MUSIKSKOLA

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

8 572

8 205

8 099

Nettokostnad (tkr)

7 800

7 300

7 280

560

599

591

13 929

12 187

12 318

238

225

226

Volymnyckel antal inskrivna elever
Nettokostnad/volymnyckel (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)

Antalet elever har de senaste två åren ökat med drygt 250
personer. Nettokostnaden per elev i grundskolan har inte
ökat jämfört med förra året. Orsaken är att volymökningen
har organiserats inom befintliga lokaler och att klasser och
grupper har fyllts. Rekrytering av behörig personal har varit
svår och i många fall har vakanta tjänster tillsatts med obehörig personal och till lägre kostnad. Bruttokostnadsökning per
elev har ökat från 84 773 kr per elev till 89 450 kr per elev,
vilket motsvarar ca 5 %. Statens satsningar på skolan har bl
a finansierat lågstadiesatsningen, karriärtjänster och lärarlönelyft för lärare. 2015 års siffror visar att lärartätheten i Falköping ligger i nivå med jämförbara kommuner och något
bättre än riket (Falköping 11,8, kommungruppen 11,8, riket
12,1 elever per lärare). Kostnad per elev, både totalkostnad
och undervisningskostnad, är klart under både jämförbara
kommuner och riket (Falköping 87 500 kr/47 800 kr,
kommungruppen 94 200 kr/49 800 kr, riket 98 400 kr/52
500 kr total kostnad per elev/undervisningskostnad per elev).

Gymnasium
Nettokostanden per elev i gymnasieskolan har minskat med
ca 2,5 % och ligger i nivå med 2014 års kostnad. Antalet
elever har ökat och externa intäkter (främst i form av asylintäkter) bidrar till ekonomin. Ållebergsgymnasiets ekonomi
visar återigen ett positivt resultat. Den interkommunala nettokostnaden har sjunkit och förändringar av organisationen
görs ständigt för att anpassa verksamheten efter behov. IM:s,
introduktionsprogrammets, omfattning har växt. Behov av
lärare är stort och trots intensivt rekryteringarbete saknas behörig personal.
2015 års siffror visar att lärartätheten och kostnad per elev
är hög i jämförelse med andra kommuner och riket, (Falköping 9,3, kommungruppen 10,3, riket 11,4 elever per lärare
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och Falköping 145 300 kr/70 900 kr, kommungruppen 123
900 kr/60 400 kr, riket 118 400 kr/56 100 kr total kostnad
per elev/undervisningskostnad per elev). En förklaring är att
Ållebergsgymnasiet erbjuder ett brett programutbud varav
drygt hälften är yrkesprogram. Marknadsföring, effektivisering och översyn av kostnader görs kontinuerligt för att
programkostnaderna ska ligga i nivå med andra kommuner.

Specialpedagogiskt centrum (SPC) inklusive särskola
Kostnad för elev i särskola varierar mellan åren beroende
på elevgruppens sammansättning.

Musikskola
Musikskolans nettokostnad har ökat marginellt. Antalet inskrivna
elever är i nivå med tidigare år.

FRAMTID
Barn- och utbildningsnämndens viktigaste framtidsfrågor
och utmaningar är flera. Några framträder starkare än andra.
Skolverket beskriver fyra områden inom vilka huvudmannen (kommunen) ska skapa förutsättningar för att utveckla
verksamheten:
•

Organisation

•

God miljö för lärande

•

Personal

•

Resurstilldelning

Organisation/god miljö för lärande
Beslutet om ny skolorganisation kommer att påverka barn
och elevers förutsättningar till en likvärdig utbildning. I samband med förändringen måste hänsyn tas till en rad faktorer.
Inom alla verksamhetsområden är lokalbristen idag påfallande. De senaste årens volymökning har medfört att förskolor, grundskolor och gymnasieskola är trångbodda. Barn
och elevers möjlighet till inflytande påverkas i hög grad av
lokalutformning och tillgänglighet. Förutsättningarna för att
erbjuda goda lärmiljöer är begränsade då alla utrymmen används för undervisning. Några lokaler uppfyller inte längre
arbetsmiljöverkets krav och åtgärder måste vidtas. Hänsyn
till lärares möjlighet till kollegialt lärande och sambedömning bör genomsyra en ny skolorganisation. Arbetsmiljö och
lokaler påverkar undervisning, trivsel och trygghet och behöver också anpassas i högre grad till dagens undervisning.
Fokus måste riktas mot att stärka förutsättningar för ökad
arbets- och studiero. Flexibilitet i lokalutformning blir viktigt
för att kunna erbjuda likvärdiga förutsättningar för undervisning oavsett skola och för att kunna möta varje elevs behov.
Förvaltningen måste ta tillvara de erfarenheter av mottagande av nyanlända som byggts upp under de sista åren. Det
sker genom att skapa rutiner, strategier och riktlinjer som
säkrar ett likvärdigt mottagande och likvärdiga förutsättningar i våra verksamheter. Modersmålsundervisning och
studiehandledning måste ledas, samordnas och fördelas efter
behov.
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Personal/rekrytering
En av de största utmaningarna är rekrytering. Här behövs
nya grepp, kreativitet, utvecklad introduktion och mentorskap för att behålla och locka behörig personal. Långsiktiga
satsningar för att stärka kompetenser inom specialpedagogik och svenska som andraspråk pågår och fortgår över
tid. Andra kompetensutvecklingsinsatser behöver stärkas
inom t ex modersmål, matematik och läs- och skrivinlärning. Den höga personalomsättningen påverkar elevers lärsituation och kontinuitet, skolornas organisation och de ekonomiska förutsättningarna negativt. Riktade statsbidrag i form
av lågstadiesatsning och fritidshemssatsning bidrar till högre
personaltäthet, men styr också kommunernas resursanvändning även om inte behörig personal finns att tillgå. Personaltätheten blir beroende av statsbidrag och på så sätt osäker.

Resurstilldelning/öka måluppfyllelsen
Budgetfördelning behöver ses över inom samtliga verksamhetsformer och i högre grad ta hänsyn till sociofaktorer, barn/
elevers behov och resultat i syfte att skapa förutsättningar för
en likvärdig utbildning. Tidiga barn-/elevstödjande insatser
behöver stärkas och prioriteras i den kommunal budgeten.
Falköpings Kommun ligger i dagsläget över rikssnittet när det
gäller antal barn per vuxen i förskolan. För att öka kvaliteten
och utvecklingen bland våra förskolor skapas bäst förutsättning genom att minska barngruppernas storlek och skapa
utrymme för lärande och trygghet.
Under de senaste åren har staten riktat statsbidrag för att möjliggöra förbättringar i den svenska skolan. Förvaltningen har
och behöver fortsätta att, för att förstärka den kommunala budgeten, ansöka och få beviljat aktuella statsbidrag. Det innebär
ekonomiska tillskott, men även en tydlig nationell styrning.
Många av insatserna genererar personalförstärkning till främst
de yngre åren. Även insatser för att höja läraryrkets status har
gjorts genom karriärtjänster och lärarlönelyft.
Nämnden behöver förbättra uppföljningen av de enskilda satsningar som görs och låta ekonomi och kvalitet samverka för
att stärka utvecklingsarbetet. Effekten av enskilda satsningar
behöver kunna särskiljas ur en helhetsbild för att nämnden i
framtiden ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar och
fatta rätt beslut.
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Byggnadsnämnden

Ordförande: Dan Hovskär
Förvaltningschef: Katarina Andersson
Avdelningschef: Erna Pezic

Byggnadsnämnden har inget eget personalansvar. Tjänstemannastöd ges via kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsavdelning

VERKSAMHET

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är den nämnd som främst ansvarar för
kommunens frågor i samband med plan- och bygglagen
(PBL) med undantag för den översiktliga planeringen.
Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och
hantering av lov, anmälan, besked och tillsyn. Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för frågor om startbesked,
slutbesked, att fastställa kontrollplaner, godkänna kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök
och slutsamråd när det gäller den fortsatta byggprocessen.
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt bestämmelserna i plan- och bygglagens elfte kapitel.
Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt
antar detaljplaner enligt bestämmelsen i reglemente för
byggnadsnämnden, antaget av KF den 29 augusti 2016.
Genom sin verksamhet verkar byggnadsnämnden för en god
bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som även ska
vara estetiskt tilltalande. Dessutom ansvarar byggnadsnämnden för fastställande och register över gatu- och kvartersnamn samt annan namnsättning.

Ansvarsområdet omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera. Byggnadsnämnden har 11 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet
består av fem ledamöter och fem ersättare. Under 2016 genomfördes 11 protokollförda möten med byggnadsnämndens arbetsutskott och 11 möten med byggnadsnämnden. Av
reserverat anslag för nämndens arbete har förbrukats 671 tkr.

Konsultkostnader (detaljplaner, program m.m.)
Ansvarsområdet avser nämndens medel för konsultinsatser
för planarbete m.fl. externa kostnader.
Ett omfattande planarbete har bedrivits under året. Flera
av detaljplanerna har krävt tekniska specialutredningar,
där kommunen saknar egen kompetens, som därmed har
upphandlats av konsult. Stor del av externa kostnader har
finansierats genom plan- och bygglovstaxa (plankostnadsavtal). Av reserverat anslag för fysisk planering har
494 tkr förbrukats.
VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Byggnadsnämnden beslutar i ärenden om dispens från
gällande strandskydd samt utövar tillsynen över sådana
strandskyddsområden enligt förordningen om tillsyn enligt
miljöbalken.

Byggnadsnämnden
Konsultkostnader

Byggnadsnämnden strävar efter att ge en god service av hög
kvalitet, som är till nytta för medborgare och näringsliv.
Vidare samverkar nämnden med andra nämnder och styrelser. Det sker regelbundna träffar med andra byggnadsnämnders presidier och med Miljösamverkan östra Skaraborg
(MÖS), med kommunstyrelsen genom den så kallade planberedningen samt med tekniska nämnden.
Utöver ovan nämnd lagstiftning har byggnadsnämnden,
inom sin myndighetsutövning, att ta hänsyn till bland annat
FNs barnkonvention om barnets rättigheter.

DRIFTREDOVISNING

BYGGNADSNÄMNDEN (TKR)

2016

2015

-

-

-

Kostnader

1 165

1 866

1 280

Nettokostnader

1 165

1 866

1 280

Budget

1 813

2 092

1 892

648

226

612

Intäkter

Budgetavvikelse

2014
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INKOMMANDE BYGGLOVSÄRENDEN 2012-2016 FÖRDELADE PÅ ÄRENDEN
OMNYBYGGNAD RESPEKTIVE ÖVRIGA ÄRENDEN

EKONOMI

100 %

Byggnadsnämndens verksamhet redovisar överskott på
648 tkr. Den huvudsakliga anledningen till överskottet är
att detaljplaner som har utarbetats under året inte krävt
större utredningar. Därmed har kostnader för konsultinsatserna varit minimala.
Däremot har byggnadsnämndens egna kostnader i form
av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang
med mera ökat.
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ÅRETS HÄNDELSER
ANTALET INKOMMANDE BYGGLOVSÄRENDEN FÖRDELADE ÖVER ÅRET

Byggnadsnämnden har under året hanterat 391 ärenden
varav 291 bygglov.
Byggnadsnämnden har bland annat beviljat bygglov för
etablering av H&M och 26 nya lägenheter inom kvarteret
Plåtslagaren i centrala delen av Falköping. Under året beviljades bygglov för en omfattande till- och ombyggnad av
förskolan Junibacken. För att förskoleverksamheten skulle
fungera under byggtiden och även kunna placera barn från
den nedbrunna förskolan Urd har nämnden även beviljat
tidsbegränsat bygglov för ett antal förskolemoduler. Ett positivt förhandsbesked på Brogärdet har beviljats för att markarbete, i samband med etablering av en omlastningscentral,
kunde påbörjas.
Byggandet av villor har haft en positiv trend i kommunen.
Det har beviljats bygglov för 31 stycken nya villor.
Antalet inkomna bygglovsärende är fortsatt högt och innebär
även en liten ökning jämfört med föregående år.
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Som ett led i arbetet med att effektivisera och förbättra service till medborgarna har under våren införts en digital ärendehantering. Detta ökar möjligheten till transparens via en
portal för e-tjänster på webben för medborgarna.
För att utveckla och förbättra informationen och servicegraden gentemot allmänheten har byggenheten under våren
anordnat öppet hus.
Kundnöjdheten kommer fortsättningsvis att mätas genom
enkäter till bygglovssökanden och genom uppföljning av enskilda ärenden. Svaren från dessa kommer att ligga till grund
för avdelningens fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service.

ANTAL INKOMNA BYGGLOV 2012-2016
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Byggnadsnämnden har, med stöd från kommunfullmäktige,
under den aktuella perioden, antagit tre detaljplaner:
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Friggeråker 28:8 med flera/ Marjarp etapp 2 – möjliggör ytterligare exploatering av logistikanknutna
verksamheter inom Skaraborg Logistic Center.
Geten 2 med flera - komplettering av bostadsbebyggelse inom kvarteret.
Tåstorp 7:7/Fåraberget etapp 1 - möjliggör byggnation
av ett demenscenter med flera avdelningar inom
området Fåraberget.

BYGGNADSNÄMNDEN | VERKSAMHETSREDOVISNING

Med fokus på fysisk planering, framförallt planering av
flera bostadsområden, har Byggnadsnämnden hanterat
och fattat beslut i följande ärenden:
•

•

•

•

•
•

•

•

Detaljplan Plåtslagaren 38 med flera, initierad av Falköpings Hyresbostäder. Planen omfattar en centralt
belägen parkeringsyta och möjliggör uppförande av
fyra huskroppar med 16-20 lägenheter. Planen förväntas antas under andra kvartalet 2017.
Detaljplan del av Gamla Stan 2:26, kvarteret Megaliten. Arbetet med planförslaget har inletts under våren.
Planen syftar till att ändra delar av den gällande detaljplanen från 2009 så att ett varuhus på ca 11 000 kvm
bruttoarea får plats inom området.
Detaljplan för Dotorpsskolan. Det pågår arbete med ett
nytt planförslag som kommer att göra det möjligt att
använda intilliggande parkmark för skolans ändamål.
Detaljplan Hassla 2:78 gäller gamla syfabriken i Kinnarp. Syftet med planen är att utreda om den ska kunna
användas för bostadsändamål. Vid behov ska bostadsbyggnaden även kunna anpassas till äldreboende.
Detaljplan Urd 1 – arbete pågår med en ny plan för
förskolan Urd.
Detaljplan Rektorn 1 – Planen syftar till att öka byggrätten för skolan Vindängen för att kunna möjliggöra
en framtida utbyggnad.
Detaljplan Plåtslagaren 16 och 17, initierad av Falköpings Hyresbostäder. Planen ligger mellan pågående
byggnation vid Köttorget och planområdet för Plåtslagaren 38 m fl. Syftet med planen är att tillåta rivning
av befintlig byggnad på Plåtslagaren 17 för att ge plats
för ett flerbostadshus med handel i bottenvåningen.
Detaljplan för Fåraberget etapp 2. Denna plan omfattar ett område på ca 120 000 kvm och möjliggör byggande av ca 260 bostäder i olika former (fristående
villor, par-, kedje- och flerbostadshus). Arbete inför ett
formellt samråd pågår.

FRAMTID
Ett viktigt uppdrag för byggnadsnämnden är att skapa förutsättningar för att Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun där det finns goda stads-, arbets- och boendemiljöer och att främja en levande landsbygd.
•

Byggnadsnämndens verksamhet ska bedrivas med hög
effektivitet, kvalitet och med bibehållen rättsäkerhet.

•

För att Falköpings kommun ska fortsätta växa och
kunna tillgodose behovet av mark för bostadsområden, företagsetableringar och övrig samhällsservice
krävs det en god planberedskap både för bostadsbebyggelse och utveckling och nyetablering av verksamheter.

•

Arbetet med bygglov kan förväntas vara fortsatt intensivt gällande både ny- och tillbyggnation. Verksamheten har ambitionen att handläggningstid för
bygglovsärenden förkortas och att beslut tas senast
inom tio veckor som plan- och bygglagen förespråkar.

•

Digital ärendehantering har införts men den kräver en
fortsatt utveckling för att underlätta och effektivisera
hanteringen.

•

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har pekat på
behovet av att fördjupa medborgardialogen, inte minst
ungdomsperspektivet. Verksamheten kommer att
fokusera på att kommunikationen och dialogen med
medborgare, företag och organisationer förbättras och
förtydligas.

Byggnadsnämnden har, med stöd från kommunfullmäktige,
under den aktuella perioden hanterat sex planbesked och
tecknat två plankostnadsavtal.
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Kommunstyrelsen

Ordförande: Conny Johansson
Förvaltningschef: Katarina Andersson

VERKSAMHET

Kommunstyrelsens bidragsgivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete,
har uppsikt över nämndernas verksamhet samt de verksamheter som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen
har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och beredning av ärenden till fullmäktige samt ansvarar för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut.
Inom kommunstyrelsen finns tre utskott: arbets-, personaloch mångfaldsutskottet.

Bidragsgivning handlar om stöd till de politiska partierna
och bidrag till de olika studieförbunden samt föreningsbidrag till den ideella sektorn som ej ryms under annan
förvaltning. Här återfinns även investeringsbidrag till avloppsföreningar som ansluter till det kommunala VA-nätet.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har den övergripande
uppgiften att stödja kommunstyrelsen med att genomföra och följa upp kommunstyrelsens beslut. Kommunledningsförvaltningen ska arbeta för att säkerställa att
kommunen klarar att möta de utmaningar som kommunen står inför, därför har kommunledningsförvaltningen
en central roll inom utvecklingsfrågor och ska utarbeta
strategier för ett växande och utvecklande Falköping. Förvaltningen ska arbeta för att stärka strategiska och samordnande insatser samt utveckla samordningen av både
den verksamhetsmässiga och den ekonomiska styrningen.
Kommunledningens ansvarsområden är: kansli, kommunikation och medborgarkontor, näringsliv och turism,
strategisk utveckling (kvalitet, mångfald, hållbar utveckling, infrastruktur och logistik), personal, ekonomi, IT,
stadsbyggnad och politik.

Miljösamverkan
Falköpings kommun ingår i Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), vars uppgift är att bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.

Personalstrategiska medel
Personalstrategiska medel är avsedda för övergripande
personalstrategiska insatser.

Trafik
Kollektivtrafiken bidrar till att skola, arbete, service och
fritidsaktiviteter inom och utanför Västra Götaland blir
mer tillgängliga för invånarna.

Turism
Falköpings kommuns huvudsakliga turismorganisation återfinns under kommunledningsförvaltningen och turismavdelningen. Här ingår samarbetsavtalet med Falköping.nu.

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Kommunledning

Kommundirektör

Strategisk utveckling

Bidragsgivning

Kansliavdelning & överförmyndare

Personalavdelning

Miljösamverkan

Logistik och infrastruktur

Ekonomiavdelning

Personalstrategi

Kommunikationsavdelning

IT-avdelning

Trafik

Medborgarkontor

Stadsbyggnadskontoret

Turism

Näringslivavdelning

Kommunstyrelsen

Turismavdelning

Kommunfullmäktige
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DRIFTREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN
(TKR)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2016

2015

2014

21 955

17 261

16 411

130 982

119 342

112 263

109 027

102 081

95 852

112 932

107 871

102 590

3 905

5 790

6 738

EKONOMI
Kommunstyrelsen redovisade ett positivt resultat om 3,9 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016. Resultatet kan främst
härledas till överskott inom personalstrategiska medel, kopplat till kvarvarande medel inom ”heltid till alla”-projektet,
samt ökade intäkter för stadsbyggnadsavdelningen. Inom
kommunstyrelsen återfinns även två negativa budgetavvikelser. Den ena gäller kommunstyrelsens bidragsgivning där
ett bidrag till en avloppsförening om 1 miljon kronor avsåg
år 2015 men bokfördes år 2016 samt näringslivsavdelningen
där den negativa budgetavvikelsen hänvisas till kostnader
kopplade till nyetableringar inom näringslivet. Under verksamhetsåret har kommunstyrelsen i tertialuppföljningarna
lyft ökade kostnader för gode män, men då Migrationsverket
i december beslutade att betala ut kommunens återsökningar
i förskott hamnade utfallet för år 2016 i nivå med budget.
Kommunstyrelsens har till kommande års budget gjort om
fördelningen av kommunstyrelsen verksamheter, detta för att
på ett tydligare sätt spegla kommunstyrelsens verksamheter
och organisation.

ÅRETS HÄNDELSER
För att Falköpings kommun ska växa befolkningsmässigt
och att näringslivet ska utvecklas krävs en god framförhållning i samhällsplaneringen. Utifrån det har en ny digital
översiktsplan med medborgardialog som grund tagits fram.
Nybyggnationen kring Köttorget har under året påbörjats
och hösten 2017 står 24 lägenheter i byggnaden klara. Vidare har fler etableringar inom handeln gjorts och det skapas handelsplatser i Plantis och vid Köttorget. Under året
har även en förtätningsstudie påbörjats för att bygga attraktivt, hållbart och effektivt nyttja befintlig service samt
infrastruktur. Infrastruktur är en avgörande del i att öka
Falköpings attraktivitet och som exempel har en satsning
på gång- och cykelvägar gjorts. Verksamheten inom Ska-

raborg Logistic Center är nu etablerad i Skaraborg som ett
logistiskt centrum och i det fortsatta utvecklingsarbetet är
terminalbyggnaden på Marjarp viktig för att skapa bättre
förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas.
Under år 2016 arbetades med målet Ett näringsliv som
utvecklas genom förbättrat näringslivsklimat. En fortsatt
positiv utveckling kan utläsas ur Svenskt näringslivs undersökning där kommunen klättrat 43 placeringar och vad gäller nyföretagande har ett trendbrott skett och antalet nya
företag uppgick till 110 st. Det är en fortsatt god utveckling
inom turismnäringen med rekordmånga gästnätter och 145
000 besökare vid Trandansen. Mössebergs friluftsområde
är ett prioriterat område som ska vara gratis och tillgängligt
för alla. Satsningen på Mösseberg fortgår och nybyggda
campingstugor och utveckling av nya skidspår ska komplettera utbudet av äventyrslekplats, djurpark, gym och
promenadstråk. Sommarbussen infördes från och med år
2016 och tillgängliggör Mösseberg för fler människor.
Utifrån målet ”Ett social hållbart Falköping” har tre tvärsektoriella styrgrupperna arbetat med prioriterade områden mot målet. Styrgrupperna har haft i uppdrag att arbeta
med arbetsmarknad, bostadsförsörjning och förebyggande
insatser för barn och unga. En arbetsmarknadsstrategi har
tagits fram och utifrån den har arbetsgrupper tillsatts. En ny
bostadsförsörjningsplan har tagits fram som ska säkerställa
bostadsförsörjning och bidra till social hållbarhet. Unga
kommunutvecklare, tagga lov, Sports for you är alla insatser som ska bidra till inflytande och meningsfull fritid för
barn och unga. Demokratiberedningen har under året arbetat för att skapa tätare kontakt med kommuninvånarna och
öka förtroendet för den lokala demokratin. Beredningen
har utifrån sitt uppdrag tagit fram arbetsformer för medborgardialog, utvecklat kompetensutvecklingsförslag för
förtroendevalda och planerat för att utreda förutsättningar
för e-demokrati.
I arbetet med målet att utveckla kvaliteten i verksamheterna
har en förbättrad styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamhet utvecklats genom att det tagits fram styrprinciper. Styrkedjan har stärkts och ett systematiskt arbete har
bedrivits för att ta fram beslutsunderlag inför planering av
verksamhet och budget. För att stärka det övergripande
målarbetet har bättre förutsättningar skapats genom att
samtliga chefer fått genomgå kompetenshöjande insatser.
Två chefsdagar för samtliga chefer och utvecklingsdagar
med förvaltningarnas ledningsgrupper har genomförts med
fokus på kommunens gemensamma värdegrund och verksamhets- och ekonomistyrning.
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KOMMUNLEDNING

Bruttokostnad (tkr)
Utveckling (%)
Nettokostnad (tkr)

2016

2015

2014

112 441

103 570

97 385

8,6

6,4

3,5

91 197

87 018

81 521

Utveckling (%)

4,8

6,7

1,0

Utveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

3,1

6,7

-1,6

Volymnyckel antal tillsvidareanställda i aktiv tjänst

2 905

2 777

2 748

Nettokostnad/volymnyckel (kr)

31 393

31 335

29 666

Utveckling (%)
Nettokostnad/invånare (kr)
Utveckling (%)
BIDRAGSGIVNING

Bruttokostnad (tkr)
Utveckling (%)

0,2

5,6

-0,4

2 809

2 681

2 532

4,8

5,9

0,3

2016

2015

2014

10 729

7 945

8 187

35,0

-3,0

-4,6

10 729

7 945

8 187

Utveckling (%)

35,0

-3,0

-4,6

Nettokostnad/invånare (kr)

327

245

254

Utveckling (%)

33,8

-3,5

-5,2

Nettokostnad (tkr)

MILJÖSAMVERKAN

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

3 612

3 762

3 689

Utveckling (%)

-4,0

2,0

1,9

3 612

3 554

2 983

Utveckling (%)

1,6

19,1

6,1

Nettokostnad/invånare (kr)

111

109

93

Utveckling (%)

2,6

17,2

5,7

TRAFIK

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

1 040

894

1 020
44,7

Nettokostnad (tkr)

Utveckling (%)
Nettokostnad (tkr)
Utveckling (%)
Nettokostnad/invånare (kr)
Utveckling (%)

16,3

-12,4

1 040

894

920

16,3

-2,8

28,1

32

28

29

17,4

-3,5

31,8

VERKSAMHETSANALYS
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till fullmäktige och ansvarar även för att verkställa och följa upp
fullmäktiges beslut. Kommunledningsförvaltningen har den
övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och
verkställa och följa upp dess beslut. I arbetet med att leda
kommunen används styrdokument som ett vanligt styrmedel. Flera viktiga styrdokument har tagits fram som policy
och riktlinjer för föreningsbidrag och näringslivsstrategi. En
kompetensförsörjningsplan har också tagits fram där syftet
med planen är att kartlägga nuläget, identifiera och ge en
samlad bild av kommunens framtida behov när det gäller
kompetensförsörjning. Utvärdering visar att de intentioner
som skrivits fram utifrån politiska beslut inte får fullt genomslag i verksamheterna. Analys och uppföljning behöver
tydligare planeras in när uppdrag ges och när styrdokumentet
skrivs fram för att bättre säkerställa processen. De styrdokument som tagits fram behöver implementeras och efterlevas i
planering och uppföljningsprocesser för att nå avsedd effekt.
Det finns en målkonflikt mellan bostadsförsörjning som bidrar till ett socialt hållbart Falköping och ett bostadsbygge
som skapar ett attraktivt Falköping. I Falköpings tätort, likt
många andra städer finns det segregerade bostadsområden
med stora skillnader i socioekonomisk status. Därav vikten
att planera och bygga en inkluderande stad med blandad bebyggelse för ett socialt hållbart samhälle och samtidigt möta
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den efterfrågan och den attraktivitet som eftersträvas i
Falköpings kommun.
Kommunstyrelsen ska vara möjliggörare som ska leda och
samordna kommunens arbete och skapa goda förutsättningar
för att arbeta mot de övergripande målen och visionen om
Det goda livet. I denna roll framträder vikten av att skapa
fungerande nätverk såväl internt som externt. Utifrån denna
roll har kommunstyrelsen under år 2016 tagit fram en ny
verksamhetsindelning för att tydliggöra kommunstyrelsens
arbete. Tidigare bestod kommunstyrelsen av sex stycken
verksamheter, varav kommunledningsförvaltningen var den
största där merparten av alla resurser var samlade, i den
nya fördelningen har kommunstyrelsen delats upp i tre
verksamheter:
• ledning, styrning och verksamhetsstöd
• planering och utveckling
• samordning och samverkan
Kommunstyrelsen har skapat ramar för förbättrad styrning
och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter
genom en ny policy och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. I de nya styrprinciperna har styrkedjan stärkts
samt ett tydligare systematiskt arbete för beslutsunderlag
inför planering av verksamheter och budgetprocess. För att
analys och uppföljning ska kunna utgöra grund för planeringen inför kommande budgetår och planperiod ska samverkan, samarbete och samordning mellan förvaltningarna
stärkas ytterligare.

KOMMUNSTYRELSEN | VERKSAMHETSREDOVISNING

FRAMTID
I framtiden behöver kommunstyrelsen verka för att utveckla strategisk samverkan i Skaraborg kring gemensamma framtidsfrågor. Det handlar om att skapa förhållningssätt och arbetsformer som kan möta de utmaningar
som kommunerna har och står inför i strävan att bli kommunen som arbetar tillsammans för medborgarnas bästa.
Ett bra företagsklimat med ett gott bemötande ska fortsätta utvecklas för att skapa möjlighet för företag att
starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för
att utveckla välfärden. Genom att möta företag med tillgänglighet, god service, rättsäkert agerande ska företag
ska välja att etablera sig i Falköping. Företag vittnar om
svårigheten att hitta rätt kompetens så matchning mellan
arbetssökande och lediga jobb behöver fortsatt stärkas
genom ett utvecklat samarbete med näringsliv, arbetsförmedling, utbildningsförvaltningar och övriga aktörer.
Vi ska fortsätta utveckla stads- och landsbygdsmiljöer
med attraktiva offentliga miljöer och mötesplatser. Kommunen ska se till att det finns en god tillgång till en attraktiv markreserv och med färdigställda industrimarker
för att ha en hög beredskap för nyetableringar och omlokaliseringar vilket är förutsättning för att kunna möta
efterfrågan på marknaden.
Falköpings kommun ska ständigt arbeta för att vara attraktiv arbetsgivare med god kvalitet och bra arbetsmiljö
i verksamheterna. Kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som säkerställer en hållbar kompetensförsörjning där medborgarnas behov kan
mötas.

Ett utvecklingsarbete som påbörjats men behöver få större
genomslag är att skapa en fungerande styrning med mått
och indikatorer som starkare kopplas till de övergripande
målen utifrån en helhetsbedömning. Mått och indikatorer ska fortsätta ses över för att kunna utgöra bättre underlag vid bedömning. De indikatorer som kräver mer
tvärsektoriellt arbetssätt utanför vår organisation (stat,
region, kommuner) behöver kompletteras med mått på
hur förutsättningar skapas och mått på hur kommunens
eget uppdrag genomförs. Även framåt behövs ett intensivt
förbättringsarbete med insatser som syftar till att bygga en
förståelse för den helhet vi verkar i. Genom en förbättrad
planering av verksamheten med en ökad delaktighet från
medarbetare och medborgare ska styrkedjan mellan verksamhetsidén ”de vi är till för” och målen stärkas.
Utifrån målanalysen identifierades följande utvecklingsområden:
• Strategisk samverkan i Skaraborg kring gemensamma
framtidsfrågor
•

Digitalisering ska användas som nyckel för att hitta effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden

•

Stads- och landsbygdsplanering för attraktiva offentliga
miljöer och mötesplatser

•

Fokus på miljöstrategiskt arbete utifrån globala och
nationella mål

•

Skapa förutsättning för och mäta nya typer av arbetstillfällen/branscher

•

Fortsatt värdegrundsarbete med fokus på bemötande
gentemot medborgare och andra målgrupper som
näringsliv.
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Kompetens- och arbetslivsnämnden

Ordförande: Hans Johansson
Förvaltningschef: Sandra Lindgren
VERKSAMHET

Utbildning av vuxna

Arbetsmarknad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Svenska för invandrare (SFI)
Samhällsorientering
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
Särskild utbildning för vuxna
Studie- och yrkesvägledning
Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
Universitets- och högskoleutbildningar på distans (UH)
Uppdragsutbildningar (UDU)

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Statligt subventionerade anställningar

Gemensamt
•

Administration och nämnd

DRIFTREDOVISNING

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN (TKR)

Utbildning av vuxna
Arbetsmarknad
Gemensamt

2015

2014

Intäkter

27 586

23 016

27 617

Kostnader

65 298

61 143

58 227

37 712

38 127

30 610

38 270

39 587

37 601

558

1 460

6 991

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
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2016
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EKONOMI
Budgetavvikelsen för 2016 var 558 tkr och beror till
största del på att förvaltningen har haft större intäkter än

budgeterat i form av statsbidrag samt att förvaltningen
inte har kunnat rekrytera i den takt som önskats.

ÅRETS HÄNDELSER
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har under året
arbetat med strategisk kompetensförsörjning. I nära dialog
med arbetslivet har verksamheten utvecklat utbildningar
och insatser för att tillgodose behovet såväl lokalt som
regionalt.
Inom Yrkeshögskolan fick förvaltningen två utbildningar
beviljade och avslag på tre av de ansökningar som lämnades in i september 2015. De utbildningar som blev
beviljade var Signaltekniker och Guldsmed. Då ambitionen finns att utöka antalet utbildningar så lämnades det i
september in nya ansökningar:
•
•
•
•

Kvalificerad Skötare inom psykiatri
Tågtekniker
Logistik- och verksamhetsutvecklare
Lokförare inom parentes

Vad gäller yrkesutbildning på gymnasial nivå har det under året varit ett minskat söktryck till reguljär vård- och
omsorgsutbildning. Däremot har det varit ett ökat söktryck
till den språkförstärkta utbildningen. Både antagning och
examination har skett av den språkförstärkta vård- och
omsorgsutbildningen. Ytterligare två språkförstärkta utbildningar har varit igång under året, bussförarutbildning
och den nystartade industriutbildningen som genomförs i
samverkan med Ållebergsgymnasiet.
Fortsatta konflikter i världen har fått konsekvenser för SFI
genom ett fortsatt högt söktryck. Inför året genomfördes
en omorganisation med syfte att öka genomströmningen
inom SFI och möjliggöra för fler studerande att kombinera grundläggande ämnen med SFI. Redan i början av
hösten kunde förvaltningen se effekter av detta utifrån att

antalet elever inom grundläggande ämnen hade fördubblats jämfört med samma period föregående år.
I samverkan med övriga förvaltningar och arbetsförmedlingen har en ny arbetsmarknadsstrategi med tillhörande
handlingsplan tagits fram. Arbetsmarknadsenheten har nu
ett övergripande ansvar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Vidare har Ung Arena 9.0 startats i samverkan med
åtta andra Skaraborgskommuner. ESF-projektet riktar sig
mot målgruppen unga och syftet har varit att skapa en
neutral mötesplats som ska fungera som ett navigatorcentrum för att ungdomar snabbare ska komma i arbete eller
studier. En verksamhet som även går att relatera till den
redan skrivna DUA-överenskommelsen. I slutet av året
fick även förvaltningen godkänt på ESF-ansökan Ung
Styrka vilken innebär att arbetslösa ungdomar kommer att
ges möjlighet att genomgå arbetsplatsförlagd utbildning
inom branscher som har ett framtida rekryteringsbehov.
Avslutningsvis kan konstateras att förvaltningen haft ett
år med mycket utveckling och samverkan både lokalt, regionalt och nationellt. Inom Skaraborg har ett nytt samverkansavtal gällande vuxenutbildningen skrivits på och
samverkan kring VO-college och Yrkeshögskola har fortsatt. Lokalt har samverkan med arbetsförmedlingen och
aktörer kopplade till arbetsmarknadsfrågor intensifierats.
Vidare har gemensamma dialogträffar genomförts tillsammans med Ållebergsgymnasiet för att se hur vi tillsammans
kan bidra till att höja utbildningsnivån och erbjuda våra
kommuninvånare ett ökat utbud av utbildningar.
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Utbildning av vuxna

Utbildning av vuxna

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

53 661

50 741

45 162

Nettokostnad (tkr)

29 290

28 746

20 524

Antal kursdeltagare

4 500

4 238

3 770

6,5

6,8

5,4

Nettokostnad/invånare (tkr)

0,89

0,89

0,64

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

8 579

7 502

10 239

Nettokostnad per kursdeltagare ligger i paritet med 2015
och nettokostnad per invånare har minskat.

Nettokostnad (tkr)

5 366

6 481

7 262

Antal kursdeltagare

450

550

889

Gemensamt

Nettokostnad/kursdeltagare (tkr)

11,9

11,8

8,2

Nettokostnad/invånare (tkr)

0,16

0,20

0,23

Sedan 2012 fördelas förvaltningens gemensamma kostnader
på huvudverksamheterna. I tabellen Verksamhetsredovisning visas personalkostnader för gemensam administration.
Kostnaderna ligger i nivå med tidigare år.

Nettokostnad/kursdeltagare (tkr)

Gemensamt

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

3 057

2 900

2 820

Nettokostnad (tkr)

3 057

2 900

2 820

Antal kursdeltagare

4 950

4 788

4 659

Nettokostnad/kursdeltagare (tkr)
Nettokostnad/invånare (tkr)

0,6

0,61

0,61

0,09

0,09

0,09
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Nettokostnad och nettokostnad per kursdeltagare respektive
invånare ligger i paritet med 2015.
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FRAMTID
I nämndens verksamhetsplan 2017-2019 har följande
definierats:
•

•

Förvaltningen påverkas av allt som sker i omvärlden
och anpassningsförmågan är en framgångsfaktor för
att lyckas med verksamheten. Det handlar om att med
kort varsel kunna ställa om och anpassa sig till nya
situationer. För att underlätta i omställningen krävs
det systematisk omvärldsbevakning som många får
ta del av.
Förvaltningen ska vara en kreativ mötesplats, nätverksmotor och mäklare för lokal och regional
utveckling. Även fortsättningsvis ska kontakter
skapas mellan utbildning och arbetsliv samt främja
matchning av kompetenser.

•

Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån
många olika perspektiv. Tillgång till arbetskraft
med rätt kompetens är en av faktorerna för lokal och
regional utveckling samt tillväxt. Utgångspunkten
måste vara vad den enskilde individen har med sig
samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens
och arbetskraft.

•

Förvaltningen ska fortsätta sitt marknadsföringsarbete och aktivt berätta för Falköpingsborna och
arbetslivet i såväl vår kommun som i vår region om
vilka möjligheter som finns.
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Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Allan Bjärkhed
Förvaltningschef: Maria Wallengren
VERKSAMHET

DRIFTREDOVISNING

Övergripande verksamhet
Förvaltningens chefer och förvaltningens stab med ansvar
för nämndsadministration och ekonomi.

Fritidsverksamhet

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN (TKR)

2015

2014

13 973

Intäkter

15 899

14 859

Kostnader

71 659

66 781

62 076

55 760

51 922

48 103

55 417

52 656

48 565

-343

734

462

Nettokostnader

Fritidskontoret med ansvar för lokalbokning och föreningsstöd. Bad med ansvar för Odenbadet och två tempererade
utebad i Stenstorp och Floby.

2016

Budget
Budgetavvikelse

EKONOMI

Kulturverksamhet
Bibliotek med ansvar för ett huvudbibliotek och sex filialer
i Floby, Kinnarp, Åsarp, Stenstorp, Broddetorp och Vartofta. Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby med
ansvar för kommunens kulturarvsverksamhet. Allmänkultur med ansvar för kultur kopplat till samhällsplanering,
kulturutbud i förskola, skola och för allmänheten på kommunens kulturanknutna mötesplatser.

Ungdomsverksamhet
Öppen ungdomsverksamhet med ansvar för Ungdomens
hus i Falköping och fyra fritidsgårdar i Floby, Kinnarp,
Gudhem och Stenstorp. Unga tar ordet med ansvar för att
stärka ungas inflytande i kommunen.

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Förvaltningsövergripande verksamhet
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
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Ett negativt resultat med 343 tkr redovisas för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Prognoserna har inte visat
på någon negativ budgetavvikelse, varför inga specifika
åtgärder har vidtagits. Personalkostnaderna och de externa
kostnaderna blev något högre än beräknat. Kultur- och
fritidsnämnden erhöll 1 100 tkr i tillfälligt stöd för asylsökande och nyanlända. Vid årets slut återstod 700 tkr,
som periodiserades till 2017. Detta hade stor påverkan på
det slutgiltiga resultatet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| VERKSAMHETSREDOVISNING

ÅRETS HÄNDELSER

Övergripande

Bad

Så som alla andra nämnder har kultur- och fritidsnämnden genomfört extra verksamhet med de integrationsmedel
som delades ut under året. Förutom dessa medel tilldelades
kommunen 1 086 tkr för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter under sommaren 2016. Verksamheten
organiserades av flera förvaltningar och ansvaret vilade på
kultur- och fritidsförvaltningen. Det statliga sommarlovsstödet skulle göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15
år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Under de
40 dagar som verksamheten pågick var det totalt 3 200 deltagartillfällen, vilket innebar 80 besökare per dag i genomsnitt. Falköpings Tagga sommar blev en succé och har efter
att verksamheten redovisats blivit använd som gott exempel
på nationell nivå. Framöver har Tagga sommar övergått till
Tagga lov och erbjuder barn och unga en meningsfull fritid
på alla lov under året med kommunövergripande medel.

Odenbadets simskola är mycket populär. På grund av stor
efterfrågan utökades simskolan med ytterligare nio grupper
under året. Under höstterminen 2016 har verksamheten satsat extra på skolans simundervisning. Två simlärare per klass
har erbjudits i möjligaste mån och mottagningsenheten har
fått extra simlektioner.

Unga tar Ordet

Ekehagen höll turistöppet under perioden 21 juni – 9 augusti.
Sommarens höjdpunkt blev programhelgerna ”10 000 år…
av nyfikenhet, hantverk och kunnande ”. Under två helger
i juli fylldes samtliga boplatser i byn med hantverkare och
aktörer som berättade om de olika epokerna genom teknikexperiment och aktiviteter.

Ungdomspolitiken anordnade en dag där unga träffade
politiker, tjänstepersoner, organisationer, föreningar och
andra vuxna som arbetar med unga för att diskutera hur
Falköpings kommun skulle utvecklas utifrån ett ungdomsperspektiv. Dagen hette ”Framtiden är nu” och hade
cirka 140 deltagare. Med hjälp av processledning togs 75
handlingsplaner fram. Med Lupp-resultat och Framtiden är
nu hade ungdomsstrategen ett material med över 800 röster
på hur kommunen kunde utvecklas.

Allmänkulturen - Earth hour
Den 19 mars 2016 arrangerades Earth hour arrangemang
världen över. Artister som Frida Öhrn, Tomas Andersson
Wij, Lisa Ajax, Lisa Miskovsky, Simon Zion m.fl. medverkade under konserten. Pär Holmgren hade föreläsning och
var även konferencier.

Fritid
De gamla skjutbanorna i Odenhallens skyttelokal har monterats ned och ersatts med nya elektroniska skjutbanor. Lokalen
har fräschats upp och anpassats för de nya banorna. Denna
satsning har delvis möjliggjorts genom ett anläggningsstöd
på 150 tkr från Västergötlands Idrottsförbund. Kultur- och
fritidsnämnden har betalt resterande investeringskostnad på
307 tkr. Föreningarna Falköpings Skyttegille och Falköpings
Sportskytteklubb har stått för nedmontering av de gamla
banorna och uppsättning av de nya.

Bibliotek
2016 blev ett bra år för biblioteket med 7,1 % fler besök och
0,7 % färre utlån. Biblioteket har utvecklats till en mötesplats
för medborgarna där många trivs och känner sig välkomna.
Människor kommer och går, läser tidningar och tidskrifter
och tar del av utbud när det gäller böcker och andra media,
våra datorer och kopieringsmaskin gör stor samhällsnytta,
studierum och läsplatser har använts till fullo.

Ekehagen forntidsby

Falbygdens museum
Museet har visat nio tillfälliga utställningar under året
(Försvunna miljöer, Hembygd – någonstans i Sverige, An
ordinary boy, Liv – konstutställning, Flytt och flykt – folkvandringar genom tiderna, Benen berättar, Två resor – konstutställning, Falköping i bild – igen samt Ur gömmorna) varav fem varit egenproducerade. I anslutning till dessa har 15
program anordnats.

Öppen ungdomsverksamhet
Den Öppna ungdomsverksamheten blev en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar i september 2016 och
har under året också blivit medlemmar i nätverket KEKS
– Kvalitet och kompetens i samverkan, vilket medfört en
kompetenshöjning bland personalen tack vare en tredagars
introduktions-utbildning. KEKS ide är att den öppna ungdomsverksamheten ska stimulera till och stödja aktiviteter
som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva
engagemang och ansvarstagande.
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FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
VERKSAMHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

8 168

5 387

2 599

Nettokostnad (tkr)

7 177

4 894

2 288

219

151

71

Nettokostnad/invånare (kr)
FRITIDSVERKSAMHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

42 322

36 968

41 004

Nettokostnad (tkr)

33 598

33 406

32 434

579 279

590 292

561 432

58

57

58

1 025

1 029

1 007

Antal besök i anläggningar
Nettokostnad/besök (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
KULTURVERKSAMHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

19 297

18 912

18 469

Nettokostnad (tkr)

14 117

13 624

13 377

137 463

125 113

123 397

Nettokostnad/besök (kr)

103

109

108

Nettokostnad/invånare (kr)

431

420

416

UNGDOMSVERKSAMHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

1 872

-

-

Antal besök

Nettokostnad (tkr)

868

-

-

28 315

-

-

Nettokostnad/besök (kr)

31

-

-

Nettokostnad/invånare (kr)

26

-

-

Antal besök

Förvaltningsövergripande verksamhet
Kostnaderna för förvaltningesgemensamt har ökat. Detta
beror på att avdelningschefernas löner från och med 2016
har flyttats från respektive avdelning till förvaltningsgemensamt.

Fritidsverksamhet
Odenbadet har haft färre besökare på sommaren på grund av
dåligt väder. Antalet besökare i gymmet minskade i början på
året på grund av nyöppning av andra gym i Falköping.

Kulturverksamhet
Antalet besök på huvudbiblioteket ökade med 7,1 %
(7 085 besök). Biblioteket blir mer och mer en mötesplats, där människor gör många andra saker än att bara
låna böcker. Skolverksamheten på Ekehagen fortsatte att
växa. Antalet elever ökade med hela 1 380 elever. Vårens
många bokningsbara dagar, nedlagda konkurrenter och
byns goda rykte tros vara orsaker till ökningen.

Ungdomsverksamhet
Besöksantalet ökade från 22 000 st 2015 till 24 685 st 2016.
Nya verksamheter under året har varit ”Tagga sommar”
och ”Tagga lov”.

FRAMTID
•

Göra Falköping till en lägerstad – öka antalet gästnätter och läger i samverkan med Falköping Nu för att bidra till kommunens övergripande mål: Ett attraktivare
Falköping.

•

Mötesplats bibliotek – utveckling av huvudbiblioteket
och filialerna i Floby och Stenstorp för att bidra till
kommunens övergripande mål: Ett socialt hållbart Falköping och Ett attraktivare Falköping.

•

Mötesplats Odenbadet – bibehålla hög simkunnighet
och öka antal besök för att bidra till kommunens övergripande mål: Ett socialt hållbart Falköping och Ett
attraktivare Falköping.

•

Utveckling museet och Ekehagen – en gemensam
kulturarvsverksamhet med uttalad vision och mål för
att bidra till kommunens övergripande mål: Ett socialt
hållbart Falköping och Ett attraktivare Falköping.

•

Tillgängliggöra kultur till fler – utifrån kulturstrategin som är under arbete göra kultur tillgänglig till fler.
Kultur ska fungera som motor i samhällsutvecklingen
och tillgängliggöras till fler på fler platser för att bidra
till kommunens övergripande mål: Ett socialt hållbart
Falköping och Ett attraktivare Falköping.

•

Stärka den Öppna ungdomsverksamheten – För att bidra till kommunens övergripande mål: Ett socialt hållbart Falköping.
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Räddningsnämnden Falköping–Tidaholm

Ordförande: Christer Johansson
Förvaltningschef: Stefan Swenson
VERKSAMHET

Administration

Säkerhetsservice för äldre

Förvaltningsledning, ekonomi-, personal- och kanslifunktioner.

Att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna
hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan
begränsas och undvikas i hemmiljön.

Räddningstjänst
I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena
ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, förhindra och
begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom
och miljö.

Förebyggande

Kommunsamordningscentral
Centralen ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet
och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och
stöd för sitt trygghets- och säkerhetsarbete.

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga skador till följd av bränder utan att andras ansvar
inskränks. I ansvaret ligger att informera och utbilda allmänheten samt att verka för skydd mot andra olyckor än bränder.

Kapitalkostnader
Administration
Räddningstjänst
Förebyggande
Enhet Stöd/Utv
Säk servide
Drift

Enheten Stöd/Utv
Utgör i operativ verksamhet offensiv enhet. Arbete för
Räddningstjänstens breda uppdrag ex utbildning, externa
kontakter med allmänhet.

Drift
Fastigheter, inventarier, drift- och serviceavtal. In- och
utalarmering. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, kommunikation.

Skydd och Säkerhet
Upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering och försäkringsfrågor genom en gemensam säkerhetssamordnare med Tidaholms kommun.

Verkstad
KSC
Skydd och Säkerhet
DRIFTREDOVISNING

RÄDDNINGSNÄMNDEN (TKR)

2016

2015

2014

Intäkter

4 065

4 233

3 230

42 495

42 587

38 793

Kostnader
Avräkning,V-stad,Arvode.Backdraft
Nettokostnader

52
38 378

38 354

35 563

Nettokostnader Tidaholm

10 459

10 377

9 690

Preliminärt kommunbidrag
Tidaholm

9 997

10 404

10 104

Avräkning Tidaholm

55

273

110

Avräkning Falköping

27 958

28 054

25 873

Verkstad/arvode/backdraft

16

166

173

Nettokostnader Falköping

27 974

28 220

26 046

Budget Falköping

28 101

27 827

26 495

127

-393

449

Budgetavvikelse Falköping
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EKONOMI
Räddningstjänsten lämnar ett bokslut för 2016 på 38 430
tkr. Efter avräkning mot Tidaholms procentsatsen 27,25 %
som får en skuld motsvarande 55 tkr. har verksamheten
gjort ett resultat på plus 127 tkr.
ÅRETS HÄNDELSER
Årets viktigaste förändringsarbete har dels varit uppstarten av gemensam insatsledarfunktion mellan räddningstjänsterna för Falköping, Götene, Skara och Tidaholm
samt införandet och utvecklingen av den gemensamma
Kommunsamordningscentralen som betjänar kommunerna. Därigenom möjliggörs att våra kommuner får tillgänglighet till kommunens funktioner under alla dygnets
timmar. Ta hand om larmfunktioner och mera effektivt
stödja egen verksamhet vid inträffade händelser. KSC har
också under året på ett mycket positivt sätt stöttat socialtjänstpersonal från Tidaholm i sin verksamhet.
Det som varit det mest påtagliga under året är planeringen
inför beslutet att slå samman de fyra kommunerna räddningstjänster till en gemensam verksamhet.

VERKSAMHETSREDOVISNING RÄDDNINGSNÄMNDEN

RÄDDNINGSNÄMNDEN (TKR)

2016

2015

2014

Intäkter

9 688

8 018

7 102

Kostnader

48 000

46 537

42 838

38 312

38 519

35 736

37 927

36 295

-38 312

-592

559

KAPITALKOSTNADER

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

1 502

1 461

1 512

ADMINISTRATION

2016

2015

2014

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

DRIFT

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

6 602

6 960

6 787

Nettokostnad (tkr)

5 734

6 191

5 938

VERKSTAD

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

5 254

3 558

3 555

Nettokostnad (tkr)

-100

28

-45

ÄLDRESÄKERHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

518

508

493

Nettokostnad (tkr)

209

204

201

SAMHÄLLSSKYDD

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

2 161

2 019

1 458

Nettokostnad (tkr)

1 453

1 334

947

Nettokostnad/invånare gemensamt (kr)

844

853

798

Nettokostnad/invånare Falköping (kr)

856

863

808

Nettokostnad/invånare Tidaholm (kr)

819

828

772

VERKSAMHETSANALYS

Räddningstjänst
Här redovisas antalet insatser för några väsentliga områden
för en period av tio år. En trendlinje finns inlagd för att kunna
se förändring över tid. Antalet händelser totalt är relativt statiskt över hela perioden. Dock ses en ökning mellan 2015 då
antalet var 772 insatser medan 2016 uppvisar en markant ökning till 869 händelser. Förklaringen är delvis ett stort antal
anlagda bränder såväl i fastigheter som utomhus.
INSATSSTATISTIK 2015-2016 | FALKÖPING-TIDAHOLM
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KOMMUNSAMORDNINGSCENTRAL

2016

2015

Bruttokostnad (tkr)

2 341

2 680

Nettokostnad (tkr)

1 515

1 255

RÄDDNINGSTJÄNST

2014

BRAND I BYGGNAD UNDER 10 ÅR | FALKÖPING-TIDAHOLM
100
50

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

25 270

24 859

24 160

Nettokostnad (tkr)

24 205

24 069

23 048

2016

2015

2014

FÖREBYGGANDE

0

49
2007

62
2008

46

44

49

53

56

44

37

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

61
2016

BRAND EJ I BYGGNAD UNDER 10 ÅR | FALKÖPING-TIDAHOLM
100

Bruttokostnad (tkr)

1 984

2 054

2 341

50

Nettokostnad (tkr)

1 723

1 819

1 848

0
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De automatiska brandlarmen som inte föranletts av brand
eller rökutveckling har vi tillsammans med fastighetsägare
eller innehavare försökt minska genom tekniska lösningar
och riktade utbildningar. Antalet under de senaste åren har
genom insatserna till viss del minskat och trenden verkar ha
fungerat.

Verksamheten med att aktivera räddningstjänsten vid inbrottslarm har med all sannolikhet bidraget till minskat
antal inbrottsförsök. Dock är antalet onödiga larm i sammanhanget för högt. Att det nästan finns ett larm varje arbetsdag i de flesta fall onödigt, bör kunna åtgärdas. Uppdraget utförs för närvarande endast i Falköpings kommun.

AUTOMATLARM EJ BRAND UNDER 10 ÅR | FALKÖPING- TIDAHOLM

INBROTTSLARM UNDER 10 ÅR
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MRI larm som vi nu mera kallar IVPA (i väntan på ambulans) verkar ha stabiliserat sig vid drygt hundra händelser per
år. Nytt för året är att räddningstjänsten delvis får täckning
för de ökade kostnader som uppkommer i samband med
verksamheten

MRI-LARM UNDER 10 ÅR | FALKÖPING-TIDAHOLM
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Trafikolyckorna håller sig i antal kring 100 st per år och ser
ut att ligga kvar på ungefär samma nivåer under samtliga år.
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Förebyggande
Under verksamhet förebyggande ligger vår myndighetsutövning med tillsyn och tillståndsgivning enligt LSO:s
(Lagen om skydd mot olyckor) och LBE:s (Lagen om
brandfarliga och explosiva varor) lagstiftning.
Under 2016 har 81 tillsyner genomförts enligt LSO och
13 tillsyner genomförts enligt LBE. Detta följer i stort sett
den uppgjorda tillsynplanen för 2016, några objekt har
förts över till 2017. Det finns idag 180 tillstånd för brandfarlig vara och 18 tillstånd för explosiv vara.

Enheten Stöd/Utv
Offensiv enhet som utgörs av tre delar arbetar för räddningstjänstens breda uppdrag ex utbildning, externa kontakter med allmänhet. En rejäl ökning har skett i antalet
informationer- och utbildning till den enskilde medborgaren. Ungefär 50 % utb och information vardera. En
utveckling som är positiv och följer den inriktning som
räddningstjänsten skall arbeta mot.
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Drift

Skydd och Säkerhet

En verksamhet med stor kostnad över 6 milj kr. Här finns
fastigheternas driftskostnader, interna och externa hyror
avtal med SOS och andra räddningstjänster etc.

Upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering och försäkringsfrågor genom en gemensam säkerhetssamordnare
med Tidaholms kommun. Verksamheten går med plus,
därför bör aktiviteter som övning och utbildnings öka om
statsbidragen skall användas som avsett.

Verkstad
Verkstaden har under 2016 haft en omsättningsökning med
48 %. Omsättningen är 2016 drygt 5 milj. mot föregående
år på 3,6 milj. Detta förklaras med fler inkomna arbeten.
För att täcka behovet har en ny medarbetare anställts. Verkstaden lämnar ett resultat på plus 100 tkr.
Målet att 70 % skall vara mot kund arbetad tid har uppnåtts
till att vara 74,24 %.

Kommunsamordningscentralen har varit i funktion sedan
1 januari 2016. Under året har en snabb utveckling skett.
Där centralen snabbt blivet en nyttig verksamhet för andra
kommunala instanser. Där de flesta larmbehov hos de fyra
kommunerna åtgärdas från centralen. Socialtjänsterna
från flera kommuner har börjat eller är på väg in att
använda centralen som en trygghetsfaktor för personal för
nattpatrullverksamheten.
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Kostnader

Utförare i verksamheten har under året ersatts av annan
person. Antalet besök gjorda hos äldre har under 2016 uppgått till 585 st – något flera än tidigare år. Underlag för fler
besök finns om kunskapen hos äldre utvidgas.

Kommunsamordningscentral

EKONOMISKT UTFALL FÖR VERKSTAD ÅR 2006–2016

2006

Säkerhetsservice för äldre

2014

2015

2016

Intäkter

FRAMTID
ANSVARSOMRÅDE

BOKSLUT KOSTNADER STATSBIDRAG
2016
2016
2016

PERIODICERAT
fr.2015

STATSBIDRAG
2015

Gemensam

332

647

-560

245

-560

Falköping

-885

293

-501

-508

-767

Tidaholm

-161

124

-138

-147

-414

0

60

-60

0

-60

-714

1124

-959

-410

-1801

Behållning
Tidaholm
Summa

Samhällsförändringarna är mera omfattande och snabbare
än vad våra normala system på ett effektivt sätt kan hantera
och ställa om till. Att vara steget före är en fördel och är
tanken med ovan nämnda utveckling till att vara förberedd.
En stark hypotes är att SOS alarmering inte kommer att
finnas kvar med dagens modell. Troligen kommer antalet
centraler vara betydligt färre (6-7 st) och betjäna 112trafiken och inget annat. Den lokala förankringen och det
stöd som akuta händelser kräver får lösas genom egen hantering. En statlig utredning, för andra gången på kort tid,
med tydlig inriktning där tanken med egen myndighet och
färre centraler och begränsad uppgift. Varför vår utveckling
med kommunsamordningscentralen har gett förutsättning
för en smärtfri övergång och en ökad förmåga att hantera
uppkomna händelser för ett lokalt tryggare samhälle.
Inriktning för framtiden kommer allt mer att behöva fokusera på att stärka del enskildes förmåga. Samhällsfunktioner kan inte ta ansvar för alla problem som kan uppkomma.
Varje människa, såväl äldre som yngre måste, ha förmåga
att förhindra och lösa situationer i vardagen.
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Socialnämnden

Ordförande: Susanne Larsson
Förvaltningschef: Magnus Schedin

Individ- och familjeomsorg
VERKSAMHET
Individ- och familjeomsorg har uppdrag som både beställare
och utförare. Avdelningen ansvarar för att handläggningen
sköts på ett rättssäkert sätt avseende barn, unga och vuxna
(ej äldreomsorg) i behov av stöd enligt SoL, LVU och LVM
samt annan sociallagstiftning rörande nämnda grupper. I
uppdraget ingår att göra beställningar till utförarverksamhet och följa upp att insatserna utförs i enlighet med beställningen/uppdraget. I ansvaret ligger att bevaka att alla erbjuds
insats inom givna tider.
Individ- och familjeomsorg ansvarar för förvaltningens
budget avseende antal och omfattning av stöd till utifrån de
målgrupper som ingår i avdelningens uppdrag. I detta ingår
att bevaka volymutvecklingen för avdelningens målgrupper
och analysera framtida behov. Individ- och familjeomsorg
har också ansvar för att inom givna ramar ge förslag på adekvata resursfördelningsmodeller för utförarverksamheter.

Som utförare ansvarar Individ- och familjeomsorg för att tillhandahålla insatser som svarar mot beställningen oavsett om
det sker i egenregi eller genom köpt plats/insats. I det ingår
att tillse att det finns tillräckligt med personal på plats med
adekvat utbildning för uppdraget.
Avdelningen har ansvar för att anpassa verksamheten till
förändrade behov hos de målgrupper som verksamheten utför stöd till. I det ingår att säkerställa att medarbetarna har
tillräcklig kompetens för att utföra uppdrag som svarar mot
såväl befintliga som förändrade behov.
I uppdraget ingår ansvar för att i samarbete med stabsfunktioner sköta kvalitetsuppföljningar med utförare utifrån
beställningar samt regelverk. Ansvaret omfattar också
hantering av personakter, patientjournaler och närarkiv.
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EKONOMI

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Individ- och familjeomsorgen har under 2016 gått med dryga sex miljoner plus. Detta beror till stor del på de statliga
pengar som kommunen rekvirerar utifrån mottagandet av
ensamkommande barn. De enheter som handlägger myndighetsbeslut, förutom enhet Stöd och försörjning, har inte
kunnat hålla sin budget. Orsaken är fler placeringar av barn,
unga samt vuxna och med detta ökade kostnader. Övriga
enheter har hållit budget eller gått med ett litet överskott.

Personal- och övrigt
Barn/Unga vuxna
Vuxna
Ekonomi
LSS
Biståndsbedumda insatser
Förebyggande insatser

DRIFTREDOVISNING

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2016

2015

2014

83 961

50 413

20 569

216 345

171 142

146 218

132 384

120 729

125 649

138 824

128 969

129 146

6 440

8 240

3 497

ÅRETS HÄNDELSER
I augusti tog nämnden beslut om att etablera modellen ”Bostad först” enligt förslag att utföras som projekt under två år.
Syftet med projektet är att varaktigt minska antalet hemlösa,
att personer i hemlöshet ska erhålla bostad och kunna behålla
en lägenhet med eget kontrakt. Förvaltningen räknar med att
ha avtal med intresserade fastighetsägare på plats i början
av 2017.
2016 är första helåret med den nya organisationen. Under
senhösten gjordes ytterligare en förändring då IFO återgår
till att ha en avdelningschef istället för två.
Projektet Connect Falköping övergick från och med 2016 i
IFO:s ordinarie verksamhet.
Lönebidragsgivningen flyttades från Kommunstyrelsen till
Socialnämnden, med placering inom IFO.
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Regeringens förslag om tilläggsbudget för åren 2015-2016
gav Falköping tillfälligt stöd, vilket innebar 5 000 tkr till
IFO för utvecklingsarbete som syftar till att få individer från
försörjningsstöd till sysselsättning. Arbetet kom igång under
sista kvartalet av 2016.
Under 2016 beslutade Regeringen om kraftigt ändrade villkor för att ta emot ensamkommande barn. Under hösten har
därför ett arbete pågått för att ställa om verksamheten utifrån
dessa förändrade villkor. Arbetet kommer att fortgå under
2017.
2016 var första året för ikraftträdandet av Bosättningslagen,
vilket innebar att kommuner ålades att ta emot enskilda och
familjer som anvisades från Migrationsverkets verksamheter. För Falköpings del innebar det att 15 personer kom under
2016.

SOCIALNÄMNDEN | VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETSANALYS

VERKSAMHETSREDOVISNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

MYDIGHETSUTÖVNING PERSONAL O ÖVRIGT

2016

Bruttokostnad (tkr)

41 428

Nettokostnad (tkr)

39 376

Nettokostnad/invånare (kr)
VERKSAMHET BARN/UNGA VUXNA

1 202
2016

Bruttokostnad (tkr)

33 062

Nettokostnad (tkr)

31 730

Nettokostnad/invånare (kr)

968

VERKSAMHET VUXNA

2016

Bruttokostnad (tkr)

4 790

Nettokostnad (tkr)

3 695

Nettokostnad/invånare (kr)
VERKSAMHET EKONOMI

113
2016

Bruttokostnad (tkr)

35 547

Nettokostnad (tkr)

29 852

Nettokostnad/invånare (kr)
VERKSAMHET LSS

911
2016

Bruttokostnad (tkr)

27 637

Nettokostnad (tkr)

26 085

Nettokostnad/invånare (kr)

796

UTVECKLINGSARBETE

2016

Bruttokostnad (tkr)

497

Nettokostnad (tkr)

327

Nettokostnad/invånare (kr)

10

STÖD OCH INSATS AVDELNINGSCHEF

2016

Bruttokostnad (tkr)

3 884

Nettokostnad (tkr)

1 310

Nettokostnad/invånare (kr)

40

FÖREBYGGANDE INSATSER

2016

Bruttokostnad (tkr)

3 416

Nettokostnad (tkr)

3 029

Nettokostnad/invånare (kr)
BISTÅNDSBEDÖMDA INSATSER

92
2016

Bruttokostnad (tkr)

17 008

Nettokostnad (tkr)

16 450

Nettokostnad/invånare (kr)
ENSAMKOMMANDE BARN

502
2016

Bruttokostnad (tkr)

45 733

Nettokostnad (tkr)

-21 968

CONNECT

2016

Bruttokostnad (tkr)

3 343

Nettokostnad (tkr)

2 498

Nettokostnad/invånare (kr)

76

Verksamhetstalen i tabellen ovan har inga jämförelser med
tidigare år, på grund av den nya organisationen.

Verksamhet Barn/Unga vuxna
Antalet barnavårdsanmälningar som inkommer är fortfarande högt. Det är av vikt att de anmälningar som kommer
in bedöms korrekt så att de som har rätt till hjälp och skydd
får detta. En ökad arbetsmängd riskerar att leda till sämre
bedömningar. Inom barnavården finns en stabil personalgrupp som kan leverera en god kvalitet. Den höga ärendeinströmningen, samt arten på de ärenden som blir aktuella
leder dock till en svår situation för handläggare som arbetar med detta. Personalstyrkan måste utökas och med stöd
av medel från Socialstyrelsen rekryteras ytterligare en ny
tjänst. Det är dock stora svårigheter att hitta kompetent personal, framförallt till barnavården. Detta gör att tjänster blir
obesatta och arbetsbelastningen för de som finns på plats
ökar. IFO kommer fortsatt att arbeta proaktivt för att locka
personal och en viktig del i arbetet framåt är att kunna
rekrytera kompetent personal.

Verksamhet Ekonomi
Försörjningsstödet ligger på en relativt konstant nivå där
cirka 15 % av andelen som söker försörjningsstöd utgörs
av ungdomar. Falköping har en hög andel barn som växer
upp i familjer som är beroende av försörjningsstöd, men
andelen har minskat något de senaste åren. Hur det ser ut
för 2016 är ännu inte klart.

Verksamhet Ensamkommande barn
En annan del av barnavården handlar om de ensamkommande barnen. Under 2015 anlände ett fyrdubbelt fler antal
ensamkommande barn än prognostiserat till kommunen
vilket ledde till överbeläggning på samtliga boenden för
ensamkommande barn. På grund av regelförändringar i
asyllagstiftningen och förstärkt gränsskydd har inflödet i
princip helt avstannat och det kom under året endast ett
fåtal barn, företrädesvis barn med anknytning till kommunen. Den första delen av året har handlat om att utreda
behovet för de barn som kom under hösten. Dubbelbeläggningen är en stor anledning till att kostnaderna blivit så låga
i förhållande till de intäkter som kommit från staten. En del
av barnen har efter beslut om avslag valt att avvika från
boendena och det finns i dagsläget ingen kännedom om var
de befinner sig.
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FRAMTID
Viktigaste framtidsfrågorna i närtid är

•

Boendefrågor

•

Kompetent personal

•

•

Stärka samverkan med andra aktörer

Arbetsmetoder för behandling i öppna insatser på
hemmaplan

•

Arbete i projekt för att sänka försörjningsstöd – få
människor i arbete

Ordförande: Susanne Larsson
Förvaltningschef: Magnus Schedin

Äldreomsorg och funktionsnedsättning
VERKSAMHET

Förvaltningsgemensamt
Förvaltningsgemensamt omfattar den politiska ledningen,
gemensam administration samt styrnings- och ledningsfunktioner inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. I
detta ryms de kostnader som inte går att hänföra till en
särskild del av verksamheten. Inom den förvaltningsgemensamma verksamheten finns nämndssekretariat,
ekonomifunktioner, utredningsfunktioner, verksamhetsutveckling, arbetsmiljöutveckling, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, IT-samordning samt anhörigsamordning.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen är indelad i tre avdelningar:
Avdelning äldreboenden
Avdelningen har ansvar för att anpassa verksamheten till
förändrade behov hos de målgrupper som verksamheten
utför stöd till. I det ingår att säkerställa att medarbetarna
har adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att
utföra uppdrag som svarar mot såväl befintliga som förändrade behov. I uppdraget ingår ansvar för att i samverkan med beställare analysera framtida behov. Ansvaret
omfattar också hantering av brukar-/patientdokumentation och närarkiv där sådana finns.
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Avdelning hemtjänst
Inom avdelningen finns den kommunala egenregins hemtjänstverksamhet, larm- och nattpatrull samt dagverksamheter och fritidsverksamheter för äldre.
Som utförare ansvarar avdelningen för att tillhandahålla
insatser som svarar mot beställningen. Utförarverksamheten har ansvar för att anpassa verksamheten till förändrade behov hos de målgrupper som verksamheten utför
stöd till. I det ingår att säkerställa att medarbetarna har
adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att utföra
uppdrag som svarar mot såväl befintliga som förändrade
behov.
I uppdraget ingår ansvar för att i samverkan med beställare analysera framtida behov. Ansvaret omfattar också
hantering av brukar-/patientdokumentation och närarkiv
där sådana finns.
Gemensamma avdelningen
Inom gemensamma avdelningen finns biståndsenheten,
tre sjuksköterskeenheter, rehabenheten samt kommunens korttidsboende. Gemensamma avdelningen har två
grunduppdrag. Dels att ansvara för att myndighetsutövning inom äldreomsorgen handläggs på ett rättssäkert sätt
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och dels att den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten utförs på ett patientsäkert sätt utifrån befintliga
regelverk. Avdelningen ansvarar även för legitimerad
personal som är verksamma inom avdelning funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att göra beställningar till
utförarverksamheten och följa upp att insatserna utförs i
enlighet med beställning.
Gemensamma avdelningen har ansvar för förvaltningens
budget avseende omfattning av stöd runt enskilda inom
äldreomsorg och hälso- och sjukvård och har därmed
ansvar för att inom givna ramar ge förslag på adekvata
resursfördelningsmodeller för utförarverksamheterna.
Vidare ansvarar avdelningen för att utveckla metoder så
att beställning och resursfördelning styrs genom tydliga
uppdrag och modeller.
Gemensamma avdelningen ansvarar också för bosamordning inom äldreomsorgens boenden samt för förvaltningens korttidsvård. I ansvaret ligger att bevaka att alla
erbjuds insats inom rimliga tider. Avdelningen har också
ansvar för att bevaka volymutvecklingen inom äldreomsorg samt förvaltningens hälso- och sjukvård och analysera framtida behov.

följningar med utförare utifrån beställningar samt regelverk. Ansvaret omfattar också hantering av personakter,
patientjournaler och närarkiv.
Avdelning funktionsnedsättning
Avdelningen ansvarar för stöd till enskilda med funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS. I samband
med socialförvaltningens omorganisation 2015 övergick
den psykosociala verksamheten från individ och familjeomsorg samt Vilskegården inom äldreboende till funktionsnedsättning. Detta stöd ges utifrån socialtjänstlagen.
Som utförare ansvarar avdelningen för att tillhandahålla
insatser som svarar mot beställningen. Utförarverksamheten har ansvar för att anpassa verksamheten till förändrade behov hos de målgrupper som verksamheten utför
stöd till. I det ingår att säkerställa att medarbetarna har
adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att utföra
uppdrag som svarar mot såväl befintliga som förändrade
behov.
I uppdraget ingår ansvar för att i samverkan med beställare analysera framtida behov. Ansvaret omfattar också
hantering av brukar-/patientdokumentation och närarkiv
där sådana finns.

I uppdraget ingår ansvar för att administrera LOV och i
samverkan med olika stabsfunktioner sköta kvalitetsupp-

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

DRIFTREDOVISNING

Ordinärt boende
Särskilt boende
Övrig äldreomsorg
Gruppboende, korttidsvistelse LSS
Assistans
Daglig verksamhet LSS
Övrig verksamhet LSS

ÄLDRE- OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING (TKR)

2016

2015

2014

Intäkter

248 154

243 815

229 130

Kostnader

852 374

849 052

805 155

604 220

605 237

576 025

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

611 611

583 756

560 876

7 391

-21 481

-15 149

Förvaltningsgemensamt

EKONOMI
Årets resultat totalt för äldreomsorg- och funktionsnedsättning är +7 391 tkr i förhållande till fastställd budget,
och förklaras framför allt av två orsaker; lägre driftkostnader i samband med ombyggnationen av Floby äldreboende och tillskott genom statliga stimulans- och prestationsersättningar.
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ÅRETS HÄNDELSER
Socialnämnden tog beslut i januari 2016 om att uppföra ett
demenscentrum i Falköping. Målet är att det ska stå klart
för inflyttning under 2018. Förvaltningen har därför tillsatt
en arbetsgrupp där företrädare för berörda förvaltningar
ingår. Floby äldreboende nyinvigdes i juni efter ombyggnation till 29 nya lägenheter. Under året har också beslut
tagits om att bedriva ett projekt under två år på tre särskilda
boenden. Projektet, Ung omsorg, syftar till att skapa mervärde i vardagen på äldreboende genom att skolungdomar i
årskurs 8-9 besöker de boende på helger.
Teknikutvecklingen inom äldreboenden har fortgått och
arbetet med att breddinföra plattor i vården pågår. Inom
ramen för samverkan med Kulturkontakten testas också
möjligheten att streama konserter från Vara konserthus till
äldreboenden som har den teknik och lokalförutsättningar
som krävs för detta.
Inom den kommunala hemtjänsten gjordes en omorganisation från fyra geografiska områden till tre, och samtidigt minskades en chefstjänst. Under året slutfördes även
införandet av s.k. nyckelfri hemtjänst. En ny utförare av
hemtjänst enligt LOV godkändes i mars. Alla avtal med
privata utförare av hemtjänst (LOV-företagen) sades upp
den 1 september. Anledningen var att avtalsvillkoren förändras då ersättningen ska ske utifrån beställd och beviljad
tid istället för utförd tid. Ett nytt förfrågningsunderlag ska
tas fram under uppsägningstiden och nya avtal ska tecknas.
Inom gemensamma avdelningen har korttidens organisation ändrats. Dels har två chefstjänster minskats till en, dels
har sjuksköterskor på korttiden organisatoriskt övergått till
enheten för sjuksköterskor. Antalet platser på korttiden har
minskat med fyra, då dubbelrum har tagits bort.
Inom avdelning funktionsnedsättning öppnades ett nytt
LSS-boende, Sveavägen, under våren. Sysselsättningen
inom socialpsykiatrin har ökat och omfattar nu cirka 30
personer.
Gemensamt för alla avdelningarna är att all personal har
arbetat aktivt i hur enheterna ska arbeta för att kunna förverkliga delar av kommunens mål samt de mål som socialnämnden själva beslutat om.
Erbjudande om att arbeta heltid är slutfört inom avdelningen för särskilda boende. Inom hemtjänsten är det
infört i två av tre hemtjänstområden och inom funktionsnedsättning pågår arbetet.
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Äldreomsorg
ORDINÄRT BOENDE

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

182 406

180 486

168 299

Nettokostnad (tkr)

151 868

152 492

142 814

Antal hemvårdstagare med hemtjänst, trygghetslarn och del HSL

1 691

1 719

1 705

Nettokostnad/hemvårdstagare (kr)

89 810

88 710

83 762

Nettokostnad/invånare (kr)

4 635

4 698

4 436

SÄRSKILT BOENDE

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

272 255

263 162

253 262

Nettokostnad (tkr)

219 729

215 322

209 768

432

445

453

508 632

483 870

463 064

Nettokostnad/invånare (kr)

6 706

6 633

6 516

ÖVRIG ÄLDREOMSORG

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

68 318

71 983

74 657

Nettokostnad (tkr)

57 323

58 005

58 889

1 749

1 787

1 829

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

71 664

66 733

65 369

Nettokostnad (tkr)

68 982

63 740

62 111

87

89

89

792 897

716 180

697 876

Nettokostnad/invånare (kr)

2 105

1 964

1 929

PERSONLIG ASSISTANS

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

101 004

100 108

89 164

Nettokostnad (tkr)

40 094

36 244

30 871

89

88

90

450 494

411 864

343 011

1 224

1 117

959

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

13 733

12 548

11 592

Nettokostnad (tkr)

11 573

10 494

9 830

132

135

120

87 674

77 733

81 917

Antal platser i särskilt boende
Nettokostnad/plats (kr)

Nettokostnad/invånare (kr)

Funktionsnedsättning
GRUPPBOENDE,
KORTTIDSVISTELSE LSS

Antal platser
Nettokostnad/plats (kr)

Antal personer med assistans per
31 december
Nettokostnad/person (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
DAGLIG VERKSAMHET LSS

Antal personer i daglig verksamhet
Nettokostnad/person (kr)
Nettokostnad/invånare (kr)
ÖVRIG VERKSAMHET LSS

353

323

305

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

52 962

41 800

37 235

Nettokostnad (tkr)

41 330

32 781

28 560

Nettokostnad/invånare (kr)

1 261

1 010

887

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

32 534

34 441

34 086

Nettokostnad (tkr)

32 506

34 237

33 182

992

1 055

1 031

Nettokostnad/invånare (kr)
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VERKSAMHETSANALYS

Äldreomsorg

Funktionsnedsättning

Nettokostnaden för ordinärt boende har minskat totalt sett
jämfört med 2015, vilket förklaras av att antalet hemvårdstagare också minskat. Antalet platser inom särskilda boenden har minskat, vilket beror på ombyggnaden i Floby. De
nya lägenheterna har större boyta än tidigare och är förbättrade ur ett arbetsmiljöperspektiv. Nettokostnadsökningen för
särskilt boende är cirka 2 % mellan 2015 och 2016, vilket
motsvarar löneökningen. Trenden för äldreomsorgens nettokostnadsutveckling för Falköpings kommun under perioden
2011-2015 är en ökning med 3,3 % per år i genomsnitt, mätt
i kr/invånare. I jämförelse med andra kommuner måste man
ta hänsyn till att socialnämnden i Falköping har ansvar för
verksamheter (t.ex. färdtjänst och bostadsanpassningar) som
i andra kommuner kan återfinnas under tekniska nämnden
eller kommunstyrelsen. Detta bidrar till att det i jämförelser
med andra kommuner ger Falköping en högre kostnad /invånare. Falköping har en jämförelsevis hög andel invånare
över 85 år.

Falköpings kommun har hög kostnad/invånare i kronor räknat när det gäller insatser för personer bosatta i gruppboenden eller som vistas på korttidsboenden i jämförelse med
liknande kommuner. Kostnaderna har dock ökat i mycket
mindre omfattning än t.ex. jämfört med Lidköping och Mariestad mellan 2014 och 2015. I utjämningen av LSS-kostnader mellan kommuner fick Falköping ersättning med 11
321 tkr, medan både Lidköping och Mariestad fick 16 601
tkr respektive 16 969 tkr. Även sett till ersättning/invånare är
ersättningen lägst i Falköping.

Förvaltningsgemensamt
Kostnaderna har minskat från 2015. Förklaringen är att
omorganistioner under 2015 och 2016 har medfört minskning i antalet chefer samt vakanser på ett antal tjänster.

FRAMTID
Viktigaste framtidsfrågorna i närtid är
•

Arbetet med utformning och innehåll i ett nytt
demenscentrum

•

Fortsatt effektivisering inom hemtjänsten

•

Att möta förändrade krav på redovisning till Försäkringskassan för assistansersättning

•

Aktivt samarbete runt våra vårdtagare med Regionen

•

Teknikutveckling
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Tekniska nämnden–skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Dan Gabrielsson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
VERKSAMHET

Park/Gata
Väghållare och förvaltare av kommunens gator och vägar.
Projekterar, projektleder och anlägger kommunens
infrastruktur som gator och VA-nät.
Förvaltar och underhåller kommunens allmänna
platsmark som parker och torg.
Förvaltar och driftar Mössebergs friluftsområde samt
Floby och Vartofta elljusspår.
Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistikcentrum.
Förvaltar och administrerar kommunens transportcentral.
Förvaltar kommunens flygplats.

Städ
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där
det bedrivs kommunal verksamhet.

Avfall/Sluttäckning
Fastighetsansvar för avfallsanläggningarna i Falköping,
Floby och Stenstorp och sluttäckning av deponier i samverkan med utsedd entreprenör.

Övrig verksamhet
Nämnden, gemensam administration och stadshusvaktmästeri.

Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad.
Bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar.

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Park/Gata

Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av
kommunens ägda fastigheter.

Kost
Städ
Fastighet

Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat avfall.

Avfall/Sluttäckning
Övrigt

Kost
Måltidsproduktion och servering till skolor, förskolor,
äldreboenden och mat till brukare i enskilt boende. Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och på Ållebergsgymnasiet.

Fastighet
Lokalförsörjning för kommunens verksamheter, fastighetsprojekt, drift och underhåll av kommunens fastigheter
samt verksamhetsservice. Inhyrning av externa lokaler.
Ansvar för larm i lokaler med kommunal verksamhet.
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Redovisade siffror är bruttosiffror. Fastighets- och städavdelningen finansierades till stor del med intäkter från hyrande/städköpande nämnder.
DRIFTREDOVISNING

TEKNISKA NÄMNDEN (TKR)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2016

2015

2014

262 922

257 920

256 003

412 142

416 569

416 162

149 220

158 649

160 159

156 440

169 054

172 832

7 220

10 405

12 673
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EKONOMI
Den löpande verksamheten har rymts inom given ram och
gett ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Överskottet beror
dels på att överskott från 2015 inte fördelats, utan lagts som
reserv till oförutsedda händelser. Dels på gynnsamt väder
vad gäller vinterväghållning.
För Falköpings Energisparprojekt (FEP) kvarstår 4,5 Mkr
av anslaget. Projektet har sträckts ut i tid, för att åtgärder
ska stämma med resultatet av skolorganisationsutredning.
500 tkr föreslås ombudgeteras till 2017 års driftbudget att
användas till mindre energisparåtgärder. Resterande belopp
bör avsättas i kommande års budgetarbete, för att projektets
totala omfattning ska behållas.

ÅRETS HÄNDELSER

Park/Gata

Fastighet

En satsning har gjorts för att asfaltsbelägga samtliga kommunala gator som tidigare hade grusbeläggning, för nöjda
medborgare och förenklad drift. Ogräsbekämpningen har
effektiviserats med nya maskiner och miljövänliga metoder.
Anläggningsservice har genomfört stora VA-underhållsprojekt. I samband med detta byts ofta gångbanor, belysning, rännstensbrunnar och asfalt, för att kunna efterlämna
en gata i nyskick. Bredbandsutbyggnaden i tätorten, Floby
och Stenstorp har medfört merabete med grävtillstånd och
efterbesiktning av asfaltåterställning. Samtliga allmänna
lekplatser har byggts om för att klara säkerhetskrav som
finns. Utvecklingen av Falköping som cykelkommun har
fortsatt och arbeten har gjorts på Sankt Olofsgatan, Bangatan och Aspängsvägen.

Arbetsbelastningen på avdelningen har varit hög på grund
av arbete med lokalförsörjningsplanering, arbete med
skolutredningen, ökat lokalbehov – moduler, brand, vattenskada, fuktskador mm. Genomförande av stora investeringar och planering för kommande investeringar och
energisparprojekt har pågått.

Kost
Portionsantalet har ökat, framför allt inom förskola och
skola. Utvecklingsarbetet har fortsatt: Matlagning nära
gästen, konvertering från mottagnings- till tillagningskök
och ökad kvalitet, bl a genom ökad valmöjlighet för matgästen. Fortbildning har genomförts om ”hållbara måltider”,
fackmässor och genom arbetsbyte med andra kommuner.

Städ
Projektet ”Heltid till alla” har genomförts under året. Grundläggande lokalvårdsutbildning har genomförts för dem som
inte genomgått denna. Städmässa i Skövde har besökts.

Avfall/Sluttäckning
Sluttäckningsåtgärder har utretts för Floby och Stenstorps
gamla deponier. Godkända massor för sluttäckning har tagits
emot till Falevi av entreprenören. Området för verksamhetsavfall har rustats upp med nya energieffektiva belysningsarmaturer.
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FRAMTID

VERKSAMHETSREDOVISNING TEKNISKA NÄMNDEN–SKATTEFINANSIERAD
VERKSAMHET

PARK/GATA

Bruttokostnad (tkr)
Gator, vägar och GC-vägar (m²)
Vinterväghållning (kr/m²)
KOST

Bruttokostnad (tkr)
Portioner

2016

2015

2014

56 572

65 549

12 060

1 453 546

1 447 100

1 442 000

4,7

3,7

2,7

2016

2015

2014

93 783

90 956

88 128

2 316 000

2 246 500

2 202 000

Bruttokostnad/portion (kr)

40,5

40,5

40,0

FASTIGHET

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

217 805

215 882

205 098

Ägda lokaler 1 januari BRA
(bruksarea) (m²)

234 392

234 903

232 604

596

625

623
2014

Bruttokostnad/kvadrat BRA för ägda
lokaler (kr/m²)
STÄD

Bruttokostnad (tkr)
Städarea (m²)
Städkostnad/m² (kr)

2016

2015

34 863

33 822

163 200

163 200

214

207

ÖVRIGT

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

9 119

10 360

6 489

VERKSAMHETSANALYS

Park/Gata
Bruttokostnaderna har minskat. Det finns flera orsaker.
Komponentavskrivning har införts. Den interna räntan har
sänkts från 3,75 % till 3,0 %. Asfaltsunderhåll bokförs från
och med 2016 som en investeringsutgift.

Kost
Bruttokostnaden har ökat på grund av avtalsenliga lönehöjningar och prisökningar på livsmedel. Portionsantalet har
ökat med 70 000 portioner. Kostnaden per portion är dock
oförändrad, eftersom en oförändrad personalstyrka klarat
volymökningen.

Fastighet
Kostnaden totalt har ökat. Detta trots att kapitalkostnaderna
har minskat på grund av sänkt intern ränta och att fastighetsunderhåll numera delvis bokförs som en investeringsutgift.
Det är kostnaden för förhyrda lokaler, t ex moduler, som har
ökat.

Städ
Kostnadsökningen beror i huvudsak på avtalsenliga lönehöjningar.
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Park/Gata
Stora investeringar ska göras i det offentliga rummet, t ex
Köttorget, Plantis och Marjarps industriområde. Beslutet
att överlämna skötsel av gångbanor åt fastighetsägare,
medför att vinterväghållningen ska planeras om. Renhållningen kan utföras på nya sätt, där fokus nu kan läggas på
de mer centrala delarna.

Kost
Utvecklingen fortsätter med fokus på nöjda matgäster,
matlagning från grunden, nära ledarskap och valmöjlighet för matgästen. Samarbetet med berörda förvaltningar
är gott men kan utvecklas ytterligare. Projektet ”mer frukt
och grönt” kommer att spridas inom förskolor. Skolmåltidernas näringsriktighet ska följas upp kontinuerligt.
Elever och äldres inflytande över måltidsmiljö och meny
ska stärkas. Verksamhetens miljöpåverkan ska minska,
genom lägre energianvändning och minskat svinn.

Fastighet
Driften av fastigheterna fortsätter att utvecklas. Myndighetskrav ska uppfyllas, energisparåtgärder ska utföras och
energianvändningen ska följas upp.
Riktlinjer och policy för lokalförsörjningsplan samt en
tioårig lokalförsörjningsplan, ska tas fram. Ett stort antal investeringsprojekt pågår samt planeras. De största är
Gustaf Dalénskolan i Stenstorp, ett demensboende i Falköping och en ny högstadieskola i Falköping.

Städ
Fortsatt arbete med städråd, egenkontroll och ett nära ledarskap för att avtalad kvalité ska uppnås. Verksamheten
säkerställs också genom att samtlig personal har grundläggande lokalvårdsutbildning, samt får en till två dagars
fortbildning per år. Rationella och effektiva maskiner och
redskap används. Städavdelningen deltar vid planeringen
av om- och nybyggnad, dels för att städkostnaden kan
påverkas och dels för att lokalvårdarens arbetsmiljö ska
beaktas.

Avfall/Sluttäckning
Fortsatt sluttäckning av Floby och Stenstorps deponier
har utretts, för att möjliggöra att återvinningsstationerna
kan vara kvar efter godkänd sluttäckning.

VA-KOLLEKTIVET–TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET | VERKSAMHETSREDOVISNING

VA-kollektivet–taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Dan Gabrielsson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
Avdelningschef: Stig Säll

VERKSAMHET

ÅRETS HÄNDELSER

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög och budgeterades till 25 miljoner kronor.
•

Enskilt största projekt har varit nya intagsledningar till
Hulesjöns avloppsreningsverk. Projektet påbörjades
2015 och har pågått hela året för att slutföras 2017.

•

Warenbergsgatan, Grönelundsgatan, renovering av
vattenledning.

•

Idrottsgatan, vatten och avloppsledningar relinade.

•

Wetterlinsgatan, renovering av VA-ledningar i samarbete med Hyresbostäder.

•

Bangatan, ny vattenledning i samband med anläggande av ny cykelbana.

•

Marjarp, fortsatt utbyggnad med ny avloppspumpstation med mera.

•

Köttorget, renovering av VA-ledningar inför ombildning av torget.

•

Ranten Karlsro, byte av gammal huvudvattenledning.

•

Slutarps gamla avloppsreningsverk, pumpstation,
renovering och utbyte av pumpar.

•

Skaraborgsgatan Stenstorp, slutredovisas separat.

•

Förutom de större projekten har det utförts mer än
20 mindre åtgärder på ledningsnätet.

DRIFTREDOVISNING

VA (TKR)

2016

2015

2014

57 715

56 400

52 858

Kostnader

56 535

55 518

53 480

Nettokostnader

-1 180

-882

622

-

-

-

1180

882

-622

Intäkter

Budget
Budgetavvikelse

EKONOMI
Målet för 2016 års budget var att med återhållsamhet med
driftbudgeten nå överskott, och därmed minska den negativa VA-fonden. Vid utgången av år 2016 är VA-fonden
-207 000 kronor.
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VERKSAMHETSANALYS

VERKSAMHETSREDOVISNING VA-KOLLEKTIVET

VA

Bruttokostnad (tkr)
Utveckling (%)
Dricksvatten till ledningsnät (m³)
Bruttokostnad (kr/m³)

2016

2015

2014

56 535

55 518

53 480

1,8

3,8

5,1

2 149 028

2 085 931

2 094 136

26

27

26

2 912 381

2 723 261

2 991 219

Abonnenter

6 849

6 621

6 458

Bruttokostnad/abonnent (kr)

8 254

8 385

8 281

Nettokostnad/abonnent (kr)

-172

-133

96

7,0

6,9

1,6

Renat avloppsvatten (m³)

Sjukfrånvaro (%)
Svinn av dricksvatten (%)

7,8

11,7

11,5

1 309

867

2 987

Ledningsrenovering (%)

0,6

0,85

0,42

Nöjd-Medborgar-Index: VA (SCB:s
medborgarundersökning)

84

81

81

Bräddningar Hulesjön (m³/år)

Personalkostnaderna har ökat på grund av avtalsenliga lönehöjningar. Kapitalkostnaderna har minskat på grund av sänkt
intern ränta, från 3,75 % till 3,00 %. Externa kostnader för
inköp av vatten, entreprenader, slamhantering, datakommunikation och licenser och inventarier har ökat. Intäkterna har
ökat på grund av utökat verksamhetsområde och att föreningar på landsbygden anslutit sig. VA-taxan höjdes också till
2016.

FRAMTID
VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:
•

Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av
ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter.

•

Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av
VA-anläggningar.

•

Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra
avsättningen av avloppsslam.

•

Energioptimera driften av VA-anläggningarna

•

Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för samtliga
tjänster och arbetsuppgifter för minskad sårbarhet.

UPPFÖLJNING AV SJUKFRÅNVARO
Betongbalk för ny inloppsledning till Hulesjöns avloppsreningsverk.

Renovering av VA-ledningar inför ombyggnad av Köttorget.
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Sjukfrånvaron har sjunkit något under 2016 från 7,3 % till
7,0 % beroende på rehabilitering.

Många rör och kablar i Landbogatan.

VA-KOLLEKTIVET–TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET | VERKSAMHETSREDOVISNING

Ny intagsledning till Hulesjöns avloppsreningsverk.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

VA-avgifter
Anslutningsavgifter

2016

2015

DIFF

BALANSRÄKNING

52 764

51 223

1 541

Tillgångar

0

37

-37

145

185

-40

Personalkostnader

-7 982

-7 849

-133

Övriga kostnader

-22 744

-20 546

-2 198

Avskrivningar

-12 371

-11 997

-374

9 812

11 053

-1 241

Övriga intäkter

Verksamhetens
nettokostnad
Interna intäkter
Interna kostnader
Finansiella kostnader

4 806

4 955

-149

-13 437

-15 124

1 687

2016

2015

DIFF

Anläggningstillgångar
246 618

242 161

4 457

Transportmedel

Byggnader och ledningar

369

601

-232

Inventarier

298

388

-90

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Summa tillgångar

0

-2

1

Resultat före extraordinära poster

1 181

882

299

Eget kapital

Årets resultat

1 181

882

299

Balanserat resultat

0

0

0

7 488

6 991

497

254 773

250 141

4 632

Eget kapital, avsättningar och skulder
282

-600

882

1 181

882

299

Avskrivning mot
egna kapitalet

0

0

0

Avsättningar

-

-

-

Lån av kommunen

253 310

249 859

3 451

Kortfristiga skulder

0

0

-

254 773

250 141

4 632

Årets resultat

Skulder

Summa eget kapital,
avsättningar
och skulder
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Biogas–taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Dan Gabrielsson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
Avdelningschef: Stig Säll
VERKSAMHET

VERKSAMHETSANALYS

Produktion av biogas och biogödsel.

Året har varit krävande för personalen på grund av gammal
och sliten utrustning. Dock har mer material än tidigare år
processats till slurry och mer gas producerats. Överskott av
slurry har avsatts till extern biogasanläggning.

EKONOMI
BIOGAS (TKR)

2016

2015

2014

Intäkter

5 571

4 809

3 813

Kostnader

5 405

5 039

5 016

Nettokostnader

-166

230

1 203

Budget

400

-

800

Budgetavvikelse

566

-230

-403

Intäkterna har ökat eftersom mer matavfall tagits emot.
Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen för matavfall togs i bruk 2015.
Målet har varit att uppnå budgetbalans, vilket lyckats
genom återhållsamhet med kostnaderna.

FRAMTID
Upphandling av totalentreprenad/partnering för ombyggnad av maskinutrustning är klar, och arbetet kommer att
utföras under 2017. Ombyggnaden kommer att höja
kapaciteten samt säkra kvaliteten inför framtiden. Arbetsbelastningen för personalen och arbetsmiljön kommer
att förbättras mad mindre manuellt arbete och mer slutna
processer med mindre luktproblem som mål.

ÅRETS HÄNDELSER
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) fortsätter att samla in mer matavfall från hushållen
i medlemskommunerna och volymerna till Falköpings
biogasanläggning ökade under året.

VERKSAMHETSREDOVISNING BIOGAS

BIOGAS

2016

2015

2014

Bruttokostnad (tkr)

5 405

5 039

5 016

Utveckling (%)

7,3

0,5

-13,8

Organiskt hushållsavfall AÖS (ton)

4 376

2 191

1 660

Såld gas till Göteborgs Energi (MWh)

4 554

4 097

3 645

-5

7

37

Nettokostnad/invånare (kr)

Matavfall.
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ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN (ÖIS)

| VERKSAMHETSREDOVISNING

Överförmyndare i samverkan (ÖIS)

Överförmyndare i Falköpings kommun: Lars-Erik Kullenwall
Ersättare: Sara Cronholm
VERKSAMHET
Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) grundades den 1 januari
2007. Kommuner som deltar i samarbetet är Falköping, Hjo,
Karlsborg. Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång,
Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda och Tranemo.

Som beräkningsgrund för Falköpings kommun har använts
31 988 invånare, vilket motsvarar 16 % av det totala invånarantalet i hela samverkansområdet. Vår totala avgift till
ÖIS uppgick under 2016 till 1 401 428 kr.

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. ÖIS uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar
personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter
eller hantera sin ekonomi.

Invånarantalet har både för Falköpings del och hela samverkansområdet ökat och en ökning av invånarantalet
innebär alltid en ökning av antalet ärenden hos överförmyndaren. Grovt räknat sägs att 1 % av befolkningen
behöver hjälp med någon form av ställföreträdare. De
ensamkommande barnen har förändrat detta nyckeltal. De
ensamkommande barnen har också påverkat arvodeskostnaden. Under 2015 ökade antalet nya ärenden gällande
ensamkommande flyktingbarn mycket dramatiskt. Detta
fortsatte under första halvåret 2016 för att sedan plana
ut, men på en ganska hög nivå. Antalet ensamkommande
flyktingbarn var vid årsskiftet 2016/2017: 85 (2015/2016:
107).

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare (Gullspång kommun har
en överförmyndarnämnd). Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa
beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret.
Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det
är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.
Falköpings kommun svarar för arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare som har huvudmän
folkbokförda i Falköpings kommun.
Avgiften till ÖIS grundas på kommunens invånarantal.

ÖIS har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål.
Målen rör bland annat följande områden: kunskapsnivå,
tillsynsmyndigheter, handläggningstider, rekrytering av
ställföreträdare. service och tillgänglighet, ekonomi.

Ärenden 2015-12-30:
Aktiva ärenden
Tillkommande ställföreträdarskap
Avslutade ställföreträdarskap
Byte ställföreträdare

Antal
437
129
162
32

Stf ålder

18-24

25-49

50-65

66-73

74-

Totalt

2

67

102

51

30

252

Antal
Antal ärende stf
Antal

1

2

3

4

5

178

34

19

8

4

6-10 11-15
6

3

16-20

20+

Totalt

0

0

252

Kostnad per ärende: 1 401 428 kr i snitt på 437 ärenden = 3 207 kr
(2015: 3 358). Arvodeskostnad för kommunen 3 821 039 kr i snitt
på 437 st = 8 744 kr (2015: 3 202 kr).
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Kommunrevisionen

Ordförande: Lars Elinderson
Vice ordförande: Anna Johansson
VERKSAMHET
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarsutövandet
för styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. Med
granskningen bidrar revisorerna till att värna och utveckla
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala
revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.
I Falköpings kommun finns sju revisorer, vilka är nominerade av politiska partier och valda av kommunfullmäktige.
Revisorernas oberoende styrs av kommunallagens valbarhets- och jävsregler. För att stärka den demokratiska insynen
och kontrollen i kommunens aktiebolag finns också lekmannarevisorer utsedda och dessa utses bland kommunens
förtroendevalda revisorer.
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens
bestämmelser om kommunal revision, revisionsreglemente
som fastställs av kommunfullmäktige samt god revisionssed
i kommunal verksamhet.
Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all verksamhet med syfte att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen, som görs inom nämnderna, är tillräcklig.
Val av olika granskningsområden sker utifrån en prövning av
väsentlighet och risk, det vill säga hur betydelsefullt området
bedöms vara, vilka risker för fel som föreligger samt vilka
konsekvenser eventuella felaktigheter skulle kunna medföra
för kommunen. I arbetet biträds vi av sakkunniga som vi
själva väljer och anlitar i en omfattning som behövs för att
fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Inom ramen för den grundläggande revisionen tar vi del av
protokoll och handlingar, skaffar oss information via möten
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med representanter för kommunstyrelse och nämnder. De
inom oss utsedda lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt verksamheten i kommunens aktiebolag dock med
undantag för om bolaget har rättvisande räkenskaper vilket
är en uppgift för auktoriserad revisor.
Vi genomför fördjupade granskningar inom olika områden.
Det gäller bl a en granskning av styrelsens och nämndernas
interna styrning och kontroll där vi inlett granskningen genom en webbenkät till samtliga förtroendevalda och chefer.
Övriga fördjupade granskningar avser hemtjänsten, delegation, investerings-projekt, tillämpning av några av kommunfullmäktiges antagna policies avseende uppföljning och
utvärdering. Vi granskar och bedömer också om resultatet
i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål
fullmäktige har beslutat. Det sistnämnda är också en lagstadgad obligatorisk uppgift.
Utöver själva granskningsarbetet deltar vi i årliga nätverksträffar för förtroendevalda revisorer och i viss utsträckning
i kurser inom revisionsområdet. Vi har också haft dialogmöte med fullmäktiges presidium resp. kommunstyrelsens
arbetsutskott. Dialogmöten med övriga nämnders presidier
kommer att ske innan vi avslutar revisionen för år 2016 med
granskningen av årsredovisningen och avlämnande av revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I denna informerar
vi om granskningsarbetet och lämnar framförallt uttalande
om tillstyrkande eller ej av godkännande av årsredovisningen framförallt i ansvarsfrågan för styrelse, nämnder och
enskilda förtroendevalda.

EKONOMI
Vår granskning har genomförts inom erhållen budget på
1,3 mnkr.

VALNÄMNDEN | VERKSAMHETSREDOVISNING

Valnämnden

Ordförande: Lisbeth Ek
Valsamordnare: Kenneth Österberg
VERKSAMHET

ÅRETS HÄNDELSER

Valnämnden administrerar och genomför allmänna val, val
till EU-parlamentet samt förekommande folkomröstningar.
Nämnden sammanträder vid behov. Valåren tas beslut om
organisation för valets genomförande.

Under året genomfördes inga val.
Ordförande och valsamordnaren har deltagit i informationsmöten med valmyndigheten under året, om nyheter
som kommer i samband med valet 2018.

DRIFTREDOVISNING

VALNÄMNDEN (TKR)

2016

2015

Intäkter

2014

1 022

Kostnader

47

41

Nettokostnader

47

41

996

Budget

70

70

1 510

Budgetavvikelse

23

29

514

2 018

EKONOMI
Överskottet från 2016 blev 23 tkr.
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Kommunal verksamhet i annan juridisk form
Förutom traditionell kommunal förvaltningsform
bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk
form. Den vanligaste modellen är bolagsformen.

Avtal om hyreshöjning för 2017 är inte färdigförhandlad
då föregående avtal sträcker sig till 2017-03-31.

VERKSAMHET I BOLAGSFORM

Bolaget ägs till 49 % av Falköpings kommun och till 51 % av
Falbygdens Energi AB. Bolaget förvaltar ett bredbandsnät
som binder samman orterna i kommunen.

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: Ekehagens Forntidsby AB och Falköpings Hyresbostäder AB.
Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bredband
AB och är även stiftare till Ekehagens Forntidsby. Under
rubriken Sammanställd redovisning, i de finansiella rapporterna, ingår Falköpings kommun och Falköpings Hyresbostäder. Övriga företag understiger 2 % av kommunens
omsättning och behöver därför inte redovisas.

Falköpings Hyresbostäder AB
Bolaget ska medverka till en god bostadsförsörjning och
erbjuda bra, sunda och prisvärda bostäder inom Falköpings kommun. Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande. Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg förvaltar
industrilokaler. Nedan redovisas koncernens resultat och
ställning:
NYCKELTAL

Nettoomsättning (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Balansomslutning (mnkr)
Soliditet (%)

2014

2015

2016

126,2

126,9

132,0

17,3

11,2

12,2

490,0

580,0

618,0

13,1

12,9

14,2

Bostadsbeståndet i moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB omfattar totalt 1 912 lägenheter i centralorten och
sju av kommunens tätorter med total bostadsyta 121 534
kvm. Lokalerna i moderbolaget avser främst lokaler i
vård-, service- och gruppboenden, en restaurangverksamhet samt smålokaler i bostadsfastigheterna. Den totala ytan uppgår till 11 659 kvm. Bolaget tillhandahåller
också 589 garage och 689 parkeringsplatser. Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg äger industrilokaler i Falköping och Floby med totalt 20 341 kvm lokalyta.
Under 2016 var efterfrågan på boende inom bolagets
fastigheter fortsatt god. Totalt utgjorde vakanserna vid
årsskiftet 0,36 % av det totala beståndet – 0,34 % i Falköping och 0,44 % i övriga orter. Detta gör att bolaget
känner tillförsikt inför framtiden och planerar för fler
bostäder.
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Falbygdens Bredband AB

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM
Kommunalförbund, gemensam nämnd med annan kommun och samverkan i förvaltningsform, är andra juridiska former som förekommer. Förenklat är ett kommunalförbund en specialkommun med en speciell uppgift.
Gemensam nämnd innebär att verksamheten redovisas
i en kommun, medan övriga kommuner utövar styrning
genom sina ledamöter i nämnden. Räddningsnämnden
Falköping–Tidaholm är ett sådant exempel. En annan
form av samverkan är en gemensam förvaltning såsom
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
(MÖS) som säljer sina tjänster till respektive kommun.

Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg är det kommunalförbund som ansvarar för renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Resultatet för 2016 var negativt och uppgick till –8,6
mnkr. Det var sämre än det budgeterade resultatet för året
på –6,7 mnkr. Soliditeten uppgick till 68,8 %, vilket innebar att det finansiella målet uppfylldes. Det egna kapitalet
har trots det negativa resultatet ökat under året eftersom
de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr.
Insamlingsverksamheten är i nuläget underfinansierad
och justeringar i taxan kommer på sikt att vara nödvändiga för att öka intäkterna och möta kravet på budget i
balans.
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MÖS ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare
en hälsosam och god miljö. Kommunalförbundet bildades
2011 och medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Medlemskommunernas andel
av medlemsbidraget bestäms utifrån befolkningsmängd
per den 31 december 2013: Falköping 28,8 %, Hjo 7,9 %,
Karlsborg 6,1 %, Skövde 47,5 % samt Tibro 9,7 %. Resultatet för 2016 uppgick till 942 tkr.

Investeringarna för 2016 uppgick till cirka 5,5 mnkr.
Största delen var i ledningsnätet och ny ventilkammare i
Skara samt utbyte av lågspänningsställverket i Borgunda.
Med hjälp av höjda vattenpriser har investeringarna egenfinansierats. Eftersom anläggningen varit i drift i drygt 55
år finns ett stort underhållsbehov. Förbundet följer framtagen plan för investeringar i framför allt ledningsnätet.
Av de cirka 110 km överföringsledningar, som förbundet
förvaltar, utgör nu ungefär 24 km dubblerade ledningar.
Årets resultat på 14 mnkr var aningen högre än det budgeterade på 11,2 mnkr.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Ekehagens forntidsby

Kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg (MÖS)

Skaraborgsvatten bildades 1955 av kommunerna Skövde,
Skara och Falköping med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Ägarandelen baseras
på kommunernas procentuella förbrukning sedan start.
Skövde svarar för ungefär hälften och Skara samt Falköping en fjärdedel var av dricksvattnet som producerats.
Den totala produktionen för 2016 var 8,7 miljoner m3
vatten, vilket gav en medelproduktion på 24 010 m3 per
dygn. Under året utfördes 131 st vattenanalyser samt några
extraprov. Samtliga var med marginal godkända.

Stiftelsen Ekehagens forntidsby bildades 1986 med Falköpings kommun som stiftare. Stiftelsen ska enligt stadgar
främja dels barns och ungdomars kunskap om forntiden
särskilt beträffande Falbygden, dels kulturhistorisk forskning och experimentell verksamhet. Främjande ska ske
genom möjliggörande av praktiskt arbete och forskning
med förhistoriska tekniker, uppförande och förvaltande av
byggnader och andra anläggningar av förhistorisk karaktär samt bedrivande av undervisnings- och upplysningsverksamhet om forntiden.
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Hållbarhetsredovisning

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för
våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i
utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat.
Ekologin sätter ramarna och är villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser.
Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet, vilket är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun
ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Detta är Falköpings kommuns
hållbarhetsredovisning som översiktligt beskriver vårt arbete med hållbar utveckling under 2016.

STYRNING OCH LEDNING FÖR HÅLLBARHET
Det systematiska miljöarbetet internt är avgörande för
att minska kommunens miljöpåverkan och i kommunens roll som föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Under år 2016 har arbetet påbörjats med
att ta fram ett system för hållbarhetsprövning av beslut
och ett system för hållbarhetsledning, som en utveckling
av miljöledningssystemet. Utifrån modellen Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och
regioner – Vägledning SS 854000, har det tagits fram en
väsentlighetsanalys av hållbarhetsaspekter. Standarden är
anpassad för kommunernas, landstingens och regioner-

92 | FALKÖPINGS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2016

nas särskilda behov med fokus på de mjuka värdena och
mänskliga behov såsom utbildning, omsorg, demokrati,
sociala frågor vid sidan av miljöfrågorna. Standarden är
anpassad efter politiskt styrda organisationers speciella
behov och utgår från ledningssystemet för socialt ansvarstagande, ISO 26000. För Falköpings kommun ska
systemet anpassas till lokal nivå och vävas samman med
kommunens målstyrning i det systematiska kvalitetsarbetet.
Fokus kommer att ligga på kompetensutveckling för medarbetare, identifiering av hållbarhetsindikatorer för lokal
nivå samt hållbarhetsprövning av beslut. Strukturen på
arbetet måste därför vara både långsiktig och flexibel.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
På FN:s toppmöte i september 2015 antogs Agenda 2030
med sina 17 globala hållbarhetsmål inklusive 169 delmål.
Dessa utgör grunden i det globala hållbarhetsarbetet under de kommande åren (2016-2030). Målen bygger på de
tre hållbarhetsdimensioner som även Falköpings kommun
arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska som tillsammans utgör en integrerad helhet. Varje
del kan enbart uppnås om även övriga delmål nås. Agenda
2030 är tydlig med att samtliga mål är universella och ska
uppnås i alla länder utifrån deras utgångsläge. Därmed
gäller målen även här i Falköpings kommun, men behöver då anpassas till ett lokalt perspektiv med Falköpings
lokala behov. Falköpings kommun ska arbeta mot de globala hålblarhetsmål som är tillämpliga i Falköping. På nationell nivå har arbetet med att implementera de globala
målen startats upp under år 2016. Målen ska bidra till att
uppnå följande åtaganden:
•
•
•
•

Utrota hunger och fattigdom
Förverkliga de mänskliga rättigheter för alla
Bekämpa orättvisor och uppnå jämställdhet
Bygga rättvisa, inkluderande och fredliga
samhällen samt jämlikhet mellan och inom länder
• Uppnå egenmakt för alla kvinnor och flickor
• Lösa klimatkrisen och säkerställa ett skydd för
planeten och naturresurser
EKONOMISK HÅLLBARHET
Ett ekonomiskt hållbart Falköping har en befolkningsutveckling i balans och alla medborgare har möjlighet att
försörja sig samt att näringslivet, den sociala ekonomin
och den offentliga sektorn har tillgång till de verktyg och
förutsättningar som behövs. Den ekonomiska dimensionen på lokal nivå är de medel vi har för att skapa det goda
livet och ett socialt hållbart Falköping. Här handlar det
om ett medvetet förhållningssätt. Under år 2015 har arbete med att ställa om till gröna lån väckts politiskt. Så
här skriver Kommunivest om gröna lån: Den som står
inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests
gröna lån.

Upphandling och inköp
Hållbar offentlig upphandling lyfts fram av både FN, EU
och Sveriges regering som ett betydelsefullt styrmedel i
arbetet för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Kommunens upphandling och inköp har stor effekt
på kommunens totala hållbarhetsarbete. Det är här som
miljökrav liksom sociala och etiska krav kan ställas på de
varor, tjänster och entreprenader som ska köpas in. Vid
fastställande av krav ska ett stort antal policys, planer och
riktlinjer följas. Viktigast för att sätta den politiska inriktningen är kommunens policy för upphandling och inköp,
arbetet med att revidera denna policy startade under år
2016.
Falköpings kommun har under 2016 medverkat i sju samverkade upphandlingar där miljökrav ställs i den omfattning det varit möjligt enligt villkoren upphandlingsmyndigheten (tidigare miljöstyrningsrådet) tagit fram för det
aktuella området.
SOCIAL HÅLLBARHET
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors
lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att
bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i
samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete,
bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och
sociala nätverk. Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati, som utgör grunden för
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Mångfald

vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger
på engagerade och samhällsaktiva medborgare som bidrar
till samhällsbygget vilket är förutsättningen för en långsiktig hållbar utveckling.
Under år 2015 har fullmäktige tillsatt en demokratiberedning för att skapa tätare kontakt med kommuninvånarna i
syftet att öka förtroendet för den lokala demokratin. Demokratiberedningen har fortsatt sitt arbete under år 2016
med bland annat en workshop om medborgardialog under
våren 2016 där resultatet var grunden för en policy för
medborgardialog som i slutet av år 2016 skickades ut på
remiss. Demokratiberedningen har även tagit fram ett förslag på kompetensutveckling för förtroendevalda och utrett olika former för medborgarinflytande där till exempel
e-petitioner diskuterats.
De tre styrgrupperna som tillsatts av kommunens ledningsgrupp för att arbeta med de områden som är prioriterade för att arbeta mot målet Ett socialt hållbart Falköping
har fortsatt sitt arbete under år 2016. De tre prioriterade
områdena är arbete, bostad och förebyggande insatser
barn och unga – meningsfull fritid. Styrgruppen för arbetsmarknad tagit fram en arbetsmarknadsstrategi som
är politiskt beslutad och nu fortskrider arbetet med att ta
fram en handlingsplan. Styrgruppen för förebyggande insatser barn och unga – meningsfull fritid, har utifrån de
utvecklingsområden som identifierats startat upp arbetsgrupper inom en rad områden. Den tredje styrgruppen för
bostadsförsörjning har tagit fram ett förslag på bostadsförsörjningsplan.
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Under år 2016 var cirka 65 miljoner människor på flykt
men de förändrade politiska riktlinjerna på såväl EU som
nationell nivå har medfört begränsat inflöde av asylsökande vilket lett till minskat tillströmning till såväl Sverige
som Falköpings kommun. Andelen kommunmottagna
nyanlända i Falköping, som beviljats uppehållstillstånd i
Sverige, minskade för tredje året i rad. År 2014 var det
357 personer och år 2015 gick siffran ner med 50 personer. 2016 sjönk det ytterligare till 275 personer sammanlagt. Antalet ensamkommande har minskat och vid
årets slut fanns 112 inskrivna. Under året minskade också
antalet asylsökande från nästan 500 personer till 346. En
förklaring är att Falköping har haft två tillfälliga anläggningsboenden, varav ett stängdes under 2016 och det andra är under avveckling.
I mars 2016 började en ny lag, anvisningslagen, att gälla. Den innebär att alla kommuner åläggs att årligen ta
emot ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd.
Anvisningstalets fördelning beslutas av länsstyrelsen och
grundar sig på tidigare mottagande, antal asylsökande
och möjligheten till arbete i kommunen. Falköping fick
tio personer på anvisning under 2016. De kommuner som
inte haft något direkt mottagande tidigare fick markant
högre antal. Under året har kommunens verksamheter
haft ett högt tryck. Sfi, gymnasiet, grundskolan och förskolan har alla haft många uppdrag som främst handlar om
svenska för invandrare, samhällsorientering, barnomsorg
och skola, sociala insatser, allmän service och information
för nyanlända. Många andra insatser genomfördes också i
samverkan med civilsamhället. Fler valde att bli språkvän
och efterfrågan på en språkvän var stort och totalt antal
matchade par eller familjer var vid årets slut över 500
stycken. Connect har tillsammans med medborgakontoret
börjat hälsa nya falköpingsbor välkomna genom att bland
annat personligen överlämna välkomstkassar.

Mångfaldsutskott
Under 2016 har Mångfaldsutskottet arbetat med mångfald
som en kommunövergripande strategisk fråga och adresserat integration och jämställdhetsfrågor ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Detta för att Falköpings kommun
ska stödja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett bakgrund. Kommunen har arbetat för att
bemöta alla professionellt och likvärdigt oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion och funk-
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tionsnedsättningar. Under år 2016 har Mångfaldsutskottet
följt olika viktiga beslut och processer för att granska och
säkerställa människors möjligheter. Hur skapas inkluderingen i planprocesser? Vem gynnas av beslutet? Vem
missgynnas?
I Falköpings kommun ska alla, oavsett social och etnisk
bakgrund, ha samma möjligheter till utbildning, arbete
och bostad. Mångfaldsarbete handlar om att skapa möjligheter och undanröja hinder. Därför följer utskottet nogsamt statistik och belyser de utmaningar som framträder.
Genom att både prioritera områden i de övergripande målen och arbeta tillsammans med andra kommuner kring
utbildning, arbetsmarknad och bostäder har bättre förutsättningar för utveckling skapats. För att alla invånare ska
ges inflytande i kommunen samt få ett bra bemötande och
en god kommunal service har Mångfaldsutskottet bland
annat följt ungdomsstrategen och de unga kommunutvecklarna i deras arbete för att se hur olika grupper kan
nås gällande inflytande.

Kommunnätverket
Kommunen har under 2016 intensifierat sitt samarbete
med Borlänge, Lindesberg och Nässjö i syfte att utveckla
en hållbar interkulturell samhällsutveckling med en fungerande mottagning och god etablering. Fokus i nätverket
är att vara konstruktiva, driva utveckling på nationell nivå
och komma med nya lösningar. Kommunnätverket samlade sin ansats i ett dokument. Där beskrivs de områden
som valts att driva tillsammans; utbildning, bostäder och
arbetsmarknad. Under året har kommunerna haft en nationell konferens för att skapa konstruktiva samtal i frågorna
och har haft dialog med nyckelpersoner i Almedalen.

Vindblomman
Ett projekt som är betydelsefullt ur
flera perspektiv är vindblomman på
Broddetorpsskolan. Det är ett samverkansprojekt med lokala aktörer, där
entreprenörer och ideell förening tillsammans med kommunen kommer
att möjliggöra ett pedagogiskt arbete
för eleverna om förnybar energi samtidigt som den kommer att försörja
skolan med en liten andel el.

Folkhälsa
En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för en god folkhälsa genom att förbättra människors
livsvillkor. Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument och konkretiseras i den årliga folkhälsoplanen. Goda livsvillkor är det område, där folkhälsorådet är mest drivande. Goda livsvillkor är grunden för
att folkhälsan ska förbättras och för att människor lättare
kan göra egna val som främjar hälsan. Grunden och framgångsfaktorerna för ett strategiskt folkhälsoarbete är långsiktighet, systematik och kontinuitet. Folkhälsorådets roll
är att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet, där
arbetet i första hand avser hälsofrämjande insatser.
I folkhälsoplanen för år 2016 var barn- och ungdomar i
åldern 0–25 år samt personer i åldern 60 år och äldre prioriterade målgrupper. Fokus för folkhälsorådets arbete under år 2016 innefattade arbete för att öka samverkan med
den ideella sektorn samt riktade insatser till ekonomiskt
utsatta. Detta arbete skedde inom ramen projektet Kulturidé. Inom projektet arrangerades bland annat teaterverksamhet och välkomstkassen. Vidare genomfördes en
konferens med tema övervikt och fetma. Under året fortsatte SISU sitt uppdrag från Folkhälsorådet att arbeta med
trygg och säker förening. Under år 2016 blev sammanlagt
två föreningar certifierade till trygg och säker förening.
Denna certifiering visar att föreningarna har kvalitetssäkrat sin verksamhet och ökat tryggheten för föreningsmedlemmarna, något som även gynnar den kommunala
verksamheten. Vidare stödjer folkhälsorådet också en rad
olika initiativ för att öka folkhälsan i kommunen. Kommunen är navet i det brottsförebyggande arbetet genom
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och under år 2016 låg
fokus bland annat på våldsbejakande extremism och hur
detta ska förebyggas.
MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Ett attraktivt Falköping är en miljömässigt hållbart kommun som är en förebild i sitt miljöarbete från lokal nivå
med våra medborgare och företag till global nivå i våra internationella nätverk. Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett hållbart energisystem, som bygger på
lokala resurser som vind, sol och bioenergi. Genom detta
kan vårt beroende av fossil energi och vår negativa klimatpåverkan minska. Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att
skapa en god livskvalitet för framtiden. Falköpings kommun ska arbeta mot de regionala och nationella miljökvalitetsmålen som är tillämpliga. Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med de
regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet
och det miljötillstånd som ska uppnås. Under år 2016 har
fyra prioriterade områden för Falköpings kommuns miljöstrategiska arbete identifierats. Dessa kan utökas i framtiden eller omprioriteras beroende på hur utveckling sker.
De tre första prioriterade områdena är, Hållbara livsstilar,
Ekosystemtjänster samt Energi och klimat. Utgångspunkten för dessa områden är Falköpings kommun som geografisk yta där målgruppen är lokala aktörer som medborgare, näringslivet och ideella organisationer/föreningar.
Fjärde området, kommunen som föregångare, adresseras
kommunen som organisation och det interna miljöarbetet
samt kommunens roll som förutsättningsskapare.
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Kommunen har under året deltagit i kommungemensamma projekt och erfarenhetsutbyten inom miljöområdet
med andra kommuner, de nätverk som kommunen deltar
i, Västra götalandsregionen och Länsstyrelsen. Till exempel arbetet med regionalt åtgärdsprogram för de nationella
miljökvalitetsmålen, strategiska vägval och ett regionalt
projekt om cirkulära ekonomier och industriell symbios.
Arbetet i de olika nätverken är betydelsefullt för arbetet
på lokal nivå både erfarenhetsmässigt och ekonomiskt
samt för att få den löpande omvärldsanalysen på området.

Naturvård
Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som kommer från ekosystemen och som påverkar människans
välbefinnande. De utgör grunden för välfärden och samhällets existens, men tas ofta för givna och många vet inte
ens att de existerar. Genom att uppmärksamma och försöka värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både på kort och på lång sikt.
Det är ekosystemens produktion som ger oss exempelvis
mat, rent vatten, klimatreglering och ren luft. Nyttan kan
fås antingen direkt, exempelvis syreproduktion av växter,
eller indirekt med mänsklig insats, exempelvis jordbruk.
Forskningen delar in ekosystemtjänster i fyra kategorier:
• Försörjande (t ex produktion av livsmedel,
fibrer, bioenergi),
• Reglerande (t ex biologisk kontroll av skadegörare,
pollinering, klimatreglering),
• Kulturella (t ex värden för friluftsliv och rekreation).
• Stödjande (t ex primärproduktion, jordmånsbildning)
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Falköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster finns
till stor del i det lokala naturvårdsarbetet genom Naturvårdsprogrammet. Länsstyrelsen har beviljat 160 tkr i
LONA-bidrag till projektet ”Uppdatering av Naturvårdsprogram”. Naturvårdsprogrammet har kompletterats med
cirka 1000 nya naturvårdsobjekt och består totalt av drygt
2000 objekt. Naturvårdsprogrammet kommer att bilda
underlag för den nya översiktsplanen. Västgötabergens
svampklubb har utfört en inventering av svampar i de tre
kommunala naturreservaten på Mösseberg vilket också
ingår i projektet. Ett förslag till ett nytt handlingsprogram
för naturvårdsarbetet har tagits fram med stöd av en arbetsgrupp. Naturvårdsprogrammet kommer att skickas ut
på remiss under år 2017 och därefter fastställas av kommunfullmäktige.
Lokala naturvårdsprojekt (LONA-projekt)
Länsstyrelsen har beviljat 150 tkr i LONA-bidrag för att
bilda ett naturreservat vid Mössebergs östsluttning. Syftet
med reservatet är att bevara och utveckla naturvärdena
på Mössebergs östsluttning samt att främja friluftslivets
och turismens intressen. Naturreservatet Mössebergs
östsluttning fastställdes av kommunfullmäktige den 26
januari 2016. Detta har resulterat i att Falköpings kommun har fått 1,3 miljoner kronor i markåtkomstbidrag från
Naturvårdsverket. Projektet har slutredovisats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även beviljat 149 tkr LONAbidrag för projektet ”Restaurering av rikkärr, kalkfuktängar och stäppartade torrängar i Falköpings kommun”.
Igenväxning och upphörd skötsel är ett stort hot mot
dessa naturtyper. Projektet genomförs av Stiftelsen RÄFS
Naturvårdsarbeten. Syftet är att planera och genomföra
skötselåtgärder i ett antal utvalda objekt. Hittills har inventering utförts av 35 rikkärr och torrängar. Restaurering
genom röjning av sly och slåtter har utförts av 13 stycken
objekt. En ansökan om 150 tkr i statliga bidrag till ett nytt
projekt har lämnats till länsstyrelsen. Syftet med projektet
är att inventera naturvärden på kommunägd mark.

Giftfri miljö
Inom kommunal verksamhet används dagligen tusentals
olika kemiska ämnen. Dessa finns i kemiska produkter,
men också material och varor. Vissa av dessa kemiska
ämnen kan innebära hälso- och miljörisker som bör begränsas. Det nationella miljökvalitetsmålet för Giftfri miljö syftar till att skydda människors hälsa och förebygga
den långsiktiga exponeringen för farliga ämnen. Många
farliga kemiska ämnen finns lagrade i varor och byggnader och kan påverka medborgarna under lång tid. Stigande konsumtion ökar varu- och kemikalieproduktion och
därmed även spridningen av hälso- och miljöskadliga ämnen. Genom ökad kunskap, information och regler kring
användningen kan risker begränsas och förebyggas. Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att
ta fram en kommunövergripande nulägesanalys med prioriterade områden och en handlingsplan med syfte att stödja olika förvaltningarnas utveckling och kvalitetssäkring
av arbetet med giftfria miljöer. De processerna som i första
hand sätts i fokus är upphandlings- och inköpsprocessen,
ny- och ombyggnationsprojekt, samt användning av kemiska produkter i daglig verksamhet. Huvudsyftet med
handlingsplanen är att generellt minska befolkningens
exponering för hälso- och miljöskadliga kemiska ämnen.
Vi Håller Rent, tidigare
Skräpplockardagarna, är en av
Sveriges största aktion mot nedskräpning där runt 800 000 hjältar
plockar skräp för att påverka sin
närmiljö till det bättre. Kampanjen
är ett bra verktyg för att engagera
invånare i att skapa en trevligare
och renare kommun, år 2016 deltog 274 kommuner i hela landet. Att plocka skräp är ett konkret sätt att
skapa en stolthet över platsen man bor på. Under år 2016 deltog 2 433
barn och vuxna från Falköping, från sammanlagt 35 enheter.

Earth hour
För att uppmärksamma energi- och klimatområdet anordnades uppskattade aktiviteter under Earth hour den 19 mars, vernissage med Lasse Åberg, musik och teater för barn med miljötema, föreläsning med Pär Holmgren samt en stor konsert
för klimatet i samarbete med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Artister för miljön, Vi-skogen, Smart Design &
Illustration, Willys Falköping, FEAB, Falköpings Tidning.
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Hållbara måltider
I Falköpings kommun ska måltiderna smaka gott, vara näringsriktiga, främja livskvalitet, hälsa
och miljö i ett hållbart perspektiv.
Delaktighet är avgörande för att
skapa en bra måltidsupplevelse
och ambitionen är 100 procent
nöjda matgäster. Under år 2016 har andelen nöjda gäster
minskat något och en analys av detta kommer att göras
under år 2017. Maten ska vara god och näringsriktig då
det viktigaste är att våra matgäster är nöjda och äter upp.
Säsongsanpassade matsedlar är ett av verktygen som bidrar till hållbara måltider, ett exempel på insatser är att
medarbetarna utbildas i hållbara menyval sa att de kan
laga mat med ett hållbart helhetstänk. Minskade köttmänger i maträtterna är ett annat verktyg där en del av
köttet ersätts med vegetabiliskt protein, som baljväxter,
utan att kompromissa med kvaliteten och smaken på
maten. Nu serveras fisk (MSC-märkt) två gånger i veckan,
det minskar även klimatpåverkan då den ersätter kött.
Fler vällagade vegetariska alternativ finns i matsedlarna.
Ett aktivt arbete bedrivs med ekologiska inköp genom att
ovan nämnda säsongsanpassa matsedlar. Aktiva val gör
att det blir mer pengar kvar att satsa på de ekologiska inköpen. Ekologiska livsmedelsinköpen har under år 2016
ökat från 20 % år 2015 till 26,5 %. Andra viktiga delar
för att minska den negativa miljöpåverkan är att minska
energianvändning vid matlagningen och minska på matsvinnet vid tillagning och servering. Under år 2016 har
tallriksvinnet vid servering ökat något medan produktionssvinnet har minskat.

Energi och klimat
Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett
hållbart energisystem som bygger på våra lokala resurser
som vind, sol och bioenergi. Genom detta kan kommunen minska sitt beroende av fossil energi och sin negativa klimatpåverkan. För att vara i framkant i energi- och
klimatarbetet krävs det en kontinuerlig energieffektivisering. Området utvecklas ständigt med nya och alltfler energismarta lösningar och produkter. Inom Falköpings energi- och klimatområdet har åtgärder och aktiviteter tagits
fram för att ta nästa steg i arbetet utifrån uppföljningen
av Energi- och klimatstrategin. En ny handlingsplan har
tagits fram för åren 2016-2020. Det är åtgärder för att öka
användningen av hållbara transporter, både för Falkö-
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pingsborna och för kommunens verksamheter. Det är till
exempel uppbyggnad av laddinfrastruktur på flera platser
i Falköping och bättre möjligheter att använda cykel genom låsbara garage, cykelverkstad etc. vid resecentrum.
Men även fortsatt arbete med tidigare mål inom exempelvis energieffektivisering och mål om förnybar energi, såsom sol. I Energi- och klimatstrategin 2011-2020 finns det
följande mål formulerade: Falköping kommun ska som
geografisk område fram till år 2020 minska sin energianvändning med totalt 20 % och minska koldioxidutsläppen med 40 % (jämfört med 1990 års nivåer). Falköpings
kommun ska i sin verksamhet, fram till år 2020, minska
sin energianvändning med 25 % el, 20 % värme och 20 %
trafik i jämförelse med 1990års nivåer. Koldioxidutsläppen minskar i Falköping, från 3 354 kr/invånare och år för
år 2013 till 3 185 kg/invånare och år för år 2014 (senaste
tillgängliga statistik). Men minskningen sker inte i den
takt som krävs för att nå de nationella och internationella
målen. Andelen lokal producerad energi ökar från 24 % år
2013 till 31 % år 2014.

Klimatanpassning
De mänskliga utsläppen av växthusgaser har ökat och har
aldrig varit så stora som på 2000-talet. Detta ger en ökning av den globala medeltemperaturen, vilket i sin tur
påverkar vårt klimat. Forskningsresultaten är allt mer
entydiga och visar att vi går mot en ökad uppvärmning
som orsakats av människan. Effekterna av den globala
temperaturökningen kommer att påverka alla samhällsfunktioner. För Falköpings kommun kommer en rad konsekvenser med klimatförändringen. Utmaningen för kommunen är dels att reducera utsläppen av växthusgaser för
att bromsa ökningen av medeltemperaturen och dels att
anpassa sina verksamheter efter effekterna som följer av
temperaturökningen. Förebyggande klimatanpassningsarbete behövs för att skydda bebyggelse och infrastruktur
och därigenom minska kostnaderna för extrema vädersituationer. Högre risker för översvämningar, ras och skred
kräver noggrannare planering för ny bebyggelse och
åtgärder för utsatta redan bebyggda områden. Under år
2016 har en arbetsgrupp med representanter från berörda
verksamheter i Falköpings kommun startats med uppdraget att inventera vad och hur kommunen arbetar utifrån ett
klimatanpassningsperspektiv. Vidare syftar arbetet till att
skapa en mer formell samverkan mellan olika verksamheter inom detta område för att skapa långsiktighet och lyfta
fram klimatanpassningsperspektivet samt prioritera vilka
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områden som kommunen ska arbeta med. Skövde och
Falköping kommer gemensamt att anställa en samordnare
för att arbeta med vattenfrågor och klimatanpassning, rekrytering till tjänsten är på gång och Skövde är värdkommun. Funktionen kommer på sikt att vara arbetsgruppens
processledare.

Biogas
Utbyggnaden av biogasanläggningen vid Hulesjön forsätter och nu pågår utbyggnaden av förbehandlingsanläggningen. Detta är ett viktigt steg då matavfallsinsamlingen
utökas allt mer på landsbygd och i hyresfastigheter. Falköpings kommun sorterar sedan ca 15 år ut matavfall för
biogasproduktion. Målet för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är att nå det nationella miljökvalitetsmålet
om att sortera matavfall. I praktiken innebär det en ökning
av mängden insamlat matavfall från 2 000 ton till 7 000
ton årligen. Falköpings kommuns biogasanläggning behandlar detta matavfall som samlas in och producerar biogas. Under år 2016 har mängden behandlat matavfall ökat
och därmed har även biogasproduktionen ökat. För den
pågående utbygganden har kommunen beviljats bidrag
från Klimatklivet på 3,9 miljoner kronor. Biogas är ett av
det mest klimatsmarta bränslena för transportsektorn, användningen behöver öka samtidigt som biogas är en smart
energikälla för att till exempel omvandla till metanol som
har ett bredare användningsområde. Flera projekt pågår
för att öka och diversifiera användingen.

Solenergi
Sedan Falköpings kommun beslutade att deltaga i projektet ”Sol i Väst” har Samhällbyggnadsförvaltningen deltagit i en förstudie för att undersöka lämpliga placeringar
av solelanläggningar på kommunens fastigheter. Beslut
om att Brandstation var den lämpligaste byggnaden har
fattats och nu projekteras en solcellsanläggning för bygg-

nation under år 2017. I den nya handlingsplanen 20162020 står ett antal mål som berör sol såsom: att ta bort
bygglov på solceller och att ta fram en solkarta för Falköpings kommun. För kommunens egna fastigheter ska
möjlighet till solel och solvärme utredas och presenteras,
vid gynnsamma förhållanden ska det installeras, vid nybyggnation. Vid takunderhåll eller takbyte ska möjlighet
och lönsamhet för solenergi utredas och vid gynnsamma
förhållanden installeras.

Energieffektivisering av kommunens fastigheter
– Falköpings energi projekt
Sedan starten 2013 har merparten av anslaget använts
och av de återstående resurserna så finns flera energibesparande åtgärder att genomföra. De genomförda energisparåtgärderna har i kostnadsordning varit: Ventilation,
Uppvärmning, Klimatskal och Belysning. FEP har också
ekonomiskt stöttat energiförbättringar i en del större ombyggnadsprojekt. Ett utökat utnyttjande i tid och ökad
personbelastning kommer att kräva än större insatser för
att uppnå energisparmålen sett till energiförbrukning per
kvadratmeter. Fastighetsskötselns effektivisering har också varit en del FEP. Organisationen har förändrats, utbildningsinsatser har genomförts och förbättringar i styr- och
övervakningssystemen har genomförts.

Energi- och klimatrådgivning (EKR)
Under år 2016 hade EKR kontakt med cirka 20 privatpersoner per telefon, besök och mail. Under hösten hölls en
föreläsning med cirka 30 åhörare om solceller. I koppling
med solenergiföreläsningen fanns det även en solenergiutställning i Falköpings bibliotek. EKR besökte även
samtliga sju biblioteksfilialer på kvällstid under hösten för
att möta och vara tillgänglig för rådsökande/intresserade/
medborgare på allmän plats. Samtliga aktiviteter skedde
i samarbete med Falköpings bibliotek. Dessutom deltog
och informerade EKR på två mässor under hösten för att

Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett digitalt webbverktyg för att redovisa och följa upp kommunens miljöarbete. Syftet med webbplatsen är att synliggöra kommunens miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag. Miljöutvecklingen redovisas genom 75 miljöindikatorer uppdelade i nio
fokusområden: klimat, energi, luft, trafik, vatten, natur, kemikalier och miljögifter,
avfall och återvinning samt bostad.
Läs mer på www.falkoping.se/miljobarometern
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möta allmänheten. EKR har även marknadsförds i annons
i Falköpingstidning och pratat i lokalradio och där informerat om EKR-tjänsten. Det gjordes även två föreningsbesök, samt ett företagsbesök.
1 april 2016 anställdes en ny EKR (50 %) i Falköpings kommun, vilket medförde att en stor del av året utgjordes av en
inlärningsperiod. Framtill augusti 2016 fortsatte tidigare
EKR (konsult) att ta emot samtal och e-post samt genomförde rådgivningsbesök tillsammans med den nya EKR.

Hållbara transporter
Logistik och infrastruktur
Under år 2016 fortsatte arbetet med att utveckla Skaraborg Logistic Center och Marjarps logistikområde. Dryport Skaraborg är kommunens kombiterminal på Marjarp
som på avtal med kommunen driftas av TBN Åkeri AB.
Schenker AB, division Air and Sea opererar nu i nära
samverkan med Jula AB sin containerpendel med denna
terminal som bas. Pendeln går mellan Göteborgs Hamn
och Dryport Skaraborg/Skaraborg Logistic Center fem
dagar i veckan. Förutom Julas volymer hanteras på Dryport Skaraborg även volymer åt Swedish Match, IKEA
med flera. I början av år 2017 beräknas det tillkomma
relativt stora volymer från nya kunder. Förutom Dryport
Skaraborg finns det även två privatägda virkesterminaler
på området. Dessa ägs och driftas av Södra Skogsägarna
och Stora Enso/Sydved. Under år 2016 etablerades också
en helt ny terminal för skogsråvara på Marjarp. Det var
C o P Skogstjänst som etablerade denna terminal och som
fokuserar på flisning och försäljning av flis. Sammantaget
angjorde under år 2016 cirka 2–3 tåg per dag terminalerna
inom Skaraborg Logistic Center och omräknat i tonnage
hanterades cirka 600 000 ton gods. En viktig aspekt kring
etableringen av SLC är dess bidrag till mer hållbara trans-
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porter och transportsystem. Uppskattningsvis har den
järnvägsbaserade trafiken vid SLC hittills bidragit till en
minskning av CO2 -utsläpp om cirka 10 000–12 000 ton
årligen. Utöver detta har en rad andra positiva miljöeffekter uppnåtts genom en generell minskning av långväga
godstransporter på väg, vilket är en viktig miljöeffekt då
det bidrar till bättre säkerhet och minskad trafik på hårt
trafikerade vägar.
Vi har nu kommit så långt i vår process med att etablera
vårt logistikcenter att arbetet fortsättningsvis kräver ett
något mer strukturerat förhållningssätt. En strategi och
handlingsplan för det fortsatta arbetet har antagits. I handlingsplanen lyfts särskilt fram arbetet med att locka lageretableringar till området. Under året beslutade Fastighets
AB Mösseberg om etablerandet av ett nytt lager i direkt
anslutning till kombiterminalerna. TBN åkeri AB kommer att förhyra lagret. Etableringen är en direkt följd av
efterfrågan på externa lagerytor från bland annat företag i
Falköpings kommun. Godsvolymer kommer genom denna etablering också att flyttas över från lastbil till järnväg.
I handlingsplanen lyfts också fram behovet av att arbeta
för etablerandet av nya tågpendlar. I slutet av år 2016 beslöt TX-logistik att flytta sin trailerpendel som går mellan Italien och Sverige från Göteborg till Falköping med
start januari 2017. Båda dessa etableringar ger ytterligare
positiva miljöeffekter. Etableringen av den nya trailerpendeln samt större tillkommande containervolymer under år
2017 kräver nu också byggnation av nytt spår samt ny
verksamhetsyta vid Dryport Skaraborg. Under år 2016
har det dessutom tecknats en avsiktsförklaring med Trafikverket om en ytterligare anslutning till Västra stambanan norrut. Allt sammantaget finns det nu bättre förutsättningar än någonsin vad gäller etablerandet av nya hållbara
transportupplägg för regionens näringsliv med Skaraborg
Logistic Center som bas.
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Kollektivtrafik, cykel och laddinfrastruktur

Kommunens bilar och transportoptimering

Falköpings kommun eftersträvar långsiktigt hållbara
transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av bilåkande i staden minskar. Idag är biltrafiken
ofta prioriterad. Målet i flerårsplanen är att antalet resande
med kollektivtrafiken ska öka. Frågan är högt prioriterad
av Falköpings kommun. Falköpings station är i dag den
femte största stationen i Västra Götalandsregionen sett till
antalet resande med Västtågen och Västtrafikbiljett eller
resplus. Sedan introduktionen av det nya linjenätet för
stadstrafiken år 2011 har resandet ökat kontinuerligt. Ökningen i antalet resande under 2016 var över 10 %. Falköpings kommun har en övergripande ambition att främja
cyklingen och göra Falköping till en än bättre cykelkommun. Satsningarna ska ske genom riktade åtgärder som
underlättar för falköpingsborna att välja cykel framför bil.
Speciellt fokus är på arbetspendling där anslutningsresan
till och från buss och tåg kan ske med cykel. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5
km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla till
flera mindre tätorter i kommunen. Under år 2015 gjordes
en ansökan till Klimatklivet på ett projekt som innehåller
åtgärder som cykelgarage vid Resecentrum, cykelpumpar
och cykelställ samt cykelgarage och elcyklar vid stadshuset. Ansökan fick avslag men projektet kommer att genomföras under år 2017 inom kommunens budget.

En utredning av kommunens fordonspark, organisation
och rutiner gjordes under år 2013 då utvecklingen gått i
en riktning där antalet bilar i organisationen har ökat, och
där andelen miljöbilar har minskat. Under våren 2014 fick
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att analysera
hur alla åtgärderna i utredningen konkret kan implementeras, hur lång tid detta kan ta och vilka kostnader detta
kan komma att medföra. Arbetet genomförs med en för
ändamålet särskilt inrättad politisk styrgrupp. Under år
2016 har en intern bilpool skapats för medarbetare i Falköpings kommun, där även cyklar och kollektivtrafikkort
ska ingå. Första konkreta åtgärd utifrån genomförd utredning gäller extra budgetmedel för att skapa ekonomiska
förutsättningar att kunna införskaffa biogasfordon till den
egna organisationen. Detta har inte gjorts i någon större
omfattning, vilket är anmärkningsvärt då det politiska beslutet är tydlig att det ska vara särskilda omständigheter
och behov som gör att biogasbil inte ska väljas fram för
andra. För år 2015 var andelen miljöbilar i kommunens
verksamhet 50,5 %, varav biogasbilar 9,3 % (totalt antal
leasade bilar var 216 stycken). Under år 2016 har ingen
förbättring skett då andelen miljöbilar i kommunens verksamhet var 49,6 %, varav biogasbilar 9,5 % (totalt antal
leasade bilar var 222 stycken)

Transporter är en av de största bidragande faktorerna till
utsläpp av växthusgaser. För att bemöta denna utmaning
som till stor del består i att ersätta fossila bränslen med
hållbara alternativ som biogas och elproduktion av förnybara källor krävs olika åtgärder. Flaskhalsen för att få
fler att välja elbil är utbyggnaden av laddinfrastrukturen. I
kommunen finns behovet av olika slags laddstationer med
lokalisering i hela sitt geografiska område, så väl i stad
som på landsbygd. För att möjliggöra för fler invånare i
närområdet vågar satsa på elbilar ser sig kommunen som
en självklar part att vara med och bygga ut laddinfrastrukturen. Under år 2016 gjordes en ansökan till klimatklivet
för utbyggnad av laddinfrastruktur i Falköpings kommun
men fick avslag. Arbetet för en etablering av laddinfrastruktur i Falköping kommer, trots avslaget, att påbörjas
under år 2017 med tre publika punkter, vid centralstationen, stadshuset samt centrum. Dessutom kommer en
laddningsstation för kommunens bilpool etableras vid
stadshuset.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
(MÖS) ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling genom
att ge dagens och morgondagens invånare en hälsosam
och god miljö. Tillsynen har skett enligt plan. Tillsynsoch kontrollinsatser i Falköpings kommun redovisas i
nedanstående tabell:

Avlopp

2016

2015

2014

111

301

315

Hälsoskydd

86

77

96

Livsmedel

337

452

464

Miljöskydd*

216

252

294

Totalt

750

1 082

1 169

*Tidigare år har vi redovisat insatser för lantbruk separat. Dessa ingår nu i miljöskydd och detta är justerat även
för åren 2015 och 2014.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Antalet insatser i Falköpings kommun är 332 färre jämfört
med föregående år. Det förklaras främst av färre insatser
för små avlopp vilket i sin tur förklaras av att MÖS under
år 2016 fokuserat på de andra medlemskommunerna. Exempel på aktiviteter/händelser under år 2016 var:
•

•

•

•

•
•

•

•

Under året har städningen kontrollerats på alla förskolor och skolor inom vårt område. Bättre städning
i många skolor och förskolor behövs, vilket är viktigt
för att arbeta mot miljömålet Giftfri miljö.
Länsstyrelsen har granskat MÖS livsmedelskontroll
och tobakstillsyn. Inga avvikelser kunde konstateras
och flera positiva bedömningar gjordes.
Hälsopåståenden för kosttillskott och andra livsmedel har kontrollerats. Marknaden för preparat som
sägs ha en positiv effekt på hälsan har de senaste åren
växt kraftigt.
MÖS har kontrollerat att inomhusmiljön för alla
HVB-hem och asylboenden uppfyller gällande lagkrav.
Arbetet med att ta fram en strategisk plan för handläggningen av förorenade områden har påbörjats.
Tillsynsprojekt med fokus på verksamheters utsläpp till vatten. Verksamheter som har kontrollerats
är bland annat bensinstationer, lantbruk och fordonstvättar.
Under året har löpande insiktmätningar startats upp
för samtliga medlemskommuner där företag får svara på vad de anser om vårt arbete.
Tillsynsprojekt med fokus på verksamheters utsläpp
till vatten har bedrivits. Verksamheter som har kontrollerats är bland annat lantbruk, fordonstvättar och
bensinstationer.

Miljöpriset utvecklas
Miljöpriset delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna enskilda personer, företag och organisationer i Falköpings kommun som genom olika åtgärder
arbetat för att förbättra miljön, visat sig
vara en föregångare inom miljöarbetet eller
gjort insatser inom naturvårdsområdet. Under
år 2016 utsågs ingen miljöpristagare i Falköping.
Miljöpriset kommer att under år 2017 att förnyas med nya
riktlinjer och målgrupper, för att få fler nomineringar och
bredda möjligheterna. Under de senaste åren har få eller,
som år 2016, inga nomineringar lämnats in.
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MATAVFALL TILL RÖTNING

Avfall
Miljönyttan med kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborgs (AÖS) verksamhet utgörs främst av
hjälp med avgiftning av kretsloppet via insamling av eloch farligt avfall samt minskat klimatutsläpp och minskat
uttag av naturresurser till följd av material- och energiåtervinning. Klimatpåverkan minskar ytterligare till följd
av byte till allt mer fossilfritt bränsle i transporterna. Under året har ca 26 ton användbara saker tagits om hand
för återanvändning via samarbeta med Bruk för alla i vid
Falevi ÅVC.
Inom AÖS byggs matavfallssorteringen ut inom samtliga
medlemskommuner. Under år 2016 har AÖS fått två nya
medlemskommuner, Mariestad och Gullspång kommun.
Insamlad mängd matavfall ökar stadigt. Under år 2016
samlades 3 709 ton matavfall in inom AÖS medlemskommuner och levererades till Falköping biogasanläggning.
Insamlingen av hushållsavfall inom Falköpings kommun
sker via sopbilar som tankas i huvudsak i Falköping vilket
innebär det att de drivs av den biogas som produceras vid
kommunens biogasanläggning. Bränslet kommer därmed
huvudsakligen från det matavfall som samlats i AÖS regi.
Detta har markant minskat sophämtningens klimatpåverkan i insamlingssteget.

REDOVISNING AV UPPDRAG

Redovisning av uppdrag
Nedan redogörs för de uppdrag som anges i kommunens flerårsplan 2016 – 2018.
”En plan för hållbar utveckling” och ska redovisas till kommunfullmäktige under 2016.
GE PERSONALAVDELNINGEN I UPPDRAG ATT
TA FRAM EN KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN
En kompetensutvecklingsplan har tagits fram för perioden
2017-2018. Syftet med planen är att kartlägga nuläget,
identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida behov när det gäller kompetensförsörjning samt öka
samverkan såväl internt som externt. Till detta kopplas en
marknadsföringsplan.
Projektet Heltid till alla, som pågått under perioden 20142016, har fortlöpt. Syftet är att alla medarbetare ska kunna
erbjudas heltidsanställning.
Kommunen har under året varit representerad vid flera yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar i syfte att marknadsföra kommunen som arbetsgivare.
Två kommunövergripande introduktionsdagar har genomförts under året. Syftet var bland annat att ge nyanställda
grundläggande kunskap om kommunen som organisation
och arbetsgivare.
Omställningsinsatser för chefer och medarbetare har fortlöpt. Exempel på insatser som genomförts är karriärcoachning, handledning, studiecirkel som förberedelse inför
pensionsavgång med mera.
TA FRAM EN STRATEGI FÖR ATT GÖRA
FALKÖPING TILL EN LÄGERSTAD
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att ta fram en
strategi för att göra Falköping till lägerstad. Strategin har
bestått av en rad olika åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna för arrangerande föreningar och att möjliggöra för
flera att arrangera läger i Falköping. Identifiering har gjorts
över var och när det går att ta emot läger och arrangemang
och vilka idrotter och andra verksamheter som är lämpliga
att rikta sig mot.
En del förbättringar har skett när det gäller lokaler och
utrustning. Nya elektroniska skjutbanor har installerats i
Odenhallen, nya sängar har köpts in till förläggningslokal
i Odenhallen, ändamålsenliga förläggningslokaler har säkerställts och setts över ur brandskyddssynpunkt, ljudanläggningar har förbättrats m.m. Arbetet med att få läger och

arrangemang att fungera så bra som möjligt har fortsatt i
dialog med arrangerande föreningar. Hyrestaxor för läger
och arrangemang har justerats.
En arbetsgrupp tillsammans med Falköping Nu har träffats
regelbundet för att arbeta med förbättringar och marknadsföring. Planering pågår för anläggande av beachvolleybanor utomhus och skyltning inom idrottsområdena. Det
påbörjade arbetet fortsätter och följs upp i kommande tertialrapporter och bokslut.
ATT UTREDA VAR FRITIDSGÅRDARNAS
HEMVIST SKA VARA
Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och båda nämnderna har föreslaget en flytt av fritidsgårdsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.
Fritidsgårdsverksamheten består i dag av fyra fritidsgårdar,
som är placerade i Gudhem, Stenstorp, Floby, Kinnarp och
Ungdomens Hus i Falköping.
Efter kommunfullmäktiges beslut har personalen inom
fritidsgårdsverksamheten informerats om utredningen. En
risk- och konsekvensbedömning har upprättats utifrån en
eventuell flytt. Risk- och konsekvensbedömningen har behandlats på respektive förvaltningssamverkan och också i
den centrala fackliga samverkan.
I utredningen formulerades ett nytt uppdrag för verksamheten och det nya namnet ”den öppna ungdomsverksamheten” har föreslagits för verksamheten av Kultur- och fritidsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente förslås revideras genom att fritidsgårdsverksamheten stryks under Barnoch utbildningsnämndens övergripande uppgifter, §4.
Kultur- och fritidsnämndens reglemente förslås revideras
genom att den öppna ungdomsverksamheten läggs till under Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter, §4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under §106/2016.
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KOMPLETTERANDE INFORMATION | TIO ÅR I SAMMANDRAG

Tio år i sammandrag
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TREND

Soliditet (procent)

55,8

54,3

49,2

46,9

43,7

44,6

44,3

43,4

43,5

46,3

l

Soliditet inklusive hela pensionsförpliktelsen (procent)

-2,5

-2,4

-1,7

1,3

-5,2

-0,2

0,8

4,1

6,2

10,7

l

Nettokostnadernas andel av
skatteintäkter (procent)

97,8

99,0

97,7

96,5

97,4

94,1

95,1

98,1

97,9

96,5

l

40 751

42 966

44 024

44 875

46 554

46 057

47 599

49 997

51 881

53 391

l

Låneskuld (mnkr)

200,7

206,1

285,8

368,4

455,5

511,2

549,0

648,1

647,3

600,3

l

Låneskuld per invånare (kr)

6 410

6 576

9 097

11 689

14 375

16 132

17 164

20 137

19 941

18 299

l

Årets resultat (mnkr)

23,9

9,5

23,4

42,7

28,7

79,2

68,5

23,0

30,1

60,0

l

Resultat per invånare (kr)

762

301

745

1 356

907

2 501

2 142

716

928

1 830

l

Nettoinvesteringar (mnkr)

63,4

115,5

135,9

118,6

155,4

208,3

206,8

173,2

154,3

200,7

l

21,10

21,10

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

l

31 311

31 349

31 419

31 513

31 689

31 689

31 988

32 185

32 462

32 806

l

Nettokostnad per invånare (kr)

Utdebitering, kommunal skattesats
(skatt per intjänad 100 kr)
Antal invånare

Trendmarkeringarna visar utfallet innevarande år i förhållande till föregående tre års genomsnitt.
Grön markering indikerar en förbättring ur ekonomiskt perspektiv.
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EKONOMISKA BEGREPP | KOMPLETTERANDE INFORMATION

Ekonomiska begrepp
Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav.
Avskrivning är en planmässig nedsättning av en anläggningstillgångs
värde som ska spegla värdeminskning.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutsdagen.
Driftredovisning visar intäkter, kostnader och avvikelser mot budget
för den löpande verksamheten under året.
Finansieringsanalys visar förändring i likvida medel från den löpande
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten.
Kortfristig skuld avser skuld som ska betalas inom ett år.
Likviditet är ett mått på betalningsförmåga på kort sikt uttryckt som likvida
medel och fordringar som andel av kortfristiga skulder.
Långfristig skuld avser skuld med förfallodag överstigande ett år.
Mnkr är en förkortning av miljoner kronor.
Nettoinvestering är investeringsutgift efter avdrag för
investeringsbidrag eller andra inkomster.
Nettokostnad är driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar. Nettokostnader finansieras med skattemedel.
Nyckeltal är jämförelsetal som uttrycker relationen mellan olika
poster i redovisningen.
Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en anläggningstillgång.
Periodisering är fördelning av kostnader och intäkter på det år de tillhör.
Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat för ett räkenskapsår.
Självfinansiering innebär att årets investeringar ska motsvara summan av
årets resultat och avskrivningar. Självfinansieringsgraden räknas fram som
kvoten mellan summan av årets resultat samt avskrivningar och årets
nettoinvesteringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar).
Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång sikt uttryckt som
andelen eget kapital av de totala tillgångarna.
Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till
bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar
bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället.
Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina kunder.
Tkr är en förkortning av tusen kronor.
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