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2017 har varit ännu ett framgångsrikt år för Falköpings kommun. Den positiva utvecklingen 
fortsätter och vi känner alla att vår kommun är i rörelse framåt med nya företag, fler bostäder, 
ökad inflyttning och utbredd välfärd. 

Under 2017 förlorade vi också vår ordförande och vän Conny Johansson. Det går inte att 
överskatta hans kraft och betydelse för vår kommun, och det är hans vilja och vision vi för 
vidare när vi utvecklar kommunen. 

Plus 100 miljoner

Falköpings kommun hade ett överskott på 100 miljoner 2017. Det kunde inte ha kommit 
mer lägligt, för vi har stora investeringar framför oss. Med det överskottet i bagaget kan vi 
göra investeringar utan att behöva låna mer än nödvändigt. Det innebär en mer balanserad 
ekonomi för 2018 och en säkrare framtid. Detta är mycket glädjande, för det är så mycket vi 
vill göra!

En växande kommun

Under 2017 etablerade sig nya företag i Falköping, Köttorget fick en rejäl ansiktslyftning och 
mycket mer. Vi påbörjade den kanske största satsningen någonsin i vår kommun när beslut 
fattades om en ny skolorganisation. Vi har också tagit ett stort steg när det togs ett helhets-
grepp kring skolan och under nästa år ska en helt ny högstadieskola byggas inne i Falköpings 
stad.  Det här gör vi för att våra barn och vår framtid ska få den bästa kvalitén på utbildningen. 

När vi påbörjade bygget av ett nytt demensboende under 2017 så gjorde vi den största inves-
teringen i vår kommuns historia. Demensboendet kommer göra att vi säkrar framtiden för 
våra äldre och att vi kan fortsätta erbjuda den bästa kvalitén inom omsorgen. 

Utmaningar för framtiden

Målet med ett socialt hållbart Falköping måste gälla alla invånare. Att se till att elever full-
följer sina studier och etablerar sig på arbetsmarknaden och att det finns bra bostäder och 
boendemiljöer är några av de utmaningar vi står inför. 

Framtidstron är stor

Vi är till för Falköpingsborna, och det är genom dialog och möten med medborgare som 
framtidens Falköpings kommun skapas.  Jag vill tacka alla våra medarbetare, våra skickliga 
företagare, alla våra kreativa medborgare för den fantastiska kommun vi lever i. Jag vill av-
sluta med samma ord som Conny skrev i förra årets årsredovisning. 

Min vision för framtidens Falköping är att fler ska få det bättre  
och att fler ska omfattas av visionen Det goda livet. 
 
Falköping mars 2018

Dan Gabrielsson
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



ÅRSREDOVISNING 2017   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  54   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2017

Organisation

INLEDNING   |   ORGANISATION

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Skaraborgs kommunalförbund

Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS)
Skövde, Skara, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Tibro, 
Mariestad, Gullspång och Falköping

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Skövde, Karlsborg, Hjo, Tibro och Falköping

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Skövde, Skara och Falköping

Överförmyndare

Arbetsutskottet  •  Personalutskottet  •  Mångfaldsutskottet

Kommunrevisionen

Valberedningen

Demokratiberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden
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Kommunens intäkter och kostnader

KOMMUNENS INTÄKTER OCH KOSTNADER   |   INLEDNINGINLEDNING   |   ORGANISATION

Den största andelen av kommunens 
intäkter betalades in via skattesedeln. 
Kommunalskatten stod för 54 %. 
23 % kom från staten och andra 
kommuner via utjämningssystemet. 
9 % av kommunens intäkter var av-
gifter gällande exempelvis äldreom-
sorg och funktionsnedsättning, vatten 
och avlopp, barnomsorg, Odenbadet 
och liknande. 11 % utgjordes av skatte-
medel i form av riktade statsbidrag 
och bidrag från försäkringskassan 
för personliga assistenter med mera. 
Försäljning av verksamhet stod för 
3 % och skedde till andra kommuner 
framför allt av gymnasieplatser. 

VAR KOM PENGARNA IFRÅN?

SKATTER   54 %

RIKTADE STATS- OCH 
EU-BIDRAG   11 %

FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET 
OCH ÖVRIGT   3 %

AVGIFTER   9 %

GENERELLA STATSBIDRAG 
OCH UTJÄMNING   23 %

2017 uppgick nettokostnaderna 
för kommunens nämnder till 
drygt 1 828 Mkr. Äldreomsorg 
och funktionsnedsättning respek-
tive individ- och familjeomsorg 
tillsammans med skola och social 
omsorg stod totalt för 71 % av 
nettokostnaderna.

HUR ANVÄNDES PENGARNA?

SOCIALNÄMNDEN 
ÄLDREOMSORG OCH
FUNKTIONSNEDSÄTTNING   31 %

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG   2 %

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN   2 %

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN   2 %

KOMMUNSTYRELSEN   5 %

TEKNISKA NÄMNDEN
SKATTEFINANSIERAD

18 %

SOCIALNÄMNDEN
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG   

9 %

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN   30 %
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   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 sam-
manflätat, föränderligt och komplext system.

Världen är i en ständig förändring som går allt snabbare. 
I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga att han-
tera komplexitet viktigare. Människor har alltid varit be-
roende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam-
hällen. Att möta dagens komplexa frågor kring hållbar 
utveckling, i en snabbt föränderliga värld, kräver krea-
tivitet, 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 visio-
nerna om morgondagen och framtiden kan formas. Denna 
nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskri-
va 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-

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, glo-
balisering, 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 Fal-
köpings 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

Omvärldsanalys
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MAKROEKONOMISK UTVECKLING

Det är högtryck för både ekonomi och marknad. Den glo-
bala ekonomin imponerar på längd och bredd. Optimis-
men som fanns under 2017 har inte räckt till. 

Ett index över 50 är positivt och diagrammet ovan vi-
sar stigande kurvor i världshandeln, tjänstesektorn och i 
tillverkningsindustrin. Det som gör det så positivt är den 
sjunkande arbetslösheten, höga kapacitetsutnyttjandet, 
höga tillgångspriser, ökande global handel och en gynn-
sam ekonomisk politik i världens länder.  Som diagram-
met nedan visar sjunker arbetslösheten i stora delar av 
världen.

Kina

Ekonomin i Kina imponerar i styrka. Deras BNP tillväxt 
ligger konstant över 6 % varje år och beräknas under 2018 
till 6,6 % och 2019 lite sjunkande till 6,2 %. Styrräntan i 
Kina är idag 4,35 % och prognosen för 2018 och 2019 är 
en ränta på 4,60 % och 5,10 %. 

USA

I USA finns en robust tillväxt och en något rörigt poli-
tik med många frågetecken men en påtaglig företagsop-
timism efter presidentskiftet 2016. Skattepaket blev en 
framgång för presidenten. Börskurserna i USA är inte 
långt från ”all time high”. Arbetsmarknaden är stark och 
arbetslösheten är under 4 % och investeringarna i landet 
ökar. BNP ökade 2017 med 2,3 % och prognoserna för 
2018 och 2019 är en tillväxt med 2,8 och 2,5 %. Styrrän-
tan i USA är i dag 1,50 % och höjs 4 gånger under 2018 
och 1 gång under 2019, prognosen för 2018 och 2019 är 
en ränta på 2,50 % och 2,75 %.

EMU

Inom EU råder ett komplicerat samspel mellan ekonomi 
och politik. Konjunkturen står emot politisk oro och till-

	

GLOBAL INKÖPSCHEFSINDEX

	

ARBETSLÖSHET I PROCENT

EKONOMISK AKTIVITET, ÅRLIG TILLVÄXT I PROCENT

	

STARKT ORDERLÄGE TROTS ÅRLIG FÖRÄNDRING %. NETTOTAL
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växtbasen breddas med export/investeringar och en allt 
starkare optimism. Det finns en stark ekonomisk-politisk 
medvind. Indikatorer på toppnivåer, trots allt. 

Kraft i sysselsättning, investeringar och export. Mol-
nen som förmörkar ekonomin och politiken inom EU är 
Brexit, Polen, Ungern, Grekland och tillståndet i länder-
nas banker, där Italien har de största problemen. Vad gäl-
ler Brexit är tiden knappt. I mars 2019 ska Storbritannien 
lämna EU men mycket är fortfarande oklart. Det kan sluta 
nästan hur som helst. BNP-tillväxten i EMU var 2017 2,3 % 
och prognosen för 2018 och 2019 är 2,5 % och 2,2 %. 
Styrräntan i Eurozonen är idag -0,40 % och prognosen för 
2019 är 0,25 %, en höjning med 0,65 % från idag.

Storbritanniens ekonomi känner av Brexit redan nu, under 
2017 var BNP tillväxten 1,8 % och prognosen för 2018 
och 2019 är 1,4 % och 1,1 %. Styrräntan är idag 0,50 % 
och väntas höjas 1 gång 2018 och 2 gånger under 2019 
till 1,25 %. 

Sverige

Ekonomin i Sverige är urstark, vi befinner oss i en hög-
konjunktur. Starka statsfinanser som drivs av sysselsätt-
ningsintensiva och skattetunga sektorer. Vår statsskuld är 
den lägsta som varit på 40 år och en expansiv politik för-
väntas även under 2019. När bostadsbyggandet faller en 
aning är industrin nya motorn i Sveriges ekonomi. Bopris-
fall sänker byggandet och ger viss oro. Positiva faktorer 
är att vi har haft lågt byggande under lång tid, vi har en 
ökande befolkningstillväxt, en dysfunktionell hyresmark-
nad, låga räntor och goda buffertar. Negativa faktorer är 
höga priser (spekulation) och matchningsproblem när det 
gäller nyanlända samt hårdare lånekrav.

Förväntan är en bredbaserad nedgång men huvudscena-
riot = mjuklandning. Det har skett en viss stabilisering 
men säsongseffekter döljer. Mätningen är gjord i större 
städer och motsvarar inte hela landet. Trots detta håller 
hushållen emot och är optimistiska med ett högt konsu-
mentförtroende. Anledningen beror säkert på att priserna 
på bostäder har varit alltför höga och en korrigering nedåt 
inte enbart är av ondo.

Diagrammet ovan visar att hushållen är optimistiska trots 
ett visst fall på bopriser. Trots prisfall visar diagrammet 
nedan att det fortfarande är många avslut.

BNP tillväxten för 2017 var 2,6 % och prognosen för 
2018 och 2019 är 2,6 % och 2,4 %.  Det är få länder i värl-
den som har lika stark tillväxt. Takten i byggandet i Sve-
rige ligger på en nivå som inte varit så hög på 40 år, trots 
en viss dämpning under 2017 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 

BREDBASERAD PRISNEDGÅNG PÅ BOSTÄDER

OPTIMISM TROTS ALLT, INDEX

MÅNGA AVSLUT, TROTS PRISFALL (2015=100)

	

	

	

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   OMVÄRLDSANALYS
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krona med 7 % mot euron vilket gynnar exporten och or-
deringången inom industrin är stigande. 75 % av Sveriges 
export går till länder inom Europa.  

Trots ett högt resursutnyttjande är lönetillväxten låg. Arbets-
lösheten sjunker men inte för alla. Lönetillväxten var 2,5 % 
under 2017 och prognosen för 2018 och 2019 är 3,0 % och 
3,3 %. Vi har idag en inflation som ligger strax under 2 % 
och prognosen till 2020 är att den kommer att ligga kvar där. 

I Sverige har vi för närvarande en styrränta på minus 0,50 % 
och minusräntan infördes i februari 2015. En normalränta 
idag borde ligga på 2,5 % enligt Robert Bergqvist, chefs-
ekonom på SEB. Riksbanken anser att en normal ränta i 
dag borde ligga i spannet mellan 2,5 % till 4 %. Det visar 
vilken extremt låg räntenivå vi har idag. Att Riksbanken 
kommer att höja räntan framöver är säker, och då med 
anledning av att förändring av räntan är det instrument 
som Riksbanken har för att parera låg/högkonjunktur. Vid 
en eventuell kommande lågkonjunktur blir det problem 
att sänka en ränta som redan ligger på en bottenivå. Prog-
nosen är att Riksbanken höjer räntan 4 gånger under 2018 
och 2019. Vi skulle då få en ränta på 0,50 % i december 
2019. Även om vi får en höjning av räntan på sikt får vi 
inte glömma bort att höjningen kommer från dagens väl-
digt låga nivå, minus 0,50 %. 
Källor: Nordic Outlook, februari 2018

TIMLÖNER & RESURSUTNYTTJANDE

	

KPIF FALLER 2018 (PROCENT)
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ÅR INFLYTTADE UTFLYTTADE FÖDDA DÖDA FOLKMÄNGD

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

2017 1 711 1 486 385 345 33 077

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2008–2017*) 

BEFOLKNING 1968–2017

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Per den sista december 2017 uppgick folkmängden i Fal-
köpings kommun till 33 077, varav 16 613 var män och 
16 464 kvinnor. I förhållande till föregående år ökade 
folkmängden med 271 personer, motsvarande 0,8 %. 

ANTAL INVÅNARE

Den positiva befolkningsutvecklingen fortsatte år 2017. 
Totalt inflyttningsöverskott uppgick till 225 stycken och 
födelseöverskottet till 40 stycken, vilket betyder att det 
föddes fler än det dog.
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ÅLDERSFÖRDELNING

19,4 % av kommunens totala folkmängd återfanns i åldersgruppen 0–15 år. Sett till andel av folkmängd uppvisade 
denna åldersgrupp en ökning på 15,3 % för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförelse för åldersgruppen 65 
år eller äldre uppvisade en ökning på 10,4 %. Vid jämförelse med år 1968, då befolkningen var som störst i Falköping, 
uppvisade denna åldersgrupp en ökning på 32,3 %, medan övriga åldersgrupper uppvisade minskningar eller ingen 
förändring alls.

FLYTTNINGAR

Som tidigare år var invandringsöverskottet positivt, 245 stycken. Inrikes flyttningsöverskott för 2017 var negativt och 
låg på -20. Det totala flyttningsöverskottet landade, som tidigare nämnts, på 225. Fler personer flyttade således till kom-
munen än från den.

ÅLDERSFÖRDELNING 1968 OCH 2008–2017

INRIKES FLYTTNINGAR 2008–2017 UTRIKES FLYTTNINGAR 2008–2017
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Ledning och styrning mot mål
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun. 

MÅLUPPFYLLELSE   |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Falköpings kommun arbetar med alla delar av hållbar ut-
veckling, den ekologiska, den ekonomiska och den socia-
la dimensionen. Viljan är att driva en förändringsprocess 
där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle och där naturens och våra mänskliga resurser an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 
och villkoren, ekonomin tillsammans med det politiska 
systemet är det medel vi har för att skapa social hållbarhet 
som är själva målsättningen. Falköpings kommun ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala 
utvecklingen. 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksam-
het med god kvalitet utifrån nationellt och kommunalt per-
spektiv, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom 
budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisatio-
nen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas 
genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete ge-
nom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn.

VÅR VISION ÄR DET GODA LIVET

Ett hållbart samhälle som bygger på allas lika värde 
och på samhällsaktiva människor

KOMMUNALA
STYRDOKUMENT

För att skapa goda förutsättningar
för styrning och uppföljning.

OMVÄRLDSANALYS

Identifiera och tolka trender i
omvärlden som påverkar

möjligheten att nå visionen.

SYSTEMATISKT
KVALITETSARBETE

Uppföljning av målen mot indikatorer
för ständig förbättring.

FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL
FÖR ATT NÅ VISIONEN

Ett socialt hållbart Falköping, ett attraktivare Falköping, 
skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, 
kvalitén inom verksamheten ska öka.

Rättvisa
Bemötande

ÖppenhetEffektivitet – Vi är till för
Falköpingsborna

VÄRDEGRUND

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsar-
bete är att få en så övergripande och trovärdig bild som 
möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt upp-
drag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också 
att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och 
om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet har ut-
vecklats systematiskt och bedrivs idag mer kontinuerligt. 
Med det menas att arbetet sker mer strukturerat och uthål-
ligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det upparbetas 
rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, 
analysera och åtgärda.  

Målredovisningen presenterar olika underlag för upp-
följning för att få en bred helhetsbild av målen. Därefter 
sker en analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av 
identifierade åtgärder för framtiden för att stärka målupp-
fyllelsen framåt.

Kommunen är mitt i ett utvecklingsarbete för att få en ge-
mensam struktur i årsredovisningsprocessen.

1) För mer information om indikatorer och andra underlag ser respektive nämnds verksamhetsredovisning. 
Medborgarundersökningen har utgått och ersatts med intervjuer av 144 medborgare
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En del i detta är att utveckla den kontinuerliga rapporte-
ringen under året och att ta vara på ny teknik för att kom-
municera ut till de vi är till för, kommunens invånare, som 
också behöver information om kommunens resultat. Med 
anledning av detta finns i årets redovisning QR-koder 
med länkar till nämndernas redovisning och filmer som 
möjliggör att få mer information på djupet eller uppleva 
någon av årets händelser fångade i rörlig bild.

I arbetet med att få nämndernas verksamhetsplaner att 
bli styrdokument och verktyg som bättre kopplas till var-
dagsarbetet har utrymme för att ta in de underlag som 
behövs för att stärka verksamhetsstyrningen getts. Det 
har inneburit att de underlag  som nämnden lämnat 
till sammanställningen i årsredovisningen 
är mer heltäckande samtidigt som utma-
ningen att sammanställa en helhetsbild 
av kommunens år då resulterar i en 
mer omfattande redovisning från 
nämnderna. Med anledning av det-
ta har den gemensamma målredo-
visningen ökat för att bättre fånga 
helheten samtidigt som nämndsre-
dovisningarnas del minskat. Däremot 
kopplas dokumenten bättre ihop med ny 
teknik. Utvecklingsarbetet är långsiktigt 
och ska bidra till en ökad samsyn och systema-
tik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad 
delaktighet i arbetet samtidigt som innehållet i årsredovis-
ningen bättre ska nå våra kommuninvånare. Kommunen 
drar åt samma håll.  

Under året har kommunen ökat fokus på vilka förutsätt-
ningar som behöver skapas för att utveckla mot målen 
och det nationella uppdraget. Utgångspunkten i arbetet 
har varit att alla delar bildar helhet. Fokus på helhetsgrepp 
inom egen organisation.  

Skapa förutsättningar 
• För samverkan mellan nämnder/förvaltningar
• Helhetssyn i kommunens organisation
• Tydlig styrning och ledning

Redovisning av målen presenteras på följande sidor. 
I texten vävs en övergripande analys samman med be-
skrivningar av viktiga händelser och nyckeltal och andra 
uppföljningar tillsammans med valda kommunikativa in-
dikatorers trender. Färgmarkeringarna i tabellerna visar 
om trenden för indikatorn är positiv (grön l), negativ (röd 
l) eller oförändrad (orange l) i förhållande till huvudsak-
ligen genomsnittet för de tre föregående åren eller utifrån

de tidigare värden som finns att tillgå. Därefter pre-
senteras bedömning av måluppfyllelse följt 

av identifierade åtgärder för framtiden. 

Under varje mål finns ett kort håll-
barhetsperspektiv istället för i en 
egen redovisning. Detta för att 
tydligare koppla in hållbarhetsper-
spektivet i den vanliga styrkedjan. 

Detta dokument innehåller QR-koder 
som kan scannas med en smart telefon. 

QR-koderna innehåller internetlänkar som 
leder till filmer om Falköpings kommuns verk-

samhet. För att detta ska fungera krävs att du har en QR-
läsare installerad på din telefon. Du hittar QR-läsare där 
du installerar appar på din telefon.

QR-koderna kommer vara aktiva ett år efter detta doku-
ment publiceras. Det går även att klicka på QR-koderna 
för att komma till länkarna. 

TIDSLINJE - KOMMUNFULLMÄKTIGE UNDER ÅRET

25 september:
Beslut KF om placering av ny

högstadieskola i Falköpings tätort

28 september: 
Conny Johanssons

bortgång

26 juni:
Policy för

medborgardialog
antogs KF 

26 juni:
Beslut om

investering av
demenscentrum KF 27 november:

Val av ny KSO
Dan Gabrielsson 

8 maj:
Folkinitiativ om

folkomröstning om 
skolorganisationen 
lämnades in 8 maj

29 maj:
Policy för digitalisering

antogs KF

27 mars:
Beslut i Kommun-

fullmäktige om 
framtida skol-

organisationen

1 januari:
Ny organisation 
Samhällsskydd

mellersta Skaraborg  
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UTVECKLA DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Delaktighet och inflytande är ett prioriterat målområde som 
är svårt att nå hög måluppfyllelse inom. Såväl nationellt 
som lokalt visar uppföljningar att upplevelsen av inflytande 
generellt är lägre än andra mått både bland elever och med-
borgare.

Genom att lyssna in barnens intresse och behov, anpassa 
lärmiljöerna och aktiviteterna, får barnen inflytande över 
verksamhetens utformning redan i förskolan. Inom skolan 
organiseras det formella inflytandearbetet genom olika råd, 
enhetsråd kopplade till klassråd. Kommunens ungdoms-
strateg tillsammans och de unga kommunutvecklarna utgör 
en koppling till elevråden och det går att utläsa en ökad 
delaktighet i processen med ny skolorganisation. Den nya 
struktur som tagits fram för elevdemokratiarbetet i hög-
stadieskolorna ger goda förutsättningar för ett fungerande 
ungdomsinflytande framöver. Även bland vuxna studeran-
de och deltagare ökar upplevelsen av inflytande.

Kommunen har satsat på att öka ungas delaktighet och in-
flytande genom att anställa unga kommunutvecklare.  För 
att uppnå avsedd effekt ska insatsen ses i ett långsiktigt per-
spektiv då kännedomen om Unga tar ordet och Ungdoms-
potten bedöms vara relativt låg hos kommunens ungdomar.  
Under senaste tiden går det att skönja en ökad spridning 
men verksamheten behöver nå ut till fler. De unga kom-
munutvecklarna upplever ökat inflytande och en positiv ut-
veckling. Brukarråd finns på boenden för ungdomar för att 
få in de ungas röst. 

ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING

1

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

Det är tydligt att utveckling skett inom samtliga 
identifierade områden. Nya insatser har vidtagits för 
att fånga upp barn och unga i riskzon och samverkan 
både internt och med civilsamhället har förbättrats. 
Styrkedjan inom målet har utretts under året och po-
litiskt beslut om eventuellt socialt hållbarhetsutskott 
kommer under sommaren 2018. 

Underlagen för att kartlägga och bedöma måluppfyl-
lelsen har utvecklats.

Tidiga insatser inom utbildning har genomförts och 
effekter kan redan utläsas. 

Medborgardialog är ett kommunövergripande ut-
vecklingsområde som påbörjats i samarbete med 
SKL och forskare.

Kommunikation och informationsmaterial har ut-
vecklats något men är ett område som är svårt att 
tillgodose eftersom informationsflödet är större än 
någonsin och ständiga uppdateringar görs. Här ser 
kommunen att ny teknik kan skapa bättre förutsätt-
ningar. 

Målredovisning   |  Uppföljning och analys av mål 1    
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Scanna/klicka på QR-koderna för att komma till filmen om  
Unga tar ordet eller Framtiden är nu! 

Kommunen har under året stärkt elevers och äldres infly-
tande över sin måltidsmiljö och matmenyn. Genom brukar-
råd, matråd eller elevråd får de äldre och elever en dialog 
med kostverksamheten. Fortsatt arbete med städråd och ett 
nära ledarskap säkerställer att fastlagd städkvalité uppnås. 

Kommunens medarbetare och de som använder sig av 
kommunens verksamheter upplever ett större inflytande 
än medborgarna. Utvecklingsarbete med medborgardialog 
har påbörjats och förväntad effekt är att dialogen med med-
borgarna utvecklas under 2018. Men det går redan utläsa 
att kommunen under året bjudit in till fler dialogmöten och 
skapat fler möjligheter att framföra sina åsikter. Kommu-
nen har i dessa processer ansvar för att förmedla och öka 
medvetenheten om vad invånarna kan få inflytande över. 

FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA

Under året har nya samverkansformer utvecklats mellan 
föreningar, projekt och kommunens verksamheter och 
sammantaget går det att utläsa att barn och ungas upple-
velser av kommunens insatser är positiva.

Kommunen har under året startat upp en lågtröskelverk-
samhet på Ällagatan i syfte att möjliggöra för föräldrar 
och familjer att tidigt kunna få stöd och i förlängningen 
undvika att barn placeras utom hemmet. Verksamheten 
samarbetar med Röda korsets traumaenhet som använder 
Ällagatans lokaler för sin lokala mottagning i Falköping.

För att nå resultat och skapa ett socialt hållbart samhäl-
le med goda livsvillkor och inkludering har kommunen 
en social investeringsreserv.  Tillsammans med Svenska 
kyrkan har kommunen arbetat fram projektet Okrossbar. 
Projektet vänder sig till unga pojkar och män och målet är 
att genom gruppaktiviteter arbeta med maskulinitets- och 
våldsnormer för att på sikt minska ohälsa och förekomst 
av våld i den aktuella gruppen. 

Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möj-
liggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. 
Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till med-
borgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 
och är därmed inte jämförbara med tidigare år.  

En annan insats kommunen gett stöd till är Sports for you 
som syftar till att inspirera barn och ungdomar som står 
långt från föreningslivet att delta i idrottsaktiviteter. Verk-
samhetens goda samarbete med Fritidsbanken har stärkt 
varandras insatser och förändrat så att Fritidsbanken på 
nationell nivå nu styr åt att gratis lån av utrustning ska för-
enas med aktiviteter. Analys visar att de olika insatserna 
bidragit till viktiga och bra möten mellan människor och 
att fler människor nås och får möjlighet att delta. Likväl 
finns det grupper som ännu inte nås av kommunens insat-
ser. Detta är en fråga kommunen fortsatt kommer att ta 
med sig i sitt arbete. 

Kommunen har under året vidarutvecklat lovsatsningen 
Tagga sommar till Tagga lov för att möjliggöra lovak-
tiviteter på alla lov året runt. En insats som samordnats 
är simskoleundervisning där Sports for you, Falköpings 
Simsällskap och Fritidsbanken möjliggjort intensivträ-
ningsperioder som utökad lovaktivitet vilket resulterat i 
att fler barn fått utökade möjligheter att lära sig simma. 
Skolornas insatser tillsammans med projekten har resulte-
rat i en ökad simkunnighet.

Andelen elever som inte kommer till skolan har minskat. 
Insatser har prioriterats för att stödja såväl enskild indi-
vid som grupp. Under loppet av tre fyra år har gruppen 
minskat avsevärt. Skolteam, stödteam och prioritering av 
förebyggande och hälsofrämjande insatser inom elevhäl-
san har gynnat denna utveckling. 

Kopplat till psykisk hälsa har stöd givits till skolornas häl-
sofrämjande arbete genom medel till ungdomsmottagning-
ens uppsökande arbete på gymnasiet samt ungdomsprojek-
tet där en frivilligorganisation erbjuder extra vuxenstöd på 

https://m.youtube.com/watch?v=pmLnyKkQ9sU
https://m.youtube.com/watch?v=3W_oRznZMhI
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några av Falköpings skolor. Det har inte inkommit några 
utvärderingar på dessa verksamheter ännu. 

En annan insats som visat sig bidra till inkludering på ett 
positivt sätt är Backdraft som syftar till att skapa bättre för-
utsättningar för ungdomar att må bra, bli trygga och själv-
ständiga individer och därigenom förebygga utanförskap. 
Backdraft har genomfört en utvärdering följt upp de ung-
domar som genom åren deltagit i insatsen. Resultatet visar 
på att arbetet med Backdraft är mycket väl fungerande och 
väl uppfyller sitt syfte och mål. ”Backdraft uppnår verkli-
gen sitt syfte att skapa bättre förutsättningar för ungdomar 
att må bra, bli trygga och självständiga individer och att 
därigenom förebygga ett utanförskap”. 86 % av deltagarna 
har gått ut grundskolan med uppnådda kunskapskrav i alla 
ämnen. 94 % gick ur gymnasiet med en examen.

Kulturidé – har under året delvis förändrats i syfte att 
främja inkludering genom kulturaktiviteter. Under år 2017 
har Kulturidé finansierat aktiviteter som cykelkurser, hant-
verksmöten samt stöd i uppstart av en föräldraförening. 
Under hösten har förberedelser för uppstart av ett nätverk 
för inkludering påbörjats. Syftet är att samla verksamheter 
och organisationer inom civilsamhälle och kommun som 
vill engagera sig i arbete för inkludering. Syftet är att fånga 
upp positiva saker som görs samt utbyta idéer och stötta 
varandra i inkluderingsarbete. Detta arbete kommer att föl-
jas upp i slutet av år 2018.  Annat samarbete som utvecklats 
är med koranskolorna, muslimska föreningen och soma-
liska föräldraföreningen. Samarbetet har resulterat i att bi-
lioteket blivit en lugnare mötesplats.

Familjelördag har under året blivit ett ännu mer populärt 
arrangemang. Insatsen, som är öppen och gratis för alla, 
genomfördes fyra gånger och bjöd på konserter, mat, skid-
åkning, workshops och mycket mer. Arrangemanget, som 
sker i samarbete med civilsamhället, har lockat över 1 000 
deltagare vid flera tillfällen. Familjelördag är en mötesplats 
där utbyte mellan familjer med olika bakgrund sker och 
upplever kulturaktiviteter tillsammans.

Inkludering är bredare än alla de enskilda insatser som ryms 
inom kommunen som Backdraft, Familjelördag, Kulturidé 
och Nätverket för inkludering med mera. Det kräver insat-
ser kopplade till boende, boendemiljö, arbete, utbildning, 
socialt nätverksbygge och ekonomi. Det behöver därför 
analyseras i relation till allt annat som görs i kommunen. 
Det går också att se att de nyckeltal som mäts kopplat till 

socioekonomi inte visar någon direkt förbättring av villko-
ren för en stor grupp människor i Falköping. 

Nämnderna har under året börjat diskutera utformning av 
samverkansmodell mellan skola och socialtjänst som kan 
kopplas till fritid, polis eller andra som berörs i arbetet med 
att fånga upp unga i riskzon. Kartläggning görs för att se 
vilka insatser och basverksamheter som bedrivs samt vilka 
behov som finns.  

Västra Götalandsregionens forskningsråd följeforskar 
kommunens arbete med förebyggande insatser barn och 
unga. I en delrapport med fokus på organisation och led-
ning belyses att kommunens arbete visar på nya intressanta 
nätverksstrukturer och hur kommunen lyckas gå från styr-
dokument till arbetsinsatser. Politikernas önskade fokus på 
social hållbarhet påverkar prioriteringar, insatser och bas-
verksamheter. En slutrapport med fokus på ungas delaktig-
het och inflytande blir klar i mars 2018. 

Utifrån utredning har föräldrastöd uppkommit som ett vik-
tigt utvecklingsområde. Då det går att se att hälsan är ojäm-
likt fördelat beroende på socioekonomiska faktorer lyfter 
utredningen också behovet av att verka för införandet av 
jämlikhets- och mångfaldsanalyser vid politiska beslut.  
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GÅR DET UTLÄSA NÅGRA MER 
LÅNGSIKTIGA EFFEKTER?

Insatsernas effekter på förändrade livsvillkor är svåra att 
mäta. Social hållbarhet, delaktighet och förebyggande ar-
bete för barn och unga kräver väl fungerande basverksam-
heter och insatser inom flera arenor såsom skola, arbetsliv, 
boendemiljö, ungdomsmottagning och socialförvaltning. 
Livsvillkoren påverkas också av faktorer som ligger utan-
för kommunens påverkansramar. Under året har det dock 
framträtt ett växande behov av omhändertaganden av barn 
och unga utifrån skyddsskäl och vårdbehov.  Målsättning-
en är att i första hand lösa den sociala problematiken på 
hemmaplan så en handlingsplan har upprättats för att få 
ner antalet omhändertaganden av barn och unga. 

Ett sätt att mäta social hållbarhet är genom att titta på 
indikatorer på ekonomiska och sociala skillnader mel-
lan människor. Falköpings kommun har en relativt hög 
andel (%) invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
(Kolada, kommun- och landstingsdatabasen). Mellan år 
2010 och år 2015 ökade andelen från 10 till 14 % för att 
gå ner något till år 2016. Störst andel ungdomar i eko-
nomiskt utsatta hushåll återfinns i familjer med föräldrar 
som har förgymnasial utbildning jämfört med familjer 
med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Andelen 
är också högre i familjer med utländsk härkomst. Sam-
tidigt visar trenden att andelen barn som lever i familjer 
med ekonomiskt bistånd i kommunen har minskat precis 
som försörjningsstödet har minskat generellt. Att andelen 
i ekonomiskt utsatta hushåll inte minskar i samma takt 
som biståndet skulle kunna förklaras med att det fortfa-
rande finns en betydande andel med låg inkomst men som 
försörjer sig själva. Åtgärder som genomförts för att öka 
möjligheter till egen försörjning är olika typer av stödan-
ställning, där särskilt fokus lagts på barnfamiljer i projek-
tet Faljobb.

HÄLSA OCH PSYKISK HÄLSA

Ytterligare ett sätt analysera att social hållbarhet är att se 
på hälsoutvecklingen. Ohälsotalet är ett mått på hur många 
dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan 
betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande 
till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år . Ohälsotalet i Fal-
köping har de senaste åren varit på 32 dagar mellan år 2013-
2016 för att minska något till år 2017. Ohälsotalet ligger nu 
på ca 31 dagar/invånare och år. Detta är högre än riket men 
ungefär i linje med snittet för Västra Götalandsregionen. 
Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i 
Sverige bland både kvinnor och män. Detta stämmer även 
för Falköping.  

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdoms-
politiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livs-
situation ser ut lokalt. Den senaste enkäten visar att en 
klar majoritet av eleverna i årskurs 8 och år 2 på gymna-
siet upplever sin fysiska och psykiska hälsa som god, men 
att många samtidigt rapporterar återkommande stress och 
nedstämdhet. Över hälften av alla i årskurs 8 och två tred-
jedelar i årskurs 2 gymnasiet är stressade minst en gång 
i veckan. En fjärdedel av högstadieungdomarna har blivit 
utsatta för mobbing eller andra trakasserier det senaste 
halvåret. Sexuell läggning och funktionsvariation spelar 
roll för upplevd hälsa (LUPP 2015). Enligt skolkuratorerna 
finns det även en överrepresentation av psykisk ohälsa hos 
människor som flytt till Sverige. 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Ohälsotal 
(Försäkringskassan) 

32,2 32,8 32,8 31,3 l

2) I ohälsotalet ingår ersättningar som Sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
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Ett annat nyckeltal som säger något om sociala och eko-
nomiska villkor är socioekonomiska riskgrupper. Nyckeln 
som är på skalan 1-10 är ett mått på relativ socioekono-
misk status och ger en indikation på den relativa risken för 
ekonomiskt bistånd i kommunen jämfört med kommuner i 
stort baserat på invånarnas arbetsmarknadsanknytning och 
inkomstnivå. Falköpings kommun har under en 10 års pe-
riod legat på en ganska jämn nivå runt 5. Falköpings kom-
mun har en något högre riskfaktor än övriga kommuner i 
Västra Götaland. 

FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ 
ARBETSMARKNADEN

Ett prioriterat område är att fler elever blir behöriga och 
fullföljer sina studier. Andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet har ökat och andelen elever med ett examens-
bevis från nationellt program ökar. Fördjupad beskrivning 
av verksamhetsresultat finns att läsa under mål fyra.      

Enligt arbetsmarknadsstrategin som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2016 har kommunens arbetsmarknadsfrå-
gor förlagts på kompetens- och arbetslivsnämnden. Arbetet 
enligt strategin har tillsammans med två pågående ESF-
projekt (projekt som finansieras via Europeiska Socialfon-
den) med inriktning mot unga lett till att antal deltagare i de 
olika insatserna ökat. 71 % av AME:s (arbetsmarknadsen-
hetens) deltagare har under året kommit i aktivitet (arbete/
studier/praktik) inom 90 dagar. Det är en ökning jämfört 
med första halvåret 2017 då 54 % av deltagarna påbörjade 
någon form av aktivitet. 

Det goda läget på arbetsmarknaden och utökad verksam-
het inom kommunen har bidragit till förbättrat resultat. De 
personer som inte går vidare i aktivitet bedöms stå längre 
från arbetsmarknaden. En insats som använts för att möta 
målgruppen har varit socialpsykiatrins verksamhet.

Under 2016 gick fyra personer av deltagarna i kommunens 
arbetsmarknadsinsatser till studier och under 2017 är den 
siffran 41 personer, vilket är en positiv utveckling. Resulta-
tet kan härledas till utökade pedagogiska insatser i projektet 
Se möjligheten (som ska stödja individen i stegen mot stu-
dier) och till ett närmare samarbete med KAA, kommunal 
aktivitetsansvarig. Förvaltningens studie- och yrkesvägle-
dare har med kontinuitet deltagit i insatserna. 

I Arbetsmarknadsstrategin finns en uttalad målsättning att 
målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska. Un-
der 2017 har 86 % av de personer som avslutats i arbets-
marknadsinsatser gått från försörjningsstöd till annan form 
av försörjning. Se fördelning i diagram nedan. 

Även en förflyttning från försörjningsstöd till sjukersätt-
ning ska ses som positiv då stegförflyttningar gör att per-
soner hamnar mer rätt i systemen. Detta ger tillförlitliga 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Socioekonomiska 
riskgrupper (SCB)  

5 6 5 i.u. l

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Andel elever (%)  som är 
behöriga till gymnasiesko-
lans nationella program  
(siris.skolverket.se) 

75,9 76,4 70,6 77 l

Andel elever (%) med 
examensbevis nationellt 
program gymnasieskolan 
(siris.skolverket.se)

80 81 81 81 l

3 %

Studier

Praktik

Arbete

Arbetsträning

19 %15 %

63 %

AKTIVITETSFÖRDELNING BLAND DE 71 %  

SOM KOMMIT I AKTIVITET INOM 90 DAGAR
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FLER I ARBETE

Andelen arbetssökande har minskat konstant sedan ett antal 
år in på 2010-talet på grund av att efterfrågan på arbetskraft 
varit hög men också förväntas vara stor inom många yrken 
framåt. Falköpings kommun bryter inte mot mönstret. Ar-
betsförmedlingens statistik visar att andelen arbetslösa i ja-
nuari 2018 har minskat med 1,2 procentenheter i jämförelse 
med samma månad ifjol. Idag är 8,7 % av Falköpingsborna 
i åldrarna 16-64 år arbetslösa. Arbetsförmedlingens sta-
tistik visar att arbetslösheten minskar bland utrikesfödda. 
Andelen arbetssökande utrikesfödda har minskat med 1,2 
procentenheter på ett år. Arbetsförmedlingen bedömer att 
minskningen i Falköping handlar om extratjänsterna där 
arbetsgivaren får ekonomiskt stöd för att anställa en person 
som varit arbetssökande under en längre tid.

Scanna/klicka på QR-koden för att komma 
till filmen om Ungdomarvärdar.  

Minskningen av andelen arbetslösa i Falköping är större i 
relation till både länet och Sverige i stort och allra mest 
minskar arbetslösheten hos ungdomar i åldrarna 18-24 år. 
Bara från årsskiftet till januaris slut sjönk siffrorna. I ja-
nuari i år var strax över var tionde ungdom arbetslös vilket 
är en minskning med fyra procent jämfört med förra året.  
Minskningen bland unga förklaras med ett gott samarbete 
mellan flera aktörer.

underlag för beslut och framtida insatser. Kommunen har 
genom arbetet med DUA-överenskommelsen, Delega-
tionen för unga och nyanlända till arbete, hittat nya sam-
arbetsvägar mellan nämnderna, arbetsförmedlingen och 
kommunal aktivitetsansvarig. Medarbetare inom respek-
tive verksamhet har fått en ökad förståelse för varandras 
arbete. En samlokalisering mellan de olika delarna har skett 
via Ung Arena, en neutral mötesplats där verksamheterna 
samlas kring den enskilda individen och beslut kan fattas 
i samförstånd som möjliggör en snabbare väg mot arbete, 
praktik eller studier. Detta är också faktorer som bidragit 
till måluppfyllelsen ovan. 

Vikten av att stärka det sociala nätverket för nyanlända och 
möjliggöra kontakter in på arbetsmarknaden är en del av 
språkvänsverksamheten. Utvärdering och uppföljningar vi-
sar att det utvecklade nätverket hjälper språkvännerna att 
komma ut i arbete. 

FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANNAN FORM AV FÖRSÖRJNING. 

2014

17,1
15,2 16,0

13,6

2016 20172015

ANDEL (%) ARBETSLÖSA UNGDOMAR 

- ARBETSFÖRMEDLINGENS STATISTIK

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd +
annan ersättning

Föräldrapenning

Sjukersättning

Etableringsersättning

Lön

13 %

7 %

7 %
7 %

6 %

2 %

2 %
4 %

52 %

https://m.youtube.com/watch?v=JwgtAYzG6lc
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Det finns dock en tudelning på arbetsmarknaden idag. För 
personer med funktionsnedsättning, förgymnasial utbild-
ning och äldre över 55 år samt för utrikesfödda är det svå-
rare att komma in på arbetsmarknaden.

BRA BOSTÄDER OCH GODA BOENDEMILJÖER

På ett nationellt plan har en ökad boendesegregation, där 
människor med olika ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar bor skiljt från varandra, uppmärksammats. Kom-
munens verksamheter arbetar för att motverka den trenden. 
Arbetet med att öka medborgarnas delaktighet och infly-
tande i samhällsbyggnadsprocessen fortskrider och är en 
del i detta. 

Ett annat sätt att motverka boendesegregationen har varit 
att ställa villkor på och skapa förutsättningar för de som 
bygger. Att bygga bostäder som både kan hyras ut och kö-
pas kan vara ett sätt att göra det möjligt för människor med 
olika ekonomiska förutsättningar att bo i ett område. Det 
förslag som vann och kommer få bygga bostadsområdet 
Prästgårdgärde innehåller 170 bostäder av olika storlekar 
och i upplåtelseformer.

I syfte att klara bostadsförsörjningen utan att öka trång-
boddheten för kommunens ökande invånarantal har en stra-
tegi för bostadsförsörjning 2017-2020 tagits fram. Under 
året har även ett Förtätningsprogram antagits, som har för 
syfte att bland annat visa på möjligheter att bygga en mer 
blandad stad och på så sätt minska bostadsegregation. Ar-

betet med att integrera social hållbarhet i samhällsplanering 
har pågått och utifrån detta har rutinerna för detaljplanpro-
cessen uppdaterats.

Då andelen barn och unga i området runt Dotorp under 
senaste tio åren ökat markant arbetar kommunen med att 
utveckla området på olika sätt. Gemensam kartläggning 
har visat på behovet att utveckla en spontanidrottsplats som 
ska förstärkas med kultur. Investeringsmedel har avsatts för 
detta.

INSATSER FÖR SOCIAL HÅLLBARHET FÖR 
VUXNA I KOMMUNAL VERKSAMHET

Två satsningar som bidrar till det sociala innehållet på 
äldreboende är Ung omsorg där unga resurspersoner får 
anställning för att hjälpa till med aktiviteter på helger och 
Kulturkontakten som möjliggör för boende att ta del av 
korta livekonserter av hög kvalitet. Andra åtgärder för ökad 
måluppfyllelse är mer uppsökande verksamhet, informa-
tion om fritidsverksamhet och anhörigstöd samt arbete med 
fallprevention. SMS, Samhällskydd mellersta Skaraborg, 
gör också insatser för att förebygga och förhindra olycks-
fall hos äldre.  I Falköping och Tidaholm genomfördes 
drygt 470 besök hos äldre vilket är en ökning mot tidigare 
år med ca 70 besök.  I Skara och Götene har antalet besök 
varit 28 st men arbetet är under fortsatt utveckling. Vidare 
görs utbildnings- och informationsinsatser för att ge stöd 
för att stärka den enskildes förmåga vid tillbud. Sammanta-
get har nästan 11 000 personer nåtts av SMS insatser.
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Då riskanalys påvisar att boende utanför större tätorter är 
mer utsatta kommer framtidens insatser vara riktade dit. 

Utveckling av aktivitetscenter inom socialpsykiatrin är 
fortsatt positiv. När fler brukare får meningsfull sysselsätt-
ning sker en minskning av behovet av biståndsbeslutade 
insatser som kontaktperson och boendestöd. Insatsen har 
på fyra år ökat från 5 till 75 personer. 

Boendestöd har under året utökats till att omfatta en breda-
re målgrupp. Målet med detta är att framförallt yngre per-
soner med en funktionsnedsättning ska kunna klara ett eget 
boende. Vidare har ett samverkansavtal har tecknats med 
Hela människan kring målgruppen personer med missbruk. 
En indikator kopplad till social hållbarhet är antal frivil-
liga medhjälpare inom äldreomsorgen. Dessa var i januari 
2017 ca 120 personer. och i augusti ca 130 st. Uppgiften 
lämnades för 2016 och åren bakåt genom en grov uppskatt-
ning, antalet har nu inventerats mer noggrant då en arbets-
grupp som arbetar särskilt för att rekrytera fler frivilliga har 
startats. Denna grupp har särskilt fokus på äldre som bor i 
ordinärt boende och som upplever känsla av ensamhet och 
analys visar att den upplevda ensamheten minskat på grund 
frivilligarbetare.  

HUR UPPLEVS TRYGGHETEN?

I kommunens förskoleverksamhet finns en växande tro på 
barns förmågor och det pågår ett ständigt arbete för att alla 
barn ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska 
värderingar.  Fler och fler av de insatser som görs är pla-
nerade utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv.   
Inom förskolan förekommer mycket sällan kränkningar 
och diskriminering mellan barnen. 

Vid de årliga enkätundersökningar som utförs i barn- och 
utbildningsnämnden framkommer att en mycket hög an-
del av eleverna är trygga och trivs. Gymnasiets resultat 
är högst och visar att 98 % av elever är trygga. På grund-
skolan är andelen 93 %. Alla skolformer Falköping vi-
sar sammantaget ett mycket bra resultat i jämförelse med 
Sveriges övriga kommuner enligt SKL:s jämförelseana-
lys.

Under senaste åren har skolorna volymökat, vilket lett 
till utmaningar med växande integration och mångfald. 
Personalens förhållningssätt, förstärkt elevhälsa och fö-
rebyggande värdegrundsarbete har bidragit till bibehållen 
god trygghetsupplevelse och måluppfyllelse. Trivselpro-
grammet är en annan av de insatser som har bidragit till 
en positiv utveckling av värdegrundsarbetet och bidrar till 
trivsel och trygghet för eleverna. Kommunen har under 
året gett extra resurser till värdegrundsarbetet på skolor. 

När kommunen intervjuade 144 invånare var den främst 
förekommande anledningen till att man anser att det är 
särskilt bra att bo och leva i Falköping, att det upplevs 
som lugnt, tryggt och säkert. Att det sällan är stökigt, att 
få brott begås samt att det är städat uppges mer specifikt. 
Men i undersökningen framkom även behovet av en ökad 
trygghet där ökad polisiär närvaro efterfrågades. Kommu-
nen har under året arbetat med en samarbetsöverenskom-
melse med polisen. Prioriterade områden har under året 
varit trygghet i offentlig miljö, trafiksäkerhet, inbrott och 
skadegörelse samt våldsbejakande extremism. En hand-
lingsplan är kopplad till överenskommelsen. Under året 
har även insatser gjorts utifrån medborgarlöftet. I med-
borgarlöftet lovar Falköpings kommun tillsammans med 
polisen att prioritera några arbetsområden. Under 2017 
var dessa att öka tryggheten i centrum, Wetterlins-/
Dotorpsområdet, ha riktade poliskontroller samt anpassa 
trafikmiljön för att förhindra höga hastigheter.

Under året har kommunen stärkt sin samordning internt 
och utvecklat samarbetet med polisen men samtidigt har 
inga trygghetsvandringar eller riktade trygghetsundersök-
ningar gentemot medborgaren genomförts vilket gör att 
deras upplevelser fångats mer bristfälligt. 
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Social hållbarhet berör olika arbetsområden och per-
spektiv samtidigt som de kommunala basverksamhe-
terna har kärnuppdrag som påverkar möjligheterna 
att driva ett långsiktigt och strategiskt socialt hållbar-
hetsarbete. I denna mängd finns värdekonflikter mel-
lan olika områden. Inom det sociala hållbarhetsområ-
det återkommer frågor som; trygghet- och säkerhet, 
psykisk hälsa, våld, brott, HBTQ, jämställdhet, jäm-
likhet, inflytande och delaktighet, tillgänglighet, in-
kludering, integration, drogförebyggande osv. En frå-
ga för framtiden är hur det går att hitta en modell för 
komplexa och långsiktiga frågor/perspektiv där både 
gemensamheter och konflikter mellan olika områden 
fångas upp? Det kanske inte behöver finnas egna stra-
tegier och arbetsgrupper inom varje enskilt område?
Sammantaget arbetar kommunen nu mer samordnat 
inom målet. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är tidiga och främ-
jande insatser det som ger bästa resultat. Kommunens 
stärkta fokus på barn och unga skapar bättre förut-
sättningar för ett innanförskap och kan långsiktigt 
bespara stora kostnader för kommunen. 

SAMMANFATTANDE ANALYS

Det är en styrka att kommunen valt social hållbarhet 
som ett av fyra målområden eftersom det omfattar 
många av dagens och framtidens utmaningar; barn 
i riskzon, utanförskap, fler i arbete, boendemiljöer, 
och trygghet. Redovisningen innehåller många olika 
aktiviteter, projekt och insatser som särredovisas. De 
flesta utgår från respektive nämnds ansvarsområde 
och helhetsbilden av omfattning och effekter behö-
ver utvecklas. Styrkedjan kan stärkas mellan kom-
munfullmäktige och nämnder särskilt avseende den 
strategiska styrningen. Den kreativitet som syns i 
nämndernas operativa arbete har börjat spridas och 
samordningen inom kommunen har stärkts liksom 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det 
synliggörs även ett ökat samarbete med civilsamhäl-
let i syfte att gynna utsatta grupper.  

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

IDENTIFIERADE ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Forma samverkan för att fånga upp barn och unga i
riskzon t.ex. genom att utveckla föräldrastöd

• Fortsätt utveckla samverkan med civilsamhällets
olika aktörer

• Öka känslan av inflytande och delaktighet hos
medborgarna

• Stärkt inflytande för brukare/elever mm i vardags-
 arbetet genom förhållningsätt och bemötande

(att lyssna in)
• Utveckla övergripande strukturer för att följa

upp målområdet
• Utveckla kommunikation och informationsmaterial

med ny teknik för att skapa bättre tillgänglighet

Ansvarsfördelning och uppföljning ska tydliggöras för 
att åtgärderna ska få genomslag. 

ORGANISATION RESURSER KOMPETENS

I högre grad pröva social 
hållbarhet i uppföljningar 
och beslut

I högre grad fördela 
resurser utifrån socio-
ekonomi och övriga 
förutsättningar

Öka medvetenheten om 
diskrimineringsgrunderna

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR GENOM ATT...
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FALKÖPING SOM EN BRA PLATS ATT 
BO, VERKA OCH LEVA PÅ

Kommunen har i många år gjort medborgarundersök-
ningen för att ta del av medborgarnas upplevelser. För att 
komma mer på djupet och få förklaringar på vad som står 
bakom siffrorna har 2017 gjorts intervjuer med 144 kom-
muninvånare. De tillfrågade är över lag nöjda och positiva 
och 75 % av de tillfrågade uttrycker en nöjdhet med att 
leva och bo i Falköpings kommun. Resultatet överens-
stämmer över lag med medborgarundersökningen som 
genomfördes 2016. Kommunen beskrivs som en lugn och 
trygg kommun med ett bra grundutbud av såväl handel, 
kommunal service och vacker natur. Möjligheten att ta 
sig till andra orter värdesätts och lyfts också som en till-
gång. De av kommunens tjänster som särskilt framhävs är 
förskola, gymnasium, skolor, äldreomsorg och bibliotek. 
En oro som beskrivs är platsbrist inom äldreomsorg och 
utbildning. 

I medborgarundersökningen 2016 kom kommunen tvåa 
nationellt i medborgarnas upplevelse av idrotts- och mo-
tionsanläggningar vilket även bekräftas i intervjun där 
t.ex. Mössebergs rekreationsområde beskrivs bidra till ett
attraktivare Falköping.

Vid insamlande av underlag från nämnderna är det svårt 
att utläsa medborgarnas syn på en attraktiv kommun så 
det underlag som presenteras är huvudsakligen från inter-
vjuerna som beskrivits. 

ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING

2

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

Vid uppföljning framkommer att utveckling skett 
inom samtliga områden vilket målredovisningen be-
skriver nedan.

Då besöksnäringen huvudsakligen redovisas under 
mål tre finns även beskrivningar där. 

Kommunen har under året arbetat aktivt för att skapa 
bättre förutsättningar att utveckla samhället tillsam-
mans med andra aktörer. 

Upplevelsen av ökad attraktivitet i hela kommunen 
delas inte helt av alla medborgare utan nöjdheten  
förefaller vara högre hos de boende i staden. 

Bemötandet har varit en  röd tråd i kommunens  
arbete under året. 

Målredovisning   |  Uppföljning och analys av mål 2    
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Vid årets slut bodde 33 077 personer i kommunen, vilket 
är en ökning på 271 personer mot motsvarande tid för ett 
år sedan. Det motsvarar en befolkningsutveckling på 0,8 % 
och innebär att trenden ligger kvar på ungefär samma nivå. 
Det föddes 385 stycken barn och det avled 345 personer 
vilket ger ett födelseöverskott på 40. 

Inflyttningen från andra länder var 322 personer men sam-
tidigt valde 77 att lämna landet. De största flyttrörelserna 
har skett mellan kommuner i Västra Götaland, 857 flyttade 
in och 848 flyttade ut ur kommunen till annan kommun i 
regionen. Från resten av Sverige flyttade 532 personer in 
medan 561 flyttade ut. Läs mer om befolkningsutveckling-
en under omvärldsanalys.  

ÅRHUNDRADETS STÖRSTA SATSNINGAR 
TÅSTORPS DEMENSCENTER

En annan stor satsning som påbörjats under året är Tåstorps 
demenscenter.  När kommunen påbörjade bygget av ett nytt 
demensboende under 2017 så gjordes den största investe-
ringen i kommunens historia. Denna ska säkra framtiden 
för äldre och ge dem ett attraktivt boende med hög kvalitet. 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Befolkningsutveckling 
(SCB)

0,6 1,0 0,9 0,8 l

3) Källa: Kolada

SKOLORGANISATIONEN 

Kommunfullmäktige beslutade under året om en ny skolor-
gansation för att bygga framtidens skola och rusta eleverna 
för den framtida värld de ska leva och verka i. Beslutet inne-
bär att kommunen tar ansvar för att skapa förutsättningar 
för en mer likvärdig undervisning, högre kunskapsresultat 
och stärkt elevhälsa. Beslutet innebär stora och omfattande 
satsningar med nybyggnationer och renoveringar men även 
avveckling för att möta identifierade behov.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   MÅLUPPFYLLELSE

Scanna/klicka på qr-koden så visas 
filmen från förskolan Junibackens 
invigning.  

Scanna/klicka på qr-koden så visas 
filmen från första spadtaget.  

https://m.youtube.com/watch?v=EILp-n27Hxk
https://m.youtube.com/watch?v=WYjjnkE_N_c
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Broddetorp

©  Lantmäteriet Geodatasamverkan
©  Falköpings kommun

Borgunda

Gustaf Dalénskolan

”Allas hus” i Borgunda

Förskolan Junibacken fick tre 
nya avdelningar och ett

 tillagningskök

Skaraborg Logistic Center växer

Floby ryttare 
renoverar ridhus

Skidspåret med konstsnö på 
Mösseberg har blivit längre

Ny cykelväg 
ska byggas i 
Broddetorp

Ny pumpstation vid Hulesjön

Ny restaurang byggs i Plantis

Nya Köttorget invigdes i oktober till-
sammans med H&M och Cervera

Cirka 170 nya lägenheter ska byggas vid Präst-
gårdsgärde i centrum

Observera att aktuell information om hela den 
nya skolorganisationen finns på webbsidan 
www.falkoping.se/nyskolorganisation

Besöksnäringen ökar

Ny cykelväg 
i  Kinnarp Gratis bussresor 

inom Falköpings 
kommun för alla 
över 65 år

Ny rondell vid 
riksväg 46

Tåstorps demenscentrum

SMÅ OCH STORA HÄNDELSER UNDER 2017 
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ATTRAKTIVA STADS- OCH LANDSBYGDSMILJÖER

En av de saker som framkommer i intervjuerna är att sy-
nen på Falköpings kommun skiljer sig åt beroende på var i 
kommunen de medverkande är bosatta. De som bor i Fal-
köpings tätort är överlag mer positiva än de som bor i andra 
tätorter eller på landsbygden. Bland dem som är bosatta ut-
anför Falköpings tätort upplever flera att service och utbud 
minskar och att även kollektivtrafik inom kommunen för-
sämrats. Samtidigt ser nämnderna att de äldreboenden som 
erbjuds i mindre tätorter är mindre attraktiva och att barn-
familjer i större utsträckning söker sig in till Falköping. 
Människor väljer att söka service och tjänster i staden.  

Det som tas upp som förbättringar av Falköping gäller 
främst nybyggnation och tillväxt i staden. Dessutom är det 
många som anser att kommunens tjänster och service blivit 
bättre. Flertalet tar upp att staden har ett tydligt positivt mil-
jöarbete som uppskattas. Både i denna undersökning och i 
andra underlag framkommer samtidigt att invånarna anser 
att återvinningsstationerna behöver utvecklas. 

Kommunen har under året arbetet intensivt med att stärka 
Falköpings attraktivitet genom att bland annat aktivt ge-
nomföra säljaktiviteter för den nya fastigheten Diaman-
ten och slutföra avtalsförhandlingen kring serveringen i 
Plantis. 

Ett kontinuerligt arbete med att skapa blandade kommunala 
miljöer med attraktiva bostads- och verksamhetsområden 
har genomförts under året. En utveckling inom målet är 
Mösseberg som fått ett nytt konstsnöspår och en ny skid-
stadion. Falköping Nu har beviljats bidrag med 800 tkr från 
Leader Östra Skaraborg till cykelprojekt. Detta innebär 
större tillgänglighet för cyklister både på landsväg och i ter-
räng. En utredning har gjorts om elljusspåren i kommunen 
vilket genererade ett inriktningsbeslut om en investering 
årligen i tre år framåt. En arbetsgrupp för skolgårdar och 
näridrottsplatser har föreslagit förbättringar och föränd-
ringar där Flobyskolans skolgård blev först ut. Fyra nya 
beachvolleybollplaner har etablerats i Falköping som står 
tillgängliga för alla.

Plantisprojektet har utvecklats positivt under 2017. Det 
nya caféet har börjat byggas och kommer att invigas un-
der 2018. Arbeten har också genomförts vad gäller parkens 
entréer m.m. 

Plantis är på väg att bli en förnyad mö-
tesplats för Falköpings invånare. Scanna/
klicka    på     QR-koden och se filmen om 
nationaldagsfirandet i Plantis.

Ett annat stort projekt under året har varit ombyggnatio-
nen på Köttorget och Storgatan. På Mösseberg har ett nytt 
konstsnöspår färdigställts med markförlagda el- och vatten-
ledningar och en ny skidtunnel.

Attraktiviteten för besökare är beroende av välfungerande 
infrastruktur, anläggningar av god kvalitet med attraktiv 
lokalisering, intressanta besöksmål, tilltalande landskap 
och hög tillgänglighet. Därför har detta getts utrymme i 
den kommunala översiktsplaneringen och annan kommu-
nal planering samt ärendehantering men fortsatt utveckling 
krävs för att skapa än bättre förutsättningar. 

Ett förtätningsprogram för Falköpings centrala del har ta-
gits framför att vägleda hur förtätningen kan genomföras 
och vilka kvaliteter som eftersträvas. Programmet ska 
skapa förutsättningar för att kunna bygga attraktivt och 
hållbart samt att effektivt nyttja befintlig service och infra-
struktur.  Fokus i markanvisningstävlingar som har genom-
förts under året har varit med hög arkitektonisk kvalitet och 
varierad gestaltning för att stärka attraktiviteten.

År 2017 har erbjudit stor variation av olika kulturuttryck 
i aktiviteter och arrangemang för skolan och allmänheten, 
vilka har lockat en blandad publik i olika åldrar och med 
olika ursprung. Nya samarbetsformer med kulturaktörer 
har påbörjats, där de ges möjlighet att träffa varandra och 
nätverka kring kulturens utveckling i Falköpings kommun.  

Huvuddelen av kulturarrangemangen har genomförts i Fal-
köpings stad och för att öka möjligheten för fler att upp-
leva kultur bör aktiviteter ordnas på fler orter i kommunen. 
Kommunens alla nationaliteter behöver dessutom bli tydli-
gare representerade i kulturutbudet. Former för bidragsan-
sökning till kulturföreningars löpande verksamhet behöver 
utvecklas och förnyas.

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar ett stort utbud av 
olika former av musik och kultur. Det pågår ett samarbete 
mellan musikskola och grundskola där förskoleklassens 
elever erbjuds mattemusik under ledning av musikskolans 
och skolans lärare tillsammans. Ett sätt att nå och väcka 
nyfikenhet hos alla elever. Samverkan pågår även mellan 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   MÅLUPPFYLLELSE

https://m.youtube.com/watch?v=MN8lYhOonWM


ÅRSREDOVISNING 2017   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  27

kulturutvecklare och grundskolan för att berika alla barns 
tillgång till kulturella insatser. 

Aktiviteterna har varit relativt varierande under året men 
det finns en tydlig brist i aktiviteter kopplade till kultur för 
ungdomar i åldern 13–25 år. Svårast är att nå flickor i den 
åldern så där behövs ett ökat fokus framåt. 

En plats som ungdomar träffas mer på är istället huvudbib-
lioteket. Bibliotekets roll i samhället är nuförtiden mycket 
större än att ”bara” låna ut böcker vilket bland annat syns 
då datorer och kopieringsmöjligheter används flitigt. Hu-
vudbiblioteket ökade sitt besöksantal med 4 % under året. 

En stadsfest genomfördes i våras tillsammans med Aktiv 
handel. Syftet med festen var att stärka Falköpings attrakti-
vitet och stärka det långsiktiga varumärkesbyggandet men 
också stärka vi-känslan i kommunen. Festen skapade en 
stolthet hos handlarna då det blev en folkfest för alla åldrar 
och målgrupper. Ett öppet, inkluderande, integrerande, gra-
tisevent som lockade en stor mångfald av människor.

EN ATTRAKTIV BOSTADSMARKNAD

Idag finns det många som vill ha bostad i Falköping, det 
är en stor efterfrågan i förhållande till det utbud som finns.   
För att möta den efterfrågan som finns behöver produk-
tionen ligga närmare 170 bostadslägenheter per år. Den 
produktionstakt som varit under 2017 år på 44 bostadslä-
genheter per år vilket är lågt i förhållande till efterfrågan.  
Eftersom den största andelen av hushållen består av en eller 
två personer och andelen äldre ökar behöver bostadspro-
duktionen i flerbostadshus inriktas på bostadsstorlekarna 
2-3 r.o.k. Det finns även underlag på ett eftersatt behov av 
bostäder för ungdomar.

Mängden nyproduktion av bostäder i småhus bör ligga på 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Antal nya lägenheter i fler-
bostadshus (Kommunens 
statistik) 

10 12 59 44 l

Antal nya småhus (Kom-
munens statistik) 

12 18 31 20 l

Fastighetspriser (SCB) 1 065 1 187 1 381 1 513 l

ca 95 enheter per år för att fördelningen mellan småhus och 
flerbostadshus ska vara oförändrad mot dagsläget. Årets re-
sultat hamnar på 20. 

Om inte balans mellan efterfrågan och tillgång skapas ris-
kerar kommunen gå miste om kommunmedborgare eller 
att trångboddheten ökar. Men det räcker inte med att det 
finns efterfrågan på bostäder. Efterfrågan måste mötas med 
ett pris som ger tillräcklig god och långsiktig avkastning. 
Med den kostnadsutveckling som varit för småhus senaste 
åren försvåras möjligheten till småhusboende för en större 
grupp. Bostadsproduktion kan i dagsläget svårligen styras 
till platser som inte anses marknadsmässiga samtidigt som 
omsättningen av bostäder på småhus- och bostadsrätts-
marknaderna måste öka.  

ATTRAKTIVA KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER

Falköpings kommun är beroende av fungerande och goda 
kommunikationer för att vara en attraktiv kommun. Resan-
det både i stadstrafik och utpendling till andra orter ökar 
och i senaste mätningen var det 4350 personer som regel-
bundet reser till annan ort för arbete, studier eller liknande. 

Kommunstyrelsen har under hösten/vintern 2017/2018 
genomfört en ny resvaneundersökning för att på nytt kart-
lägga kommuninvånarnas resmönster och inställning till 
trafikmiljön i kommunen. Den förra undersökningen ge-
nomfördes under hösten 2014 och har varit ett viktigt do-
kument i vår strävan mot allt mer hållbara resvanor. Denna 
undersökning förväntas ge svar på om kommunen är på rätt 
väg med sina satsningar. 

I den intervjuundersökning som beskrivits tidigare upp-
ger flera att vägar och kollektivtrafik i Falköping har för-
bättringspotential. Att det inte är plogat, saltat och sandat 
vid behov nämns som exempel. Gratis kollektivtrafik för 
pensionärer framkommer som förslag och en önskan om 
lägre hastighetsbegränsningar i villaområden likaså. Mer 
cykelvägar till landsbygden tas upp av en respondent, 
tydligare cykelskyltning av en annan. Flertalet nämner ett 
behov av utbyggd och billigare kollektivtrafik; både inom 
Falköping men även utanför tätorten. Såväl utbyggda 
cykelvägar som gratis kollektivtrafik för pensionärer är 
områden som efterfrågas och där beslut tagits om gratis 
kollektivtrafik för pensionärer och utveckling av cykelvä-
gar pågår. 
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ATTRAKTIVARE  INFRASTRUKTUR UNDER YTAN

Redovisningen från oktober 2016 visar på en fortsatt stark 
uppgång av bredbandsutbyggnaden jämfört med föregå-
ende år. Falköping ligger nu i nivå med genomsnittet för 
kommunerna i Västra Götalandsregionen (72,2 %) och för 
riket i stort (73,3 %). När det gäller utbyggnad på landsbyg-
den i Falköpings kommun (utanför tätorterna) har 59,3 % 
tillgång till snabbt bredband. Falköping hör därmed till en 
av de kommuner som kommit längst med utbyggnaden 
på landsbygden. För att möjliggöra fiberutbyggnaden på 
landsbygden har kommunen sedan tidigare upphandlat ett 
antal avlämningspunkter på olika platser i kommunen. Till 
dessa har sedan lokala nät anslutits. För att nå de återståen-
de områdena upphandlades ytterligare en avlämningspunkt 
under 2017. Fler kompletterande upphandlingar kommer 
behöva göras under de kommande åren.

Under 2017 har VA-kollektivet fortsatt haft stora projekt, 
där flera kvarter renoverats. I samband med detta byts som 
regel gångbanor, belysning, rännstensbrunnar och asfalt ut 
samtidigt, för att kunna efterlämna en gata i nyskick.

REKORINGEN - EN NÄRPRODUCERAD  
OCH HÅLLBAR HANDEL

För att skapa ett hållbart samhälle krävs det att många olika 
delar i samhället ställer om och tänker nytt. Kommunen har 
under året genom information och samordning uppmuntrat 
nya hållbara satsningar. REKO-ring Falköping är ett ex-
empel på hållbar utveckling i praktiken som skapar möten 
mellan människor samtidigt som den nya tekniken används 
och den lokala livsmedelsproduktionen stärks. Rekoringar 
är nätverk på sociala medier där lokala småskaliga produ-
center kan försälja sina varor och sitt mathantverk i sam-
band med förutbestämda utlämningar. Falköpings rekoring 
har sin utlämning på Stora Torget och är en av Sveriges 
största. Antalet konsumentmedlemmar är 2 400. 

Effekten har blivit att invånarna i Falköpings kommun nu-
mera har regelbunden tillgång till lokalt producerade rela-
tionsmat samtidigt som de lokala livsmedelsproducenterna 
har fått en större och stabilare marknad. Ett vinna-vinna 
koncept. 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Resande med stadstrafiken 
(Västtrafik) 

300 268 336 613 356 176 368 033 l

Inpendling
Utpendling (SCB) 

2 852
4 214

2 902
4 337

2 786
4 530

i.u. l

Schakt i korsningen Repslagaregatan – Landbogatan. 
På bilden ser man ny dagvattenbrunn.
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EN HÅLLBAR KOMMUN

Ett attraktivt samhälle innebär ett hållbart samhälle, i vil-
ket energi- och klimatarbete utgör en betydande roll. För 
att kunna uppnå målet behövs en fungerande dialog internt 
och externt för att veta vart kommunen är på väg och vad 
Falköping vill för att sedan koppla det till nationella och 
globala hållbarhetsmål.

Här har kommunstyrelsen börjat kommunicera på nya sätt. 
För en fortsatt utveckling även i framtiden behövs nya 
angreppssätt. Då kan politiker, tjänstepersoner och falkö-
pingsbor kan mötas på ett konstruktivt sätt på olika platt-
formar och skapa ett mer attraktivt Falköping tillsammans.

Genom olika aktiviteter har kommunen synliggjort ener-
gi- och klimatarbetet och viljan att svara på medborgarnas 
frågor och behov. Kommunen arbetar för att bli mer syn-
lig och öppna intresse för frågan hos fler målgrupper än 
de som redan nås idag. Detta i form av nya, kreativa an-
greppssätt som väcker intresse och vilja till medskapande 
och lärande. I arbete med att minska klimatpåverkan har 
satsningarna fortsatt för att öka produktion och användning 
av förnybar energi som sol, vind och biogas. För att möta 
klimatmålen krävs det att takten på omställningen ökar och 
även för att möta efterfrågan från medborgare och företag 
som ställer om.

Kommunstyrelsen mäter koldioxidutsläpp per invåna-
re. Med det nya målet från Miljömålsberedningen till 
år 2 045 ska nivån ner under 1 000 kg per person. Senaste 
mätningen var på 2 899 kg/ invånare vilket är en minsk-
ning mot året innan (3 185 kg). Jämförelse mellan åren 
visar att koldioxidutsläppen i Falköping stadigt minskar 
men att utvecklingen går för långsamt gentemot Miljö-
målsberedningens mål. Transporter utgör en stor och 
ökande andel av kommunens totala energianvändning. 
Energianvändningen ökar något en del i förklaringen är 
den högkonjunktur vi befinner oss.

Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkom-
mun har fortsatt och under året har de största projekten varit 
Sankt Olofsgatans andra etapp, Drakängsvägen, Tunnelga-
tan samt utbyggnad av cykelbana genom norra delen av 
Slutarp på banvallen.

Under året har en ny satsning gjorts med fokus på håll-
bara livsstilar genom korta inspirationsfilmer samt en 
aktiv Facebooksida som skapat intresse, diskussion och 
inspiration. I dagsläget når sidan flera tusen då den delas 
på kommunens och andras sidor.

Scanna/klicka på QR-koden för att 
komma till Hållbar livsstil med Nina. 

*Nöjd regionindex, nöjd medborgarindex idrotts- och fritidsanläggningar och  nöjd medborgarindex kultur ( medborgar-
undersökning) har utgått. * Index för sällanköpshandeln, (Handelns utredningsinstitut) har flyttats till mål 3.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Det krävs en större medvetenhet och kunskap i kli-
mat- och energifrågan, både internt och externt för 
att nå de nationella målsättningarna och Västra Gö-
talands regionala klimatmål att vara fossiloberoende 
2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 
2030. Falköpings kommun behöver ta sitt ansvar för 
att bidra till att målen uppfylls genom att intensifiera 
arbetet. Både genom att underlätta för hållbara val, 
för att energieffektivisera och ställa om från fossil till 
förnybar energi, t.ex. genom att starta etableringen 
av publik laddinfrastruktur för fordon i kommunen. 
Under året har kommunen stärkt medvetenheten om 
hållbara livsstilar, medborgardelaktighet, kunskaps-
spridning och dialog inom miljöområdet. Det finns 
ett ökat intresse och vilja hos medborgare och företag 
att bidra i omställningen till förnybar energi och att 
minska sin klimatpåverkan vilket märks till exempel 
på att fler och fler sätter upp solceller på sina tak. 

Viktigt under kommande åren är att jobba utifrån 
den nya klimatlagen (Klimatlag (2017:720) Svensk 
författningssamling 2017:720) som antogs 1 januari 
2018. Utfrån den ska  även kommunens egna Ener-
gi- och klimatstrategi revideras. Ett annat viktigt mål 
är att arbeta mer aktiv utifrån Agenda 2030. Vidare 
ska kommunen fortsatt förstärka medvetenheten om 
hållbara livsstilar, medborgardelaktighet, kunskaps-
spridning och dialog inom ämnet. Det krävs en större 
medvetenhet och kunskap i klimat- och energifrågan, 
både internt och externt - vilket kommunen aktivt be-
höver jobba med. 

Men visar resultaten på en beredskap att möta fram-
tida behov? Vad gäller framtida behov av boen-
den finns utmaningar som att bygga på ett hållbart 
sätt både energimässigt och i hållbara material som 
trä, på detta området händer mycket och det händer 
snabbt runt om i Sverige. Genom årets arbete och de 
satsningar och aktiviteter som gjorts är det tydligt att 
Falköpings kommun arbetar aktivt med olika miljö-
satsningar för att bidra till ett attraktivare Falköping, 
vilket genomsyrat flera års arbete. Det som under år 
2017 märks tydligare är att det finns ett stort engage-
mang för hållbarhetsfrågorna lokalt som framkommit 
och som tas tillvara och utvecklas genom ett tydligt 
delaktighetsperspektiv i arbetet.

SAMMANFATTANDE ANALYS

Inom målområde syns en hög måluppfyllelse. Kom-
munen har och erbjuder ett attraktivt utbud av aktivi-
teter, miljöer och möjligheter. Det är tydligt att med-
borgarna värnar sin landsbygdsutveckling samtidigt 
som flertalet väljer att söka sin service i Falköpings 
tätort. Skolorganisationsbeslutet och andra satsningar 
som demenscenter omfattar hela kommunen och har 
som syfte att bidra till att hela kommunen ska leva. I 
dagsläget har inte alla nämnder valt att skriva delmål/
åtgärder under kommunens övergripande mål vil-
ket påverkar helhetsbilden i uppföljning. Styrkedjan 
skulle stärkas om alla nämnder aktivt deltog i upp-
följningsarbetet utifrån givna uppdrag. 

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

IDENTIFIERADE ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Att fullfölja och verkställa beslut om skolorganisa-
 tionen och övriga satsningar
• Synliggöra bilden av Falköping och utveckla platsen 

genom berättelser om kommunen
• Stärka uppföljningen av medborgarperspektivet
• Utveckla goda mötesplatser på kommunens orter för att

stärka dess betydelse och göra dem än mer attraktiva
• Första intrycket av Falköpings kommuns fysiska ut-
 smyckning ska vara positiv och bidra till ett ökat intresse 
• Utveckla och arbeta för att behålla goda kommunika-
 tioner och förkorta restiden till Göteborg 
• Utveckla och stärka arbetet mot en klimatsmart 

kommun med satsningar på att både minska klimat-
 påverkan och klimatanpassa kommunen 

Ansvarsfördelning och uppföljning ska tydliggöras för att 
åtgärderna ska få genomslag. 

ORGANISATION RESURSER KOMPETENS

Utveckla samverkan med 
civilsamhället och inom 
kommunen

Samordna resurser som 
bidrar till en attraktivare 
utveckling i hela kom-
munen 

Öka medvetenheten om 
betydelsen av det första 
intrycket, goda relationer 
och ett gott bemötande

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR GENOM ATT...
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UTVECKLA KOMMUNENS BEMÖTANDE 
OCH SERVICEKVALITET

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt för att stärka servi-
cekvaliteten och utveckla dialogformerna med medborgare 
och näringsliv.

Kommunstyrelsen har under 2017 arbetat vidare på sam-
ma samverkansstruktur, där näringslivsrådet är det forum 
där tjänstepersoner, politik och lokalt näringsliv möts 
för informationsutbyte. Under året har näringslivsrådet 
genomfört 10 mötesplatser (lunch/frukost) och i samar-
bete med Företagarna Falköping, en bankett. Syftet med 
aktiviteterna är stärka det lokala företagsklimatet. Kom-
munstyrelsen har under hösten också tagit initiativ till 
Förenkla – helt enkelt 2.0 – ett nytt program att för stär-

3

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

Den åtgärd som prioriterats under året är arbetet 
med bemötande och att skapa goda förutsättningar 
för samverkan med näringsliv. Ny regional samver-
kan har initierats och förutsättningar för nya etable-
ringar har skapats. Antalet turistnätter är rekordhöga 
vilket visar att åtgärder gett resultat. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS
Målredovisning   |  Uppföljning och analys av mål 3

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Näringslivsklimat  
(SKLs undersökning insikt)

i.u. 74 i.u. 76 l
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ka kommunens arbete med företagsklimatet. Falköping 
hade en mycket god utveckling i de mätningar som gjor-
des inom området.  I Svenskt näringslivs mätning kom 
Falköping på 95:e plats vilket är en förbättring med 30 
placeringar mot föregående år. Placeringen är den bästa 
sedan mätningen startade 2002. I SKL.s mätning Insikt 
fick kommunen ett värde på 76 vilket innebär ett mycket 
gott resultat. 

ATT MÖJLIGGÖRA FLER ETABLERINGAR

Skaraborgs kommuner har under året arbetat med att ut-
veckla samarbetet genom att skapa ett etableringscenter 
som har i syfte att locka näringsliv och nyetableringar.

Ett nytt verksamhetsområde vid Ållebergcenter är klart 
för exploatering. Detaljplanen är klar och byggnationen 
av cirkulationsplatsen som anslutning från riksväg 47, har 
slutförs. 

Skandinaviens största företag inom småhustillverkning, 
Obos Sverige AB, är på väg att etableras i Falköping.  
Företaget har vunnit markanvisningstävlingen för Präst-
gårdsgärde och kommer att bygga 170 bostäder i olika 
upplåtelse former.
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För att näringslivet i Falköpings kommun ska växa krävs 
en fortsatt god framförhållning i samhällsplaneringen. 
Utifrån det har en ny digital översiktsplan med medbor-
gardialog som grund tagits fram. Planens syfte är att möj-
liggöra god mark- och planberedskap för både bostäder 
och verksamheter. Inom kommunen finns 1 027 000 m2  
säljbar mark för verksamheter varav 854 000 m2 i Falkö-
ping, 122 000 m2 i Stenstorp och 51 000 m2 i Floby.

Planeringsarbetet kring Biltemas etablering har priorite-
rats. Kommunen känner av ett starkt konjunkturläge, det 
råder ett stort intresse för markförvärv och under 2017 
har flera större företag gjort investeringar/exploateringar: 
GreenLog, Arlas ostlager, Movab, Söderberg & Haak, 
Autokaross, Falköpings Mejeri, Humana, 
H&M och Cervera. Scanna/klicka på 
QR-koden för att komma till invigningen 
av Köttorget, H&M och Cervera.

Kommunen har arbetat intensivt för att stimulera fler 
företag till utveckling genom att etablera franchiseskola 
i Falköping i syfte att hitta en målgrupp som kan tänka 
sig att bli franchisetagare i Falköping. Tillsammans med 
Connect Väst har kommunen även initierat ett pilotpro-
jekt affärsutveckling. 

Kommunen har två indikatorer som mäter handelsindex 
och sällanköpsindex. Trenden över fyra år är relativt oför-
ändrad på båda värdena. Index förväntas om något år öka 
eftersom det är då de nya satsningarnas effekt förväntas 

få genomslag. Omsättningen på handeln i Falköping har 
ändå sammantaget ökat samtidigt som det sker en natio-
nellt växande näthandel.

Kommunen har omprioriterat resurser och stärkt Nyföre-
tagarCentrums verksamhet då behovet av rådgivningsin-
satser ökat markant under året. 2017 års siffror är kraftigt 
förbättrade. 54 nya företag (+46 %) har startats varav 45 
är enskilda firmor och 9 aktiebolag. Alla genom verksam-
hetens försorg. En avgörande orsak till de ökade besöken 
på NyföretagarCentrum bedöms vara den ökade synlig-
heten och deltagandet i andras aktiviteter samt en mer 
uppsökande viljeriktning. Leaderprojektet har skapat för-
utsättningar för detta och har möjliggjort filmer för soci-
ala medier, där framgångsrika företagare har berättat och 
delat med sig av sin historia i syfte att väcka mer intresse 
för egenföretagande. 

För att skapa bättre förutsättningar för samordning av 
projekt och uppdrag internt har SamhällsUtvecklingsPro-
jekt-gruppen (SUP) bildats. Vidare har samarbete mellan 
avdelningar ytterligare utvecklats och representanter för 
olika verksamheter är involverade i tidiga diskussioner.  

NyföretagarBarometern mäter antalet nya företag och i 
2017 års mätning ökar Falköping med 6 % upp till 128 
nya företag, vilket motsvarar 3,89 st/1 000 invånare. Detta 
ska jämföras med att nyföretagandet i Sverige i genom-
snitt minskade med 1 %.  
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Kommunen har därför klättrat från 229 till 197 i ran-
kingen. Falköping och Tidaholm går lite mot trenden i 
Skaraborg där företagandet gått ned i flera kommuner. 
Slutsatsen går att dra att insatserna haft genomslag och att 
förutsättningarna för företagen stärkts under året.

MATCHA KOMPETENS MOT FÖRETAGENS BEHOV

Den fortsatta högkonjunkturen har medfört en hög efter-
frågan på arbetskraft. Näringslivets rekryteringsbehov är 
stort såväl nationellt, regionalt som lokalt samtidigt som 
bristen på efterfrågad kompetens är hög. Upplevelsen är 
att det lokala näringslivet engagerar sig i allt större grad 
i frågorna, det ger möjligheter till en effektiv samverkan, 
där otraditionellt arbetssätt kan möta målgrupper med 
lägre utbildningsbakgrund och bristande språkresurser. 
ESF-projektet Plattformen – Ung styrka är ett mycket gott 
exemplet, där Falköpings kommun fått möjligt att arbeta 
otraditionellt med målgruppen som nämns ovan.   

Under 2017 har utvecklingsarbetet med Etableringsre-
sursen i Skaraborg påbörjats. En insats som startar under 
2019 i kommunalförbundets regi för att stärka näringsli-
vet och ger oss möjlighet att synas på nationell nivå.

Kommunen utbildar inom gymnasial yrkesutbildning och 
yrkeshögskola, för att matcha mot näringslivet.  Uppfölj-
ning av elever som slutade under hösten 2016 och våren 
2017 har skett för Vård- och omsorg, Språkförstärkt buss-
förarutbildning, YH Guldsmed och YH Signaltekniker. 
Totalt var 85 % av de svarande i arbete eller studier sex 
månader efter avslutad utbildning. Av de som gått till ar-
bete var 76,4 % verksamma inom utbildningens yrkesom-
råde. 

Utifrån kompetensförsörjningsplan för Falköpings kom-
mun och Skaraborg samt Arbetsförmedlingens arbets-
kraftsbarometer kan slutsatsen dras att kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen har bidragit med utbildning inom 
bristyrken. I samband med att nya yrkesutbildningar star-
tas sker en omvärldsbevakning gällande behovet inom ar-

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Antal nya företag per
1000 invånare
(Nyföretagarbarometern) 

3,3 3,0. 3,7 3,9 l

Antal företag i Falköpings 
kommun (SCB) 

i.u. 4 248 4 271 4 258 l

betslivet. Vård- och omsorg samt transport är branscher 
inom vilka kompetensbehovet är stort de kommande åren.
Utbudet av eftergymnasiala utbildningar och även upp-
dragutbildningar skapas utifrån kommunens och regio-
nens utvecklingsområden samt från näringslivets och of-
fentliga verksamheters behov av kompetensutveckling. 
Samtliga uppdragsutbildningar ska ge deltagarna viktiga 
kunskaper och färdigheter som motsvarar deltagarens för-
väntningar. Detta mäts genom enkäter och index, resulta-
tet för 2017 visade 77,6 (gränsen för SCBs index mycket 
bra, går vid 75) vilket är något lägre än föregående år. 

Vid analys av totala andelen arbetssökande går det att 
utläsa att insatserna och högkonjunkturen gjort att färre 
är arbetssökande. Men trots många insatser under året är 
utsatta grupper fortfarande rejält överrepresenterade i sta-
tistiken men generellt har andelen arbetssökande minskat 
med 0,5 % mot föregående år.

Andelen arbetssökande ungdomar redovisas under mål 1.
För att nå en högre måluppfyllelse behöver uppdragsut-
bildningen fortsätta utveckla och stärka relationerna med 
näringslivet. I fortsättningen av det kommunövergripande 
projektet Förenkla helt enkelt kommer ett fördjupat sam-
arbete med näringslivets utveckling vara i fokus. I en 
stärkt relation kan bättre behovsanalyser genomföras för 
att höja nöjdhetsindex ytterligare.

Scanna/klicka på QR-koden för att se 
Lärcenters film om speedmeeting.

SKARABORG LOGISTIC CENTER

Falköpings kommun har antagit en godstransportstrategi 
för perioden 2016-2020. Strategin anger färdriktningen 
för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center till ett 
starkt, delregionalt logisticcentrum.

I strategin anges ett antal mål relaterat till ny lagerverk-
samhet och fler är sysselsatta i logistikintensiv verksam-
het i Falköpings kommun. Man ser även en utvecklad 
trafik vad gäller containers, semi-trailers samt vagnslast 

TOTAL ANDEL ARBETSSÖKANDE
I FALKÖPING 16-64 ÅR

ANDEL ANTAL

Riket 7,5 % 365 889

Västra Götaland 6,5 % 53 497

Falköping 8,9 % 1 370
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samt fler varuägare som nyttjar dagens tåglösningar samt 
att det kan tillkomma mer tågtrafik. 

Kommunen kan nu, i koppling till de mål som är angivna 
i strategin, konstatera att verksamheten fortsatt har ut-
vecklats positivt under 2017. Det går att utläsa en utökad 
tågtrafik vad gäller virke, containers och semi-trailers, det 
kommer att starta upp ny vagnslasttrafik och vi ser pågå-
ende etableringar av lagerverksamheter. 

Nya intressanta satsningar är på gång inför 2018 vilket 
ytterligare kommer att stärka Falköpings roll som Skara-
borgs logistikcentrum. Satsningarna handlar om att mer 
aktivt arbeta med nyetableringar på Marjarps logistikom-
råde, helt i enlighet med antagen strategi.

Falköping har i en av Trafikverket genomförd åtgärds-
valsstudie utpekats som en av tre orter för framtida un-
derhållsverksamhet. Detta stärker Falköpings möjligheter 
att utveckla befintliga verksamheter och erhålla nya eta-
bleringar inom det allt mer viktiga området tågunderhåll.

Skaraborg Logistic Center rankas som tionde bästa lo-
gistikläget i landet. Skaraborg Logistic Center. Omdömet 
baseras på att det blivit en förbättrad infrastruktur med 
fullt utbyggd kombiterminal och tågpendel till Göteborgs 
hamn.  

2017 – ETT REKORDBRA ÅR FÖR BESÖKSNÄRINGEN 

2017 blev ett rekordår för besöksnäringen i Västsverige 
och i Falköping. Totalt 6,7 miljoner gästnätter på hotell, 
stugbyar och vandrarhem i regionen betyder en ökning 
med 2,9 procent jämfört med tidigare rekordåret 2016. I 
Falköping redovisades 68 715 gästnätter på hotell, stug-
byar och vandrarhem (HSV). Falköping har över tid haft 
en stadig uppgång av antalet gästnätter trots flera år med 
rekordökningar.

Totalt ökade antalet gästnätter i Falköping med ca 7 pro-
cent vilket motsvarar cirka 4 400 gästnätter i absoluta tal. 
Ökningen ligger i linje med det totala antalet gästnätter i 
Skaraborg som ökade 7,5 procent. Exportandelen i kom-
munen ligger på 15 procent vilket innebär cirka 10 600 
utländska övernattningar under 2017. Även exportande-
len ligger i nivå med Skaraborg (15 procent). 

I Falköping är det den utländska turismen som bidrog till 
tillväxten under 2017. Svenska gästnätter ökade med en-
dast 2 procent gentemot 2016 medan de utländska över-
nattningarna ökade kraftigt med 43 procent. Av de utländ-
ska marknaderna är Norge den största i Falköping med 
totalt 2 200 övernattningar. På andra och tredje plats kom-
mer Danmark respektive Tyskland.  Beläggningsgraden 
för kommunen är 54 procent totalt, att jämföra med 47 
procent som är genomsnittet för hela Skaraborg.  

UTVECKLADE TURISTINSATSER UNDER ÅRET

Sedan 2015 har kommunerna runt Hornborgasjön genom 
ett Leaderprojekt arbetat för att tillsammans stärka turis-
mens innehåll i området samt vidareutveckla Trandansen. 
Kommunerna har för avsikt att säkerställa det organise-
rade samarbetet från 2019 och framåt.

Våren 2017 invigdes den brunvita turistvägen Kulturväg 
Skaraborg, från Karleby i söder via Ekornavallen, Horn-
borgasjön och Varnhem, genom Valle och till Tidan, sjön 
Östen i norr – ett samarbete mellan Falköping, Skara och 
Skövde kommuner. Vidare har en ansökan om nationell 
cykelled gällande Ätradalsleden lämnats in. Kommunen 
har under året verkat för att kvalitetssäkra pilgrimsleden 
mellan Falköping till Varnhem. 

Scanna/klicka på QR-koden för att 
komma till filmen Visit Hornborgasjön. 

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Antal gästnätter i 
kommunen (Handelns 
utredningsinstitut)  

49 281 62 320 64 331 68 715 l

4) Statistiken för indikatorn erhålls från SCB/Tillväxtverket, Turistrådet Västsverige och HUI Research som bearbetar gästnattsstatistiken.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Falköpings kommun behöver arbeta för en ekono-
misk hållbar utveckling där konsumtion och produk-
tion ställer om. Det är en utmaning eftersom dagens 
välfärdssamhällen till stor del bygger på ständig 
tillväxt, medan forskning inom hållbar utveckling 
pekar på ett behov att minska varukonsumtionen 
och istället öka tjänste-/upplevelsekonsumtionen. 
Förutsättningar behöver skapas för delningsekono-
mier (hyra, låna, dela) och för att sluta överexploa-
tera naturresurser och ekosystemtjänster och att bi-
behålla biologiska mångfalden och ekosystem som 
vi är beroende av för att överleva. Ett sätt att arbeta 
med denna utmaning är att skapa förutsättningar för 
utveckling av cirkulära ekonomier. Affärsmodeller 
inom cirkulär ekonomi bidrar till att resurser an-
vänds effektivt och mängden restprodukter som inte 
kan återanvändas blir minimala.

Viktiga frågeställningar är: Hur kan Falköpings 
näringsliv, besöksnäring och logistikarbete bidra 
och vara en viktig del i hållbarhetsarbetet? Vems 
ekonomi/resurser representera/prioriteras? När är 
det hållbart? Hur kan kommunen stödja och satsa 
på cirkulära ekonomier och skapa strukturer för en 
sådan utveckling? Hur kan Falköpings kommun bi-
dra till att designa ett hållbart framtidssamhälle med 
hjälp av det lokala näringslivet, lokal kunskap och 
lokala förutsättningar?

SAMMANFATTANDE ANALYS

Under året har näringslivet utvecklats och flera ny-
satsningar har genomförts. Samverkan både inom 
Skaraborg och mellan kommun och näringsliv har 
stärkts och uppmärksammats positivt. Framtidstro ut-
märker företagsklimatet. Arbetslösheten sjunker och 
nya former av anställningar har växt fram. Fortfaran-
de finns dock stora utmaningar avseende matchning.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

IDENTIFIERADE ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Definiera vår framtida arbetsmarknadsregion och
utveckla samarbete inom den regionen

• Förenkla helt enkelt 2.0 i samarbete med Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

• Översyn och strategi för förvärv av kommersiell mark
• Utvecklad vision och nya samverkansformer på

Skaraborgs Logistic Center
• Skapa förutsättningar för utveckling av cirkulära

ekonomier

Ansvarsfördelning och uppföljning ska tydliggöras för att 
åtgärderna ska få genomslag. 

ORGANISATION RESURSER KOMPETENS

Behålla och stärka samver-
kan med näringsliv

Aktivt bidra till 
matchning mellan 
arbetssökande och 
arbetsgivare samt med 
övriga aktörer utbilda för 
bättre matchning 

Fortsätta utveckla 
bemötande vid företags-
kontakter och skapa goda 
relationer

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR GENOM ATT...

5) Statistiken för indikatorn erhålls från SCB/Tillväxtverket, Turistrådet Västsverige och HUI Research som bearbetar gästnattsstatistiken. 
*Årlig omsättning turismen i Falköping (mäts via Turistrådet 2 gånger årligen) har slutat att mätas
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KVALITETER I VERKSAMHETER

Generellt visar det stora basverksamheterna i kommunen 
på god måluppfyllelse även om det finns stora variationer 
mellan olika enheter. 

Falköpings kommun erbjuder en förskola med stor va-
riation och valfrihet som kompletteras med fristående 
förskolor. Grundskola erbjuds i närhet till medborgarnas 
boende. Gymnasieskolan har ett brett programutbud som 
lockar de flesta av kommunens ungdomar att stanna kvar 
och studera på orten. 

Under året har det varit högt tryck på många kommunala 
verksamheter. Förskolan har haft kö men klarat platsga-
rantin, men det har varit svårt att få plats på önskad för-
skola. Grundskolorna inne i Falköping har fått fler elever 
vilket resulterat i stora klasser och trångboddhet. Äldre-

4

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

De identifierade åtgärder som skrevs fram i förra 
årsredovisningen har alla utvecklats under året och 
finns beskriva i denna årsredovisning. 

Förutsättningarna har också förbättrats men kräver 
långsiktighet om effekter ska kunna utläsas. 

KVALITETEN INOM 
VERKSAMHETEN SKA ÖKA
Målredovisning   |  Uppföljning och analys av mål 4

boenden finns på flertalet orter i kommunen, men service 
efterfrågas i högre grad på äldreboenden i tätorten vilket 
innebär att det finns lediga platser ute på landsbygden.

Socialnämnden har gjort en sammantagen bedömning av 
kvalitet utifrån olika perspektiv och genom avdelnings-
chefers analyser av verksamheter, öppna jämförelser, 
Socialstyrelsens brukarundersökningar och verksamhets-
enkäter, offentlig statistik samt analys av synpunkter och 
avvikelser. I underlagen kan utläsas att nämndens verk-
samhet håller en genomgående god kvalitet och på flera 
områden är detta tydligt också i jämförelse med andra. 

Scanna/klicka på QR-koden så visas 
Rehabenhetens arbete för ett självständigt liv. 

Totalt har kommunen under året lagat 2 361 317 portioner 
mat vilket är en ökning med 45 000 mot 2016. Under hös-
ten 2017 infördes fria pedagogiska måltider till pedagoger 
inom förskolan vilket gjort att dessa måltider ökat med 
drygt 40 % i förhållande till 2016. 

God samverkan mellan kostenheten och avdelning äldre-
boende har under året skapat goda förutsättningar för att 
maten som serveras ska passa de äldre som bor på boen-
den. En ökad valmöjlighet och stärkt inflytande för den 
äldre har testats på äldreboendet i Floby. Samtidigt fick 
brukarna inom hemtjänsten möjlighet till samma valmöj-
lighet till sina lunchlådor och även här har det tagits emot 
positivt. Efter positiv respons har möjligheten till val per-
manentats. 
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En faktor som kopplas till kvalitet är den nöjdhet som 
mottagaren som får servicen visar. På Lärcenter görs en-
käter (sammaställning finns i diagrammet ovan) till både 
elever och deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder. Sam-
mantaget visar dessa att det finns en generell nöjdhet hos 
grupperna som även bestått över tid.  Nöjdhetsindex över 
75 är mycket nöjd. 

FÖRBÄTTRAD KUNSKAPSUTVECKLING

Förskolans undervisning och lärmiljö har under året ut-
vecklats och blivit mer likvärdig. Allt fler förskolor arbe-
tar nu systematiskt med pedagogisk dokumentation som 
på ett bra sätt synliggör barns lärande och utveckling.

Måluppfyllelsen för kommunens grundskoleelever visar 
2017 på ett trendbrott och både meritvärdet och behö-
righet visar en positiv progression och närmar sig sakta 
både kommungruppens och rikets resultat igen. Efter år 
av negativ resultatutveckling har kommunens insatser och 
åtgärder börjat ge effekt samtidigt som andelen nyanlända 
elever inte längre ökar. Ännu uppfyller dock inte kommu-
nens grundskolor målen för de kunskaper som varje elev 
ska utveckla och resultaten skiljer stort mellan kommu-
nens grundskolor och klassrum både avseende nationella 
prov och betygsresultat. 

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM (JÄMFÖRELSE ÖVER TID 2005-2017)

Meritvärdet för grundskolan ökar men ligger ändå under 
rikssnittet och har så gjort under hela tidsperioden. Ande-
len nyanlända elever som varit i Sverige mindre än 4 år 
har ökat. Denna elevgrupp ingår i statistiken för grund-
skolan.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har 
också ökat det sista året och den tidigare så negativa bil-
den ser betydligt bättre ut. Samtidigt visar rikets resultat 
på en fortsatt negativ trend vilket innebär att skillnaderna 
i måluppfyllelse minskar och Falköping närmar sig rikets 
och kommungruppens resultat. Betygspoängen för gym-
nasieskolan visar en positiv trend, men samtidigt växer 
antalet elever på IM-programmen. Denna elevgrupp syn-
liggörs inte i betygsstatistiken även om gruppen volymö-
kat stort de sista åren.

En förklaring till det förbättrade resultatet är förebyg-
gande insatser och det kompensatoriska stödet men vid 
jämförelser framkommer fortfarande att andelen elever 
som blir behöriga till nationellt program skiljer stort uti-
från elevers bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Här 
har skolan ett kompensatoriskt uppdrag att utveckla och 
de åtgärder som hittills vidtagits har inte varit tillräckliga.

Scanna/klicka på QR-koden så 
visas filmen om Att skriva sig till 

läsning, en av kommunens 
satsningar för att få fler elever 

att klara kunskapskraven.
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Andelen elever i Sverige som tar gymnasieexamen inom 
tre år på ett nationellt program har ökat mellan åren 2014 
och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförbe-
redande program och yrkesprogram enligt Skolverkets 
nationella statistik över gymnasieskolan. Den nationella 
trenden är tydlig och om vi jämför med Falköpings resul-
tat syns även här en liten progression mellan åren i rätt 
riktning och en fortsatt stabil nivå.

Analys av 2017 års betyg och meritvärde för vuxenutbild-
ningen i jämförelse med 2016 visar små skillnader. Inom 
allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial nivå 
har meritvärdet höjts.

Gymnasiala yrkesutbildningar har ett högre meritvärde 
2017 jämfört med 2016. Analys visar att nära samverkan 
med näringslivet samt kompetensutveckling för persona-
len inom språkutvecklande arbetssätt bidrar till ökningen. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg har arbetat för att 
stärka enskilda medborgares förmåga att förebygga brän-
der och skador. Under året har nästan 11 000 nåtts av 
dessa informationsinsatser varav nästan 6 000 har genom-
gått en utbildningsinsats. Eftersom organisationen är ny 
finns inga tidigare siffror att jämföra mot. Bedömningen 
är att resultatet är bra då 21,6 % av invånarna i de fyra 
kommunerna har nåtts.

BEMÖTANDE

Goda relationer och ett gott bemötande är ledord som 
återkommer liksom vikten att ha en jämlik verksamhet. 
Ett utvecklingsarbete med diskrimineringsgrunderna och 
mänskliga rättigheter pågår. En policy håller på att upp-
rättas och arbetet med jämställdhetsintegrering ska ge-
nomsyra all verksamhet för att identifiera hur kommunen 
säkerställer en likvärdighet. Kultur och fritidsnämnden 
har påbörjat ett utvecklingsarbete för alla medarbetare 
som fokuserar på make equal – skapa jämlikhet. Vårens 
gemensamma chefsdag hade temat mångfald och lika-
behandling utifrån perspektivet mänskliga rättigheter. 
Dagen var ett led i kommunens värdegrunds- och mål-
arbete utifrån social hållbarhet. Utbildning för chefer och 

skyddsombud/ arbetsplatsombud har genomförts inom 
ramen för utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet. Lönekartläggning genomförs årligen, vilken kommu-
niceras med förvaltningschefer och fackliga företrädare. 
Inga osakliga löneskillnader baserade på kön har påvisats 
i 2017 års kartläggning.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SOM STÄRKER 
HÅLLBARHETEN LÅNGSIKTIGT

Det systematiska arbetet med en gemensam helhetsbild 
kring mål, uppdrag och värdegrund har pågått under året. 
Arbetet har successivt stärkt medarbetarnas delaktighet 
och engagemang. 

Viktiga styrdokument som policy och riktlinjer för verk-
samhets- och ekonomistyrning har setts över. Arbetet med 
ständiga förbättringar har pågått under hela året. Framför 
allt har kvalitetsarbete med kartläggning av rutiner och 
ansvar för olika processer samt förankring av kommunens 
mål och värdegrund prioriterats. En framgångsfaktor i ar-
betet med kvalitet är samverkan. För att samordna och 
arbeta effektivt med kommunövergripande projekt har 
tvärsektoriella grupper, med tydligt uppdrag och mandat, 
bildats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens 
förtydligande av ansvar i styrkedjan

I takt med den tekniska utvecklingen har kommunen ut-
vecklat digital ärendehantering och på så sätt underlättat 
och effektiviserat hantering av ärenden.
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STYRDOKUMENT 

Vid en pågående översyn av kommunens styrdokument 
framträder ett tydligt mönster av att många styrdokument 
upprättats, i nuläget 100 stycken. Översynen visar att 
uppföljning och revidering brister samt att samordning 
mellan dokument behöver utvecklas. Även kopplingen 
till kommunens övergripande mål varierar vilket riskerar 
medföra spretig styrning. Under 2018 kommer styrdoku-
ment att upphävas och revideras och behovet av ett nytt 
perspektiv på styrdokument behövs, som kan definiera 
syftet med dem och avgränsar vad som ska vara politiskt 
antagna riktlinjer och strategier och vad som ska vara ru-
tiner inom verksamheten.

MEDARBETAR- OCH CHEFSENKÄT

2017 års mätning visar på en fortsatt ökad medarbetar-
nöjdhet, jämfört med år 2015. Nöjd medarbetarindex 
(NMI) uppgår år 2017 till 70. Det är ett bra resultat, fyra 
enheter över snittet för de organisationer som vår enkä-
tadministratör Markör Marknad & Kommunikation AB 
arbetar med. I chefsenkäten blev värdet ännu högre, 78.

I enkäten mäts också hållbart medarbetarengagemang 
(HME), som är ett verktyg från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). HME är baserat på 9 frågor inom områ-
dena motivation, styrning och ledarskap. Vid jämförelse 
med de kommuner i riket, som rapporterat resultat till 
kommun- och landstingsdatabasen Kolada, ligger Falkö-
pings kommun år 2017 i topp.

För både medarbetare och chefer gäller att samtliga om-
råden får ett lika eller högre betyg år 2017 jämfört med 
2015. För medarbetare har den positiva utvecklingen varit 
särskilt tydlig inom området ledarskap, där medarbetaren 
värderat ledarskapet på arbetsplatsen. För chefer har ut-
vecklingen varit särskilt positiv inom området lednings-

gruppen, där man tycker att förbättringar skett avseende 
att utveckla samarbetet mellan enheter/avdelningar och 
att ledningsgruppen i ännu högre utsträckning prioriterar 
rätt frågor. 

Andelen medarbetare och chefer som upplever Falkö-
pings kommun som en attraktiv arbetsgivare, och har sva-
rat ”Jag rekommenderar gärna Falköpings kommun som 
arbetsgivare”, har också ökat. 

Kommunstyrelsens samlade bild är att arbetet med att dra 
åt samma håll, värdegrundsarbetet, ledarskapsutbildning-
ar, och viljan att vara en attraktiv arbetsgivare har gett ett 
positivt och mätbart resultat.

UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKT  
ARBETSMILJÖARBETE

I Falköpings kommun genomförs uppföljningen av arbets-
miljöarbetet en gång per år via enkät som besvaras av chef 
i samverkan med skyddsombud/arbetsplatsombud. Svars-
frekvensen uppgick till 87 % och resultaten visar att det 
finns en god kännedom om styrdokumenten inom arbets-
miljöarbetet liksom fungerande rutiner. Förbättringsområ-
den som framkommit i enkäten är att planeringen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras liksom 
rutiner för uppföljning av psykosocial arbetsmiljö samt ru-
tiner för riskbedömning vid förändring av verksamhet. 

Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits att kost-
nadsfritt delta i hälsofrämjande åtgärder, bland annat ge-
nom tillgång kommunens gym. Träningsbidrag erbjuds 
medarbetare i syfte att stimulera till träningsaktiviteter 
som förbättrar hälsan. Träningsbidraget har använts av 
1077 medarbetare under året. Det har även funnits möj-
lighet att delta i internt anordnade kurser i stresshante-
ring och hälsa. Utbildning har genomförts av kommunens 
hälsoinspiratörer med tema livsstil. En motionstävling har 
genomförts i syfte att främja fysisk aktivitet och stärka 
gemenskapen på arbetsplatserna, 45 arbetsplatser deltog.

Uppföljning har gjorts av kommunens systematiska ar-
betsmiljöarbete via enkät som besvarats av chefer i sam-
verkan med skyddsombud/arbetsplatsombud. 

Utbildning för chefer i hållbart ledarskap med fokus på att 
bibehålla god balans ur ett hälsofrämjande perspektiv har 
genomförts i samverkan med Skövde kommun.

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 TREND

Nöjd medarbe-
tarindex 
(Medarbetarunder-
sökningen)  

i.u.
69 (medarbetare)

74 (ledare)
i.u.

70 (medarbetare
78 (ledare)) l

Andel medarbetare 
som upplever Fal-
köpings kommun 
som en attraktiv 
arbetsgivare 
(Medarbetarunder-
sökningen) 

i.u.
3,8 (medarbetare)

4,3 (ledare)
i.u.

3,9 (medarbetare)
4,6 (ledare) l
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DIGITALISERING

Kraven på en ökad digitaliseringen skär tvärs genom alla 
verksamheter och kräver både kunskap och kompetens 
inom området. Falköping ligger i framkant i metodut-
veckling inom grundskolans tidigare år och arbetet fort-
sätter men kräver ökade resurser för att motsvara behov 
av hårdvara.

Socialnämnden har under året ökat nyttjandet av väl-
färdsteknik vilket bidragit till nämndens måluppfyllelse. 
Det handlar till exempel om verksamhetssystem för di-
gital signering av läkemedel, fullständig digitalisering av 
trygghetslarmen och nyckelfritt låssystem inom hemtjäns-
ten och teknik som bidrar till en mer innehållsrik vardag 
för brukare på äldreboende. Men de har också samlat stöd 
till medarbetarna på kommunens intranät, Falnet.  

ANTAL E-TJÄNSTER

Antalet e-tjänster är det samma som året innan. Det har 
bland annat berott på en stor osäkerhet kring utvecklingen 
av vår e-tjänsteplattform. En ny e-tjänsteplattform har 
därför upphandlats och kommer att tas i drift under början 
av 2018. Med den på plats kommer ytterligare e-tjänster 
att tas fram.

Under 2017, liksom året innan, genomfördes tre e-förvalt-
ningsprojekt som på olika sätt bidrog till en ökad kvalitet 
i verksamheten. Antalet e-förvaltningsprojekt är dock en 
indikator med tveksamt värde då den inte säger något om 
vare sig omfattningen eller resultatet av projekten.

ATTRAHERA, REKRYTERA UTVECKLA OCH  
BEHÅLLA KOMPETENS

Rekryteringssituationen är ansträngd och svårigheter att 
anställa behörig personal har ökat inom både utbildning 
och social omsorg men också inom ingenjörsyrken. Sam-
tidigt ser socialnämnden att allt fler brukare har stora och 
komplexa behov. Det har tvingat socialnämnden att hyra 
in konsulter via bemanningsföretag till individ- och fa-
miljeomsorgen vilket genererat en betydligt högre kost-
nad än en vanlig anställning. Stora delar av personalen 
har genomgått specifika utbildningar, vilket gör att avdel-
ningen nu kan erbjuda en kompetent och kunskapsmässigt 
brett utförande. Rekryteringssituationen har under senaste 
åren blivit mer ansträngd och svårigheter att anställa be-
hörig personal har ökat för samtliga verksamhetsformer 
inom Barn- och utbildningsnämnden. Personalomsätt-
ningen har ökat på grund av den rådande konkurrensen 

SOCIALNÄMNDENS ÅRSHJUL

och påverkar barn och elevers lärsituation och kontinuitet. 
Behörigheten i förskolan och på fritidshem sjunker och 
dessa professioner knyts i högre utsträckning till grund-
skolan än tidigare.

Kommunen har under året arbetat aktivt med att attrahera, 
behålla och utveckla kompetens. Alltifrån rekryterings-
mässor, introduktion till nyanställda och olika möjligheter 
att utvecklas som ledare och medarbetare har erbjudits.  
Under året har ett traineeprogram för nyckelkompetenser 
startats i samverkan med kommuner i Skaraborg. Pro-
grammet omfattar ingenjörer och arkitekter. Ett trainee-
program för socialsekreterare har planerats under hösten 
med beräknad start våren 2018. Syftet är att attrahera och 
rekrytera nya medarbetare, att ge möjlighet till kompe-
tensöverföring och att öka samverkan inom Skaraborgs-
området för att kunna effektivisera användandet av kom-
petens. Vidare har Skaraborgs kommuner samarbetat för 
att få fler av behovsutbildningarna till Högskolan i Sköv-
de vilket börjar ge effekt. Förskollärarutbildningen kom-
mer att påbörjas igen. 

Ledarskapsprogrammen har fortlöpt under året. Samtliga 
chefer har erbjudits utbildningar i arbetsrätt, rehabilite-
ring, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning med 
mera. Utbildningar i medarbetarskap har fortsatt genom-
förts på arbetsplatserna i samverkan med fackliga organi-
sationer. Syftet är att ha en dialog kring medarbetarskap 
och ge inspiration till utveckling av samverkansformer 
och god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Utvecklingsda-
gar har genomförts med förvaltningarnas ledningsgrupper 
med fokus på digitalisering och ledarskap. Höstens chefs-
dag hade fokus på att psykisk hälsa och hur man arbetar 
för att främja detta på arbetsplatserna. 

Socialnämndens aktiviteter för att rekrytera och behålla 
medarbetare med god kompetens sker kontinuerligt i de 
olika verksamheterna genom insatser internt på arbets-
platserna och inom olika yrkesområden. Aktiviteter som 
genomförs är bland annat introduktioner, mentorer, hand-
ledning, handlingsplan för rekrytering, traineeprogram 
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och kompetensutvecklingsinsatser, unga resurspersoner, 
värdegrundsarbete, tydliggörande av uppdrag och för-
väntningar på medarbetare samt prioritering av bra IT-
stöd till verksamheten.

En återkommande komptensutvecklings-
satsning under året är psykiatri-
veckan. Scanna/klicka på QR-koden för 
att komma till filmen om denna vecka.

Kompetens- och arbetslivsnämnden ser att ett framtida ut-
vecklingsområde är att i samverkan med andra nämn-
der se över strategier och metoder för att samordna, 
effektivisera och bli mer lönsam gällande kommunens 
egna kompetensutveckling.  

PERSONALSATSNINGAR OCH FÖRMÅNER

För att uppmärksamma medarbetares goda insatser anord-
nades en personalevent under november månad där cirka 
1100 personer anmälde sig. Aktiviteten planerades och 
genomfördes av en arbetsgrupp med representanter från 
samtliga förvaltningar. 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har med-
arbetare fortsatt erbjudits aktiviteter och personalförmå-
ner inom kulturområdet genom Tisdagsklubben. Aktivi-
teterna genomförs i samverkan med förvaltningarna och 
syftet är att detta ska bidra till glädje, stärkt gemenskap 
och ökad stolthet. Exempel på aktiviteter är personalkör 
och vår- och adventspromenader.

Barn- och utbildningsnämnden införde under året fria pe-
dagogiska måltider för förskolans personal. 

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Under året inkom sammanlagt 282 synpunkter och kla-
gomål till kommunen. Ungefär hälften av dessa var till 
Tekniska nämnden och hälften av synpunkterna handlade 
om fysisk miljö. Drygt 40 % var en fråga eller förslag till 
utveckling. 2,4 % var beröm medan  resterande andel var 
klagomålsärenden. Kommunen har åtgärdat, svarat eller 
planerat att åtgärda över 65 % av synpunkterna. Övriga 
kräver ingen åtgärd eller har hänvisats till annan organisa-
tion. Det har varit svårt att använda synpunkthanteringen 
till ett övergripande förbättringsarbete eftersom det inte 
funnits någon samordning under året.  

INTERNKONTROLL

I syftet att öka kvalitén inom kommunen har ett omtag 
gjorts gällande internkontroll och riskanalys vilket har re-
sulterat i utveckling av en reviderad interkontrollplan och 
ny organisering.  Samordningen syftar till att stärka styr-
kedjan och systematiken i respektive nämnds uppföljning 
och förbättra innehållet i nuvarande form.

KLIMATANPASSNING

Klimatet förändras och kommer fortsätta förändras. Sam-
hället behöver därför anpassas till den klimatförändring 
som redan skett och den som förväntas i framtiden. För-
ändringen är ett faktum medan takten på förändringen är 
oviss beroende på hur det globala arbetet med utsläpps-
minskningar fortlöper.

Kommunalpolitisk förankring och övergripande samord-
ning är två framgångsfaktorer för ett systematiskt och 
förebyggande arbete med klimatanpassning. Genom bil-
dandet av en klimatanpassningsgrupp vars syfte är att 
underlätta implementeringen av kunskap i verksamheten 
och verka som styrgrupp vid framtagandet av klimatan-
passningsplan har kommunen påbörjat arbetet med att 
bygga ett robust samhälle.  

Kunskapshöjningen bidrar till att motivera viktiga politis-
ka beslut som gör Falköpings kommun motståndskraftig 
mot klimatförändringarna samt att kommunens tjänste-
personer är medvetna och tar god hänsyn till ett förändrat 
klimat i sin verksamhet.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

När det handlar om det interna ansvaret för att skapa 
en hållbar utveckling är det ekonomiska perspekti-
vet viktigt. Hur använder kommunen medel för att 
skapa ett hållbart samhälle? Under år 2017 har vikti-
ga beslut tagits i denna riktning. Till exempel har en 
ny policy för upphandling och inköp antagits som 
pekar ut att hållbarhetsperspektivet i inköp och upp-
handling är ett av kommunens viktigaste verktyg. 
Detta utgör ett viktigt styrdokument för omställ-
ningen till en hållbar kommun. Ett annat beslut som 
är ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet är att kommu-
nen beslutat att ta gröna lån vilket betyder att kom-
munen bidrar till en finansmarknad som bygger på 
en hållbar resursanvändning. Ett prioriterat område 
för det interna miljöansvaret är att minska använd-
ningen av kemikalier och skapa giftfria miljöer, un-
der året har insatser och aktiviteter utförts för att öka 
kunskapen och ta fram ett styrdokument kring hur 
kommunen ska arbeta med giftfri miljö.

Analys visar att det behövs en förstärkt styrning i ett 
helhetsperspektiv alltifrån upphandlingar till inköp 
av städkemikalier. Varje verksamhet har ansvar för 
att minska sin negativa miljöpåverkan och där har 
kommunen kommit långt i att alla förvaltningar bär 
och utvecklar sina delar. Däremot visar jämförelse 
med andra kommuner och uppföljning av miljömål 
att arbetet behöver utvecklas ytterligare, öka kun-
skapen om miljöansvaret och öka takten på omställ-
ningen av kommunens verksamheter mot miljömålen.

Vad gäller omställningen till en mer hållbar verk-
samhet har energiförbrukningen i kommunens lo-
kaler minskat, matsvinnet går ner och andelen eko-
logiska livsmedel utgör 25 av totalen.  Kommunen 
har under året fått en högre andel miljöbilar (51,7%) 
och av alla bilar är det 15,4% som drivs av biogas.
Den offentliga belysningen har successivt byts ut nu 
finns ytterligare nästan 2 000 nya LED vilket sän-
ker kostnaderna och förbättrar hållbarheten, Det in-
terna miljöansvaret har ökat men samtidigt behövs 
fördjupade analyser för att kunna bedöma säkrare. 
Andel biogasbilar skulle kunna tolkas positivt om 
inte vetskapen om att de flesta tankar bensin i bi-
larna fanns.

SAMMANFATTANDE ANALYS

Kvaliteten i verksamheten bedöms sammantaget 
som god. I nämndernas redovisningar och analyser 
finns skiftande bedömningar inom olika områden och 
helhetsbedömningen är svår att fånga. Goda resultat 
lyfts fram under tex arbetsmiljöarbete, service och 
samhällsbyggnad samt socialnämndens ansvarsom-
råden. En förbättrad måluppfyllelse syns inom ut-
bildningsområdet. Under målområdet är nämndernas 
indikatorer ibland vilseledande eftersom de är smala 
och dessutom kan kompletterande underlag saknas 
vilket gör att måluppfyllelsen inte bedöms utifrån 
uppdraget och helhet. 

Kommunens utmaning är att behålla och rekrytera 
kompetens långsiktigt samt att ställa om för kunna 
nyttja digitaliseringen.  

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

IDENTIFIERADE ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Utveckla underlag som fångar bredden i basverksamheterna.
• Utveckla det strategiska analysarbetet och utveckla 
 underlag som bättre fångar kommunens målområden 
 och helheten. Systematisera processen så att mer 
 utrymme finns för analys. 
• Vidarutveckla samsyn och kunskap om mål och vad 
 som är en indikator.
• Fortsatt arbeta med rekrytering och personalsatsning
• Utveckla kompetens och rutiner för långsiktig hållbar 
 utveckling som innefattar risk- och konsekvensanalys
• Systematisera så att verksamhets- och ekonomistyr-
 ningen blir mer sammankopplade för att effekter av 
 insatser ska kunna analyseras

Ansvarsfördelning och uppföljning ska tydliggöras för att 
åtgärderna ska få genomslag. 

ORGANISATION RESURSER KOMPETENS

Utveckla samsyn och tillit i
styrkedjan i det systema-
tiska kvalitetsarbetet och
hållbarhetspröva beslut

i högre grad fördela
resurser efter socio-
ekonomi och övriga
förutsättningar

Samordna och utveckla 
tillsammans inom kom-
munen

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR GENOM ATT...

* Andel av kommunens verksamheter som arbetar med miljöledningssystem har utgått
*Nöjd-Medborgar-Index (SCB:s medborgarundersökning) har utgått
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I resultatet ingick en realisationsvinst om 1 650 tkr och 
reaförlust om 695 tkr. Årets resultat på 100,4 mnkr ska 
därför minskas och ökas med motsvarande belopp. Efter 
balanskravsjustering blev då årets resultat 99,4 mnkr.

Balanskravet uppnåddes därmed.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit sär-
skilda 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 kom-
munens anläggningar. Egenfinansiering består dels av 
planenliga avskrivningar, dels av resultatet. 

Det kommunen däremot inte ska göra, enligt generations-
synsättet, är att skjuta över skulden på kommande gene-
rationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. En 
rimlig amorteringstid är 25 år, vilket motsvarar en genera-
tion. 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.

ÅRETS RESULTAT

Falköpings kommun uppvisade ett positivt resultat på 
100,4 mnkr (2016: 60,0 mnkr). Rensat från realisations-
vinster- och förluster blev resultatet 98,7 mnkr (2016: 
59,4 mnkr). De skattefinansierade verksamheterna redo-
visade sammantaget ett överskott gentemot budget om 
34,9 mnkr (2016: 14,7 mnkr). Alla nämnder förutom 
barn- och utbildning, kultur- och fritid och samhällskydd 
uppvisade positiva budgetavvikelser. I kultur- och fritids 
fall berodde avvikelsen på felaktig budget avseende ka-
pitalkostnader. De centrala posterna uppvisade en posi-
tiv avvikelse om 13,9 mnkr (2016: 2,9 mnkr). Även de 
taxefinansierade verksamheterna redovisade ett överskott 
om 3,2 mnkr (2016: 1,7 mnkr). De finansiella posterna 
uppvisade ett överskott om 6,4 mnkr (2015: 8,0).  För mer 
information se avsnittet Driftredovisning och Finansiell 
rapport. 

Kommunens bolag redovisade också ett positivt resultat 
på 13,6 mnkr. Koncernens resultat blev således 114,0 
mnkr (2016: 72,2 mnkr). 

NETTOINVESTERINGAR 

Av 2017 års budget på 388,7 mnkr (inklusive ombudge-
teringar om 81,7 mnkr från år 2016) investerades 277,6 
mnkr under 2017. De nämnder, som investerade mest, var 
tekniska nämnden samt nämnden för samhällsskydd. För 
mer information se avsnittet Investeringsredovisning. 

Självfinansieringsgraden blev lite lägre än 2016 och låg 
på 70,7% (2016: 76,0 %). Bidragande orsak var en myck-
et högre investeringstakt än 2016. Att skillnaden inte blev 
större beror på att resultatet för 2017 var högre än 2016.

BALANSKRAVSUTREDNING

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäk-
terna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det 
egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisa-
tionsvinster/förluster ska inte medräknas.

2017 2016

Årets resultat 100 406 60 044

Realisationsvinst -1 650 -593

Realisationsförlust - -

Orealiserade förluster i värdepapper 3 255 1 129

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -3 255 -1 129

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 98 756 59 451

Medel till resultatutjämningsreserv - -

Medel från resultatutjämningsreserv - -

Pensioner inom eget kapital - -

Årets balanskravsresultat 98 756 59 451

BALANSKRAVSUTREDNING (TKR)

Finansiell analys
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2017 2016

Resultat 100 406 60 044

Skatter och statsbidrag 1 922 943 1 814 590

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 5,22 % 3,30 %

Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag 38 458 36 292

  

Låneskuld 604 062 605 313

Resultat som låneskuld/25 år 24 162 24 213

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (TKR)

Låneskulden delat med 25 år innebar för 2017 ett resul-
tatkrav på 24,1 mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag 
innebar ett resultatkrav på 38,4 mnkr. För att uppnå god 
ekonomisk hushållning 2017 ska resultatet således uppgå 
till 38,4 mnkr, då detta är det högsta av de två uppsatta 
kriterierna. Årets resultat på 100,4 mnkr var 61,9 mnkr 
högre än resultatkravet och procentuellt 3,2 % bättre, sett 
till andel av skatter och statsbidrag.  

Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings 
kommun är 46,5 mnkr (2,4 % av skatter och statsbidrag). 
Låneskulden har under samma period varit låg och resul-
tatkravet ur ett generationsperspektiv har därmed under-
stigit målet på 2 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag, därför redovisas inte det målet här. Resultat som 
2,4 % av skatter och statsbidrag gör att det finansiella re-
sultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid 
uppnås.

När det gäller ekonomisk hushållning sett som en sam-
manvägd bedömning av kommunens mål hänvisas till 
avsnittet Måluppfyllelse. Det finansiella resultatkravet för 
god ekonomisk hushållning uppnåddes 2017 och även sett 
över tid (10 år) uppfylls målet.  

PENSIONSÅTAGANDE

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt 
uppgick till 810,5 mnkr, varav 715,7 mnkr avser åtagan-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TREND

Avsättning för pensioner 44,2 45,2 51,3 59,7 63,0 73,0 82,9 88,2 94,8 105,6 l

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 702,6 719,9 685,5 758,1 759,9 811,1 773,1 748,7 715,7 695,9 l

Totalt pensionsåtagande 746,8 765,1 736,8 817,8 822,9 884,1 855,9 836,9 810,5 801,5 l

PENSIONSÅTAGANDEN

den som är äldre än 1998. Dessa åtaganden benämns pen-
sionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. Denna del av 
pensionsåtagandet redovisas inte i balansräkningen enligt 
kommunal redovisningslag. Pensionsmedlen är i sin hel-
het återlånade till verksamheten.

Antal berörda personer och beräknad förpliktelse av viss-
tidspensioner ska anges i årsredovisningen enligt Rådet 
för Kommunal Redovisning (RKR). Kommunen har åtta 
förtroendevalda personer som vid sin pensionering har 
rätt till visstidspension. Förpliktelsen var 2017 uppbokad 
till 2 597 tkr och ingick i posten Avsättningar för pensio-
ner.  

KOMMUNENS  EKONOMISKA STÄLLNING 

Sett över de senaste tio åren har Falköpings kommun 
haft ett genomsnitt gällande årets resultat på 46,6 mnkr. 
Årets resultat 2017 var 100,4 mnkr, vilket motsvarade 
5,2 % av skatter och statsbidrag. Investeringarna har den 
senaste tioårsperioden ökat från 115,5 mnkr till 277,6 mnkr 
årligen. Kommunens ekonomi är i balans och kan med bak-
grund av ovanstående siffror betecknas som god. Dagens 
höga investeringstakt och de kommande årens ökande in-
vesteringsbehov kommer att kräva höga resultat framöver. 

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar 
låg år 2017 på 70,7 %. Snittet för de tio senaste åren är 
68,6 %. 2017 minskade självfinansieringsgraden trots ett 
bättre resultat, men till följd av lite högre avskrivningar 
och mycket högre nettoinvesteringar. Målet är att nya in-
vesteringar 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 
mycket låga bostadsvakanser. Vidare ger en ökande be-
folkning en ökande efterfrågan på bostäder. Efterfrågan 
på såväl större som mindre lägenheter är betydligt större 
än utbudet. Bolaget kan därmed känna tillförsikt inför 
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framtiden och planera för fler bostäder. Bolagets låne-
skuld ökade under 2017, då bolaget genomfört ett antal 
inköp av både fastigheter och mark och byggt en lager-
terminal i sitt dotterbolag, men ligger fortsatt på en stabil 
nivå. Nya investeringar planeras även under 2018, vilket 
kommer att öka låneskulden något. 2017 års resultat blev 
13,6 mnkr för koncernen Hyresbostäder resulterande i en 
vinstmarginal på 10,0 %.

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 under tid medför 
självklart även att tillgångssidan per invånare ökat. 

Låneskulden för Falköpings kommuns del minskade un-
der 2017 med 1,2 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 lå-
neskulden fortsätter att sjunka och låg 2017 på 1,66 %.  
Detta tillsammans med ökande eget kapital och minskan-
de pensionsförpliktelser utanför balansräkningen gör att 
Falköpings kommun har en stabil ekonomi. Även Falkö-
pings Hyresbostäder AB har en balanserad tillväxt med 
ett ökat eget kapital, en stabil soliditet och god likviditet.

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 förvän-
tas fortsätta framöver. Demografin med ökat antal barn 
och gamla ställer dock höga krav på kommunen både vad 
gäller skolor och äldreomsorg. För att möta detta krävs 
god ekonomisk hushållning, där kommunen självfinansie-
rar sina investeringar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings kom-
muns ekonomiska ställning är god och i jämförelse med 
andra kommuner står den sig väl. Mer om detta under Fi-
nansiell analys av resultaträkningen.
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MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP

Falköpings kommun ska vara en bra arbetsgivare som 
stärker och säkrar kvalitet i verksamheterna. Kommunen 
ska fortsatt arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla den kompetens som behövs för att kunna möta 
medborgarnas behov och nå verksamheternas mål. Det 
är angeläget att gemensamt fortsätta utveckla en god ar-
betsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 
över tid. 

Personalredovisning

FÖRVALTNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 974 993 314 249 1288 1242

Kommunledningsförvaltningen 89 85 6 4 95 89

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 78 85 20 20 98 105

Kultur- och fritidsförvaltningen 56 62 12 12 68 74

Samhällsskyddsförvaltningen 45 81 0 5 45 86

Samhällsbyggnadsförvaltningen 315 324 38 45 353 369

Socialförvaltningen 1348 1295 158 127 1506 1422

Totalt 2905 2925 548 462 3453 3387

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

KÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Kvinna 2334 2311 407 328 2741 2639

Man 571 614 141 134 712 748

Totalt 2905 2925 548 462 3453 3387

ANSTÄLLDA KVINNOR OCH MÄN I AKTIV TJÄNST

FÖRVALTNING
HELTID

KVINNA MAN

2016 2017 2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 93 94 94 94

Kommunledningsförvaltningen 92 96 100 100

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 100 100 94 94

Kultur- och fritidsförvaltningen 94 92 100 96

Samhällsbyggnadsförvaltningen 93 95 100 100

Samhällsskyddsförvaltningen 100 83 98 100

Socialförvaltningen 78 94 94 98

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA BLAND TILLSVIDAREANSTÄLLDA (PROCENT)

PERSONALSAMMANSÄTTNING

Antal anställda i kommunen totalt har minskat 2017.

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har bildat en 
gemensam organisation för samhällskydd, vilken trädde 
i kraft 2017. Samtlig personal är anställda i Falköpings 
kommun som är värdkommun. Detta medför en ökning 
med 36 tillsvidareanställda inom förvaltningen.

Under hösten har ca 50 personer anställts i olika förvalt-
ningar, inom ramen för extratjänst, vilket är en arbets-
marknadspolitisk insats.

Andelen heltidsanställda i kommunen har ökat. Verksam-
hetsförflyttningar har genomförts mellan förvaltningar. Av 
kommunens tillsvidareanställda är könsfördelningen 77 % 
kvinnor och 23 % män (2016: 80 % kvinnor, 20 % män).
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ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA PER SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Heltidstjänst har 97 % av männen och 93 % 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.

FÖRVALTNING 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018-2027

Barn- och utbildningsförvaltningen 19 21 19 22 25 34 19 23 21 25 228

Kommunledningsförvaltningen 4 1 2 3 2 0 2 1 2 1 18

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2 1 1 2 2 2 4 3 2 5 24

Kultur- och fritidsförvaltningen 0 1 1 0 1 2 2 3 0 2 12

Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 7 6 8 15 15 10 9 17 12 108

Samhällsskyddsförvaltningen 2 2 0 4 2 2 0 0 5 2 19

Socialförvaltningen 16 33 37 38 36 44 33 42 31 29 339

Totalt 52 66 66 77 83 99 70 81 78 76 748

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 65 ÅR

FÖRVALTNING ARBETADE TIMMAR TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE

2016 2017 2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 2 250 919 2 282 042 1245 1263

Kommunledningsförvaltningen 189 355 178 768 105 99

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 198 045 185 046 110 102

Kultur- och fritidsförvaltningen 132 592 152 709 73 85

Samhällsbyggnadsförvaltningen 705 320 730 335 390 404

Samhällsskyddsförvaltningen 113 235 180 307 63 100

Socialförvaltningen 3 027 165 2 973 223 1736 1705

Totalt 6 616 631   6 682 430 3722 3758

ARBETADE TIMMAR OCH ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING (INKLUSIVE TIMAVLÖNADE)

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, 
MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP

Det strategiska och övergripande arbetet med kompe-
tensförsörjningsfrågor fortlöper utifrån den kompetens-
försörjningsplan som fastställts av Kommunstyrelsen för 
perioden 2017-2018.

Personalcheferna i Skaraborg har tagit fram en gemensam 
handlingsplan för att i samverkan hantera kompetensför-
sörjningsfrågorna.

Ett traineeprogram för nyckelkompetenser har startats i 
samverkan med kommuner i Skaraborg. Programmet om-
fattar ingenjörer och arkitekter. Ett traineeprogram för so-
cialsekreterare har planerats under hösten med beräknad 
start våren 2018. 

Syftet är att attrahera och rekrytera nya medarbetare, att 
ge möjlighet till kompetensöverföring och att öka samver-
kan inom Skaraborgsområdet för att kunna effektivisera 
användandet av kompetens.

Under året har 715 lediga tjänster annonserats ut, vilket 
är i samma nivå som föregående år. Det genomsnittliga 
antalet sökande per tjänst uppgick till 7,9 (jfr 2016: 10,3).

I kommunens interna arbetsbytarbank, vilken syftar till att 
främja intern rörlighet och ge möjlighet till kompetensut-
veckling, har 41 arbetsbyten genomförts under året.

Kommunen har under året varit representerad vid flera 
yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar.
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Rekryteringsgrupper för samordning av rekryteringsarbe-
tet förvaltningsvis och kommunövergripande har arbetat 
tillsammans under året.

Två introduktionsdagar för nyanställda chefer har genom-
förts. Syftet är att få en gemensam grund som chef utifrån 
det kommunala uppdraget. Utbildningen omfattar verk-
samhets- och ekonomistyrning, arbetsgivarfrågor, juridik, 
kommunikation, IT med mera.

Två kommungemensamma introduktionsdagar för nyan-
ställda medarbetare har genomförts under året.

Omställningsarbete har genomförts i olika former för att 
coacha och stödja medarbetare och chefer i olika typer 
av omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, 
handledning, pensionskurser med mera.

Ett program för möjliga blivande chefer har genomförts 
(Introduktion till ledarskap). Syftet är att ge medarbetare 
möjlighet till utveckling och insikt om uppdraget som 
chef och ledare för att förbereda för uppdrag som fram-
tida chefer.

Vårens gemensamma chefsdag hade temat mångfald och 
likabehandling utifrån perspektivet mänskliga rättighe-
ter. Dagen var ett led i kommunens värdegrunds- och 
målarbete utifrån social hållbarhet. Höstens chefsdag 
hade fokus på att psykisk hälsa och hur man arbetar för 
att främja detta på arbetsplatserna. Utvecklingsdagar har 
genomförts med förvaltningarnas ledningsgrupper med 
fokus på digitalisering och ledarskap.

Ledarskapsprogrammen har fortlöpt. Samtliga chefer har 
erbjudits utbildningar i arbetsrätt, rehabilitering, systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning med mera.

Utbildningar i medarbetarskap har fortsatt genomförts på 
arbetsplatserna i samverkan med fackliga organisationer. 
Syftet är att ha en dialog kring medarbetarskap och ge 
inspiration till utveckling av samverkansformer och god 
arbetsmiljö på arbetsplatserna.

En personalfest för samtliga anställda genomfördes under 
november månad, ca 1 100 personer anmälde sig. Aktivi-
teten planerades och genomfördes av en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar. 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har med-
arbetare genom kulturområdet Tisdagsklubben fortsatt 
erbjudits aktiviteter och personalförmåner. Aktiviteterna 
genomförs i samverkan med förvaltningarna och syftet är 
att detta ska bidra till glädje, stärkt gemenskap och ökad 
stolthet. Exempel på aktiviteter är personalkör och vår- 
och adventspromenader.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Medarbetar- och chefsundersökning har genomförts un-
der året. Syftet är att få en bild av hur kommunens uppfat-
tas som arbetsgivare, att kartlägga arbetsmiljöfaktorer och 
vid behov ta fram utvecklingsområden. 

Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits att kost-
nadsfritt delta i hälsofrämjande åtgärder, bland annat ge-
nom tillgång kommunens gym. Träningsbidrag erbjuds 
medarbetare i syfte att stimulera till träningsaktiviteter 
som förbättrar hälsan. Träningsbidraget har använts av 
1077 medarbetare under året.

En motionstävling har genomförts i syfte att främja fysisk 
aktivitet och stärka gemenskapen på arbetsplatserna, 45 
arbetsplatser deltog.

SJUKLÖNEKOSTNADER

FÖRVALTNING
SJUKLÖNEKOSTNADER INKLUSIVE PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG

2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 7 071 367 7 127 871

Kommunledningsförvaltningen 454 412 469 950

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 582 139 609 596

Kultur- och fritidsförvaltningen 291 591 384 792

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 398 932 2 344 456

Samhällsskyddsförvaltningen 203 396 191 244

Socialförvaltningen 11 198 059 11 403 544

TOTALT 22 199 896  22 531 453    



ÅRSREDOVISNING 2017   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  49

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   PERSONALREDOVISNING PERSONALREDOVISNING   |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SJUKFRÅNVARO

Av Falköpings kommuns medarbetare har 45 % ingen 
sjukfrånvaro alls under 2017 (jmf 2016 39 %) och 25 % 
har 1-5 sjukdagar 2017 (jmf 2016 27 %). 

Efter senaste årens ökning av sjukfrånvaron har trenden 
brutits och det sker en minskning. Detta följer de natio-
nella undersökningar som gjorts. En tänkbar förklaring 
till minskningen är Försäkringskassans striktare tillämp-
ning av sitt regelverk och ett förbättrat samarbete mellan 
Falköpings kommun, vårdcentralerna och Försäkrings-
kassan. Antalet kommunanställda med pågående sjuk-
skrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat 
(1 jan 2017, 198 st till 1 jan 2018, 174 st).

Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implemen-
tera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare 
arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har 
fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och mins-
kad sjukfrånvaro.

Falköpings kommun ingår i samverkansprojekt med 
Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i 
kontaktyrken genom samordning och tidiga insatser. Re-
gionens rehabiliteringsmottagningar utvecklar metoder 
och arbetssätt för att möta psykisk ohälsa och smärttill-
stånd och arbetar med förebyggande och efterhjälpande 
insatser. 

Det har även funnits möjlighet att delta i internt anord-
nade kurser i stresshantering och hälsa. Utbildning har 
genomförts för kommunens hälsoinspiratörer med tema 
livsstil. 

Uppföljning har gjorts av kommunens systematiska ar-
betsmiljöarbete via enkät som besvarats av chefer i sam-
verkan med skyddsombud/arbetsplatsombud.

Utbildning för chefer i hållbart ledarskap med fokus på att 
bibehålla god balans ur ett hälsofrämjande perspektiv har 
genomförts i samverkan med Skövde kommun.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Utbildning för chefer och skyddsombud/arbetsplatsom-
bud har genomförts inom ramen för utbildning i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunen har fortsatt deltagit i länsstyrelsens nätverk 
för jämställdhetsfrågor.

LÖN OCH VILLKOR

Löneöversyn 2017 är genomförd, Det sammanlagda ut-
fallet i 2017 års löneöversyn uppgick till 3,0 %. 

Samtliga anställda bjöds in till pensionsinformationer 
under våren.

FÖRVALTNING
ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG

ORDINARIE ARBETSTID (%)
TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV 

TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)
60 DAGAR ELLER MER (%)

KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,9 5,5 3,0 2,4 5,2 4,8 40,8 41,8

Kommunledningsförvaltningen 2,4 4,2 2,1 2,2 2,3 3,4 18,6 47,4

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 4,3 4,8 4,6 2,3 4,4 4,2 41,6 53,1

Kultur- och fritidsförvaltningen 10,0 7,8 1,5 1,9 6,5 5,3 63,7 51,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen 10,2 10,1 3,9 2,3 7,9 7,2 60,5 53,1

Samhällsskyddsförvaltningen 0,0 12,5 2,7 2,0 2,6 2,7 52,9 70,9

Socialförvaltningen 8,6 8,5 4,0 3,8 7,9 7,8 53,4 51,7

TOTALT 7,5 7,4 3,4 2,7 6,5 6,2 49,6 49,3

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

Vad gäller kvinnors sjukfrånvaro sker en liten minskning i BoU, KoF, SBF och Soc. Sjukskrivningar över 60 dagar ligger konstant vid jämförelse 2016 
och 2017.
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs 
årligen och medarbetar- och chefsundersökning vartan-
nat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i rehabilite-
ringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medar-
betarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom 
att fånga upp medarbetare med korttidsfrånvaro (6 till-
fällen/år).  

Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjuk-
frånvaro än männen. Medarbetare i kontaktyrken löper 
större risk att drabbas av ohälsa och risken är större för 
kvinnor än för män. 

En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsre-
laterad utan är en blandning mellan privata förhållanden 
och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade sjuk-
frånvaron har ökat från föregående år.

Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. 
Långtidssjukfrånvaron är konstant jämfört med föregå-
ende år.  De vanligast förekommande sjukskrivningsor-
sakerna är sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen och 
psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar.

Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställnings-
fonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få 
kompetens till nytt arbete.

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare på-
verkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhål-
lande till antalet frisk/sjukdagar. 

FÖRVALTNING TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

–29 ÅR (%) 30–49 ÅR (%) 50– ÅR (%)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,2 5,7 5,0 4,0 5,5 5,5

Kommunledningsförvaltningen 4,4 2,5 1,7 4,1 2,4 2,7

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 9,0 2,5 3,5 3,4 4,4 5,2

Kultur- och fritidsförvaltningen 1,5 2,7 7,2 3,8 8,3 9,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,2 6,4 9,8 6,7 6,7 7,6

Samhällsskyddsförvaltningen 1,3 1,2 1,9 0,6 4,2 6,9

Socialförvaltningen 6,0 6,3 7,7 7,9 9,0 8,2

TOTALT 5,6 5,8 6,3 5,6 7,1 7,1

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

Sjukfrånvaron i de olika åldersintervallen är tämligen konstant och högst är siffrorna i åldergruppen över 50 år.  
Den totala sjukfrånvaron i hela kommunen var 6,5 % 2016 och 6,2 % 2017. Sjukfrånvaron minskar något jämfört med 2016. 

DRIFTREDOVISNING   |   EKONOMISK REDOVISNING
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(TKR)
NETTOKOSTNAD TOM 

31 DECEMBER 2017 
NETTOKOSTNAD TOM 

31 DECEMBER 2016 

BUDGET 2017 EFTER 
KF-BESLUT NOVEMBER 

2016 
BUDGET 2017 

DIFFERENS BUDGET− 
NETTOKOSTNAD 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden  568 097      649 554      630 360      566 230     -1 867     

Byggnadsnämnden  1 726      1 165      1 774      1 774      48     

Kommunstyrelsen  95 593      109 027      106 335      104 824      9 231     

Ledning styrning och verksamhetsstöd  61 267      73 150      66 541      64 508      3 241     

Planering och utveckling  17 512      20 282      22 124      22 646      5 134     

Samverkan och samordning  16 814      15 595      17 670      17 670      856     

Realisationsvinst  1 650      593      -      -      1 650     

Realisationsförlust -695      -      -      -     -695     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  37 855      37 711      39 656      40 701      2 846     

Kultur- och fritidsnämnden  36 320      55 760      60 944      34 880     -1 440     

Samhällsskyddsnämnden  28 995      28 073      27 719      28 887     -108     

Socialnämnden  721 121      736 604      755 541      739 909      18 788     

Äldreomsorg och funktionsnedsättning  553 801      604 220      617 218      583 650      29 849     

Individ- och familjeomsorg  167 320      132 384      138 323      156 259     -11 061     

Tekniska nämnden  337 454      149 221      151 196      344 846      7 392     

Kommunrevisionen  1 252      1 300      1 300      1 300      48     

Valnämnden  72      47      70      70     -2     

Summa nämnder  1 829 440      1 769 053      1 774 895      1 863 421      35 891     

Centralt

Pensioner och lönebikostnader  21 293      18 258      25 750      25 750      4 457     

Löneutrymme  2 145      1 119      87 200      10 488      8 343     

Förändring av semesterlöneskuld  2 434      6 363      3 000      3 000      566     

Moms omsorgsboende -5 535     -5 419     -5 000     -5 000      535     

Reservmedel  -      2 568      -      -      -     

Driftkonsekvenser av investeringar  -      -      -      -      -     

Interna och externa hyror  -      -      -      -      -     

Bidrag till statlig infrastruktur (E20)  7 000      7 000      7 000      7 000      -     

Summa centralt  27 337      29 889      117 950      41 238      13 901     

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET  1 856 778      1 798 943      1 892 845      1 904 659      49 791     

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -2 520     -1 180      -      -      2 520     

Biogas  233     -166      900      900      667     

SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET -2 287     -1 346      900      900      3 187     

TOTALT  1 854 491      1 797 596      1 893 745      1 905 559      52 978     

Avskrivningar -95 994     -92 447     -95 000     -95 000     -994     

Återföring av kapitalkostnader  129 113      137 748      134 887      127 064      2 049     

Skatteintäkter  1 340 530      1 297 603      1 333 145      1 333 145      7 385     

Generella statsbidrag  582 458      517 099      562 808      579 608      2 850     

Finansiella intäkter  7 854      7 426      4 000      4 000      3 854     

Finansiella kostnader -10 974     -10 974     -13 500     -13 500      2 526     

Finansiering av ombudgeteringar via RUR  -      -      -      -      -     

ÅRETS RESULTAT  98 496      58 859      32 595      29 758      70 648     

Driftredovisning
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.
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PARK-GATA

Det enskilt största projektet för 2017 har varit ombyggna-
tionen för Köttorget och Storgatan. Detta projekt har även 
inneburit många följder på kringliggande gator och ytor. 

På Mösseberg har ett nytt konstsnöspår färdigställts med 
markförlagda el och vattenledningar och en ny skidtunnel 
och i Mössebergsparken har restaureringen färdigställts av 
den norra Svandammen. 

Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya 
bostadsgator som byggts på Lagmansgränd, Pianogatan 
och påbörjats på Prästgårdsgärde. Dessutom har arbetet 
fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren 
på Marjarp.

Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkom-
mun har fortsatt och under året har de största projekten varit 
Sankt Olofsgatans andra etapp, Drakängsvägen, Tunnelga-
tan samt utbyggnad av cykelbana genom norra delen av 
Slutarp, på banvallen. 

FASTIGHET

Påbörjade projekt inom fastighetsavdelningen är t.ex. 
projektering och planering av: Åsarps skola, förskolan i 
Kinnarp, förskolan Trollet, tillbyggnad av Vindängen, ny 
7-9-skola, om- och tillbyggnad av brandstation, om- och 
tillbyggnad av omklädning park/gata och ombyggnad av 
Ranliden. 

Byggnation av nytt demensboende och nybyggnation av 
förskolan Urd och serveringsbyggnad i Plantis pågår.  

Om- och tillbyggnad av Gustaf Dalénskolan och försko-
lan Junibacken har färdigställts under året. 

Större reinvesteringar (planerat underhåll) har gjort på 
bl.a. Freja dagcenter, Freja dagcenter, Kyrkerörsskolan, 
Ållebergsgymnasiet, Odenplan, Stenstorps vårdcentral, 
Frejahallen och Gustaf Dalénskolan

Fortlöpande arbetas det med myndighetskrav såsom till-
gänglighet, radon, hisskrav m.m.

Anslag och ombudgetering av medel för pågående arbeten
Totalt finns en investeringsbudget på 244 mnkr därav 173 
mnkr har använts under året. Medel för pågående investe-
ringsprojekt som behöver föras med över till 2018 är 84,5 
mnkr där över hälften, 43,3 mnkr avser det nya demens-
boendet, 10,1 mnkr avser medel för Energisparprojektet. 
Resterande medel är för bl.a. ny 7-9 skola, Vindängen 
skolan, Gustaf Dahlenskolan, Åsarps skola, förskolan 
Urd, planerat underhåll, ombyggnad av kök, Ishallen,  
cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning av Plan-
tisparken och Mössebergsparken, anslag för maskiner och 
inventarier på park/gata. 

Exploaterings projektet på Marjarp pågår, alla kostander 
redovisas under gatuexploatering men en del av kostna-
derna som hör till VA-exploateringsprojektet kommer fö-
ras över dit då projektet avslutas. En del av VA:s anslag 
bör omfördelas till gatudelen då den blir dyrare än tidigare 
fördelning.
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NÄMND (TKR)
NETTOKOSTNAD 

TOM 31 DECEM-
BER 2017 

BUDGET 
2017 

DIFFERENS 
BUDGET
NETTO-

KOSTNAD 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden  6 670      6 956      286     

Byggnadsnämnden  -      -      -     

Kommunstyrelsen  32 958      59 776      26 818     

Kommunledning  3 777      6 776      2 999     

Exploateringsbudget  29 181      53 000      23 819     

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden

 160      690      530     

Kultur- och fritidsnämnden  1 050      1 047     -3     

Samhällsskyddsnämnden  20 717      20 230     -487     

Socialnämnden  2 671      5 179      2 508     

Tekniska nämnden  172 889      244 232      71 343     

Summa nämnder  237 115      338 110      100 995     

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

 237 115      338 110      100 995     

TAXEFINANSIERAD VERKSAM-
HET

Vatten och avlopp  29 304      36 500      7 196     

Biogas  11 196      14 100      2 904     

SUMMA TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

 40 500      50 600      10 100     

TOTALT  277 615      388 710      111 095     

INVESTERINGAR 2017
TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET (TKR)

NETTO
UTGIFT 2017

BUDGET 
2017

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2017

PARK-GATA

   Gator m.m.  28 896     28 240    -656    

   Parker m.m.  8 668     15 485     6 817    

   Offentlig belysning  2 828     3 190     362    

   Exploatering, Marjarp  1 568    -2 786    -4 354    

   Exploatering, övriga gator  189     278     89    

   Maskiner och inventarier park-gata  3 332     8 790     5 457    

Falköpings Energi sparprojekt  4 227     14 331     10 104    

Fastigheter, övergripande  1 367     4 288     2 921    

Fastigheter, planerat underhåll  11 995     15 513     3 518    

FASTIGHETER

Förskola  34 055     25 895    -8 160    

Grundskola  43 712     52 330     8 618    

Särskilt boende  12 541     53 091     40 550    

Kultur och fritid  3 355     7 165     3 810    

Fastigheter övriga  12 539     11 997    -542    

Köksombyggnader  3 023     4 890     1 867    

Avfall, tryckavlopp  83     -      -83    

Maskiner och inventarier övriga 
avdelningar

 808     1 535     727    

SUMMA  173 186     244 232     71 045    

TEKNISKA NÄMNDEN, 
VA OCH BIOGAS (TKR)

NETTO 
UTGIFT 2017

BUDGET 
2017

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2017

VA -  25 000    -
Anslutningsavgifter -5 518    - -
Övergripande åtgärder  4 471    - -
Åtgärder på anläggningar  118    - -
Åtgärder på ledningsnät  30 232    - -
SUMMA VA  29 303     25 000    -4 303    

Exploatering VA-nät Marjarp  -       11 500     11 500    

BIOGAS

Mottagningsstation, steg 2  11 196     14 100     2 904    

SUMMA BIOGAS  11 196     14 100     2 904    
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Kassaflödesanalys

FINANSIERINGSANALYS (TKR) NOT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 117 944 75 679 100 406 60 044

Justering för avskrivningar 106 653 108 866 95 994 92 447

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 7 -955 -372 -955 -372

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 8 467 7 996 9 015 7 259

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital

232 110 192 169 204 461 159 378

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -17 672 -52 004 -7 120 -48 673

Ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager -124 216 -157 203

Ökning/minskning kortfristiga skulder 79 048 12 594 55 224 15 191

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 293 362 152 975 252 408 126 099

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar 0 0 0 0

Förvärv av anläggningstillgångar 9 -474 396 -276 857 -303 596 -212 045

Försäljning av anläggningstillgångar 10 25 981 11 389 25 981 11 389

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -448 415 -265 468 -277 615 -200 656

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 128 351 30 000 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) 7 000 7 000 7 000 7 000

Social investeringsreserv (SIR) -3 936 -2 025 -3 936 -2 025

Amorteringar 11 -3 106 -60 060 -1 250 -57 425

Ökning/minskning av aktier 0 -150 0 -150

Ökning/minskning av andelar -600 -9 714 -600 -9 714

Ökning/minskning av obligationer 51 845 -44 987 51 845 -44 987

Upp-/nedskrivning av aktier/obligationer 0 0 0 0

Utdelningar 0 0 0 0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 12 692 794 692 794

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 180 246 -79 142 53 751 -106 507

ÅRETS KASSAFLÖDE 25 193 -191 635 28 544 -181 064

Likvida medel vid årets början 2 051 193 685 -28 627 152 437

Likvida medel vid årets slut 27 244 2 051 -83 -28 627

RESULTATRÄKNING   |   EKONOMISK REDOVISNING
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Resultaträkning

Nedan speglas olika finansiella aspekter av den kommu-
nala ekonomin. Vid nedanstående analys är det bra att 
känna till följande:

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäkter 
och generella bidrag. Under posten verksamhetens intäk-
ter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, bidrag, 
taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter ökade från 
2016 med 9,3 %. 

Verksamhetens bruttokostnader ökade med 4,2 % från 
2016. Kostnadsökningen beror främst på volymökningar. 
Personalkostnaderna i kommunen ökade från 2016 med 
5,6%, en del motsvarar löneökningar men även där be-
roende på volymförändringar. För mer information om 
kommunens kostnader, se avsnitten Driftredovisning och 
Driftanalys. 

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

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 683 198 625 259 577 845 528 494

Realisationsvinst 7 1 650 593 1 650 593

Verksamhetens kostnader 2 -2 367 009 -2 242 193 -2 302 224 -2 187 638

Realisationsförlust 7 -695 0 -695 0

Avskrivningar 3 -106 653 -108 867 -95 994 -92 447

Verksamhetens nettokostnader -1 789 509 -1 725 208 -1 819 418 -1 750 998

Skatteintäkter 4 1 340 485 1 296 381 1 340 485 1 296 381

Generella statsbidrag 4 582 458 518 209 582 458 518 209

Finansiella intäkter 5 7 883 7 497 7 854 7 426

Finansiella kostnader 6 -23 373 -21 201 -10 973 -10 974

Resultat före extraordinära poster 117 944 75 678 100 406 60 044

Uppskjuten skatt -3 363 -3 030 0 0

Skatt -622 -482 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat 113 959 72 166 100 406 60 044

Finansiell analys av resultaträkningen

KOSTNADENS ANDEL 
AV SKATTEINTÄKTER

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TREND

Verksamhetens andel 92,8 93,5 92,5 90,9 94,2 95,2 93,7 92,5 93,4 89,8 89,4 93,1 92,6 91,4 89,7 l
Avskrivningarnas andel 3,8 3,9 3,7 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 5,7 5,0 5,3 5,1 5,0 l
Finansnettots andel 1,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 l
Summa 97,9 98,2 96,8 94,8 98,2 99,5 98,4 97,2 98,2 95,0 95,7 98,8 98,3 96,7 94,8 l

NETTOKOSTNADSANDEL

Trenden jämför med snittet 2014-2016.
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Nettokostnadsandelen försämrades för 2017 och hamnade 
på 94,8 %. Det var en följd av främst ökade personalkost-
nader och volymförändringar jämfört med 2016. Trenden 
visar att avskrivningarna ökat över tid – en följd av att kom-
munen varit och kommer att vara i en tung investeringsfas.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnaderna 
öka mer än skatte- och statsbidragen. För 2017 översteg 
skatte- och statsbidragsutvecklingen nettokostnadsut-
vecklingen med 2,1 %. 

Falköpings långfristiga lån uppgick till 604 mnkr. En 
kortfristig del om 5 mnkr inkluderades i dessa 604 mnkr. 
Den genomsnittliga upplåningsräntan låg på 1,66 %. De 
senaste åren har denna upplåningsränta blivit allt lägre. 
Nettoräntan, där de finansiella intäkterna inkluderas, var 
0,37 %. Se vidare Finansiell rapport.

REALISATIONSVINST/-FÖRLUST

Denna post är i allmänhet en liten marginell post för 
kommunen. En realisationsvinst kan uppkomma vid 
försäljning av till exempel fastigheter över aktuellt an-
skaffningsvärde. Vid motsatt förhållande kan en reali-
sationsförlust uppstå. 2017 uppgick realisationsvinsten 
till 1,6 mnkr och kommunen hade även en realisations-
förlust som kommer från försäljningen av busstationen 
och som uppgick till 0,7 mnkr.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TREND

Årets resultat (mnkr) 23,9 9,5 23,4 42,7 28,7 79,2 68,5 23,0 30,1 60,0 100,4 l

Inkl AFA % 1,8 0,7 1,7 2,9 1,9 5,1 4,3 1,4 1,8 3,3 5,2 l

Exkl AFA % 1,8 0,7 1,7 2,9 1,9 3,1 3,4 1,4 1,0 3,3 5,2 l

ÅRETS RESULTAT

GENOMSNITTSRÄNTA (PROCENT)

	  

	

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat innehåller alla löpande kostnader och intäk-
ter och bör i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ligga på över 2 % sett över en längre tidspe-
riod. Av ovanstående bild framgår att årets resultat 2017 
hamnade på 5,2 %.

Årets resultat på 100,4 mnkr var bättre än budgeterat och 
innebar en positiv budgetavvikelse om drygt 70,6 mnkr 
gentemot flerårsplanen 2017-2019.  

Av denna avvikelse står nämnderna sammanlagt för ca 35 
mnkr. Socialnämnden står här för knappt 19 mnkr. Det 
ska dock påpekas att inom nämnden finns stor variation. 
De riktade statliga stimulansmedlen för att öka beman-
ningen inom äldreomsorgen har kunnat användas och det 
har bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat. Inom indi-
vid- och familjeomsorgen finns ett underskott på 11 mnkr. 
Utöver nämnderna finns budgetavvikelser inom centrala 
delar på ca 35 mnkr. Här står löne- och pensionskostnader 
för ca 14 mnkr i bugdetavvikelse och skatter och generella 
statsbidrag för ca 10 mnkr. Resterande avvikelser är för-
delade på flera mindre poster. Ytterligare analys kommer 
av 2017 års driftsredovisning att göras under 2018 för att 
skapa bättre förutsättningar och underlag för kommande 
budgetarbete.

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. Hit-
tills avsatt 21,0 mnkr.

Årets resultat för Falköping innebar 3 047 kronor/invå-
nare (2016 1 832 kronor/invånare).
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 827 882 2 544 194 2 093 830 1 970 191

Programvaror 807 1 171 0 0

Byggnader och mark 13 2 434 378 2 119 947 1 785 541 1 575 924

Pågående arbeten 120 551 106 658 34 541 75 828

Maskiner och inventarier 14 94 472 79 850 91 539 77 336

Finansiella anläggningstillgångar 15 177 674 236 568 182 209 241 103

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 200 934 175 874 154 822 137 189

Förråd och exploateringsmark 16 379 256 197 41

Kortfristiga fordringar 17 173 311 173 567 154 708 165 775

Kassa och bank 18 27 244 2 051 -83 -28 627

SUMMA TILLGÅNGAR 3 028 816 2 720 068 2 248 652 2 107 380

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 19

Bundet kapital

Bundna reserver 20 964 25 979 0 0

Fritt kapital

Balanserat eget kapital 926 116 870 008 926 116 870 008

Fria reserver 61 822 44 777 0 0

Årets resultat 113 959 72 166 100 406 60 044

Summa eget kapital 1 122 861 1 012 930 1 026 522 930 052

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner 20 105 597 94 824 105 556 94 761

Avsättning för återställande av avfallstipp 20 3 926 5 646 3 926 5 646

Avsättning för omstruktureringsåtgärder 20 0 60 0 60

Avsättning för uppskjuten skatt 20 4 565 1 203 0 0

Summa avsättningar 114 088 101 733 109 482 100 467

SKULDER

Långfristiga skulder 21 1 215 076 1 092 278 599 063 600 313

Statlig infrastruktur (E20) 70 000 70 000 70 000 70 000

Kortfristiga skulder 22 506 791 443 127 443 585 406 548

Summa skulder 1 791 867 1 605 405 1 112 648 1 076 861

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 028 816 2 720 068 2 248 652 2 107 380

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 101 909 101 909 0 0

 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 23 695 908 715 653 695 908 715 653

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 24 611 669 440 276 611 412 440 036

 varav kommunala bolag 595 800 429 305 595 800 429 305

 övriga 15 810 10 844 15 553 10 604

 förlustgaranti egna hem 59 128 59 128

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 1 409 486 1 257 838 1 307 320 1 155 689
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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 nettoinvesterings-
kostnaderna jämfört med föregående år.   

Under åren 2014–2016 låg investeringarna i Falköping 
i genomsnitt på 10,2 % som andel av skatteintäkter och 
bidrag. 2017 låg andelen på 14,4 % för Falköpings kom-
mun.

Ett mått som kan studeras är hur stor del av årets inves-
teringar som är självfinansierade. Med detta menas att 
investeringsutgiften ska motsvara summan av årets resul-
tat 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 resul-
tat på 100,4 mnkr + årets avskrivningar om 96,0 mnkr 
skulle följaktligen tillåta investeringar på 196,4 mnkr för 
att dessa ska anses vara självfinansierande. Självfinansie-
ringsgraden var 2017 71,0 % (2016 76,0 %). Investering-
arna var med andra ord inte självfinansierade.

KASSALIKVIDITET

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.

Kassalikviditeten låg per den 31 december 2017 på 34,9 % 
(2016 33,7 %). 

En god kassalikviditet krävs vid hög investeringstakt. Sam-
tidigt är det en avvägning mellan hög likviditet och lägre 
avkastning alternativt lägre likviditet och högre avkastning. 
Om de finansiella anläggningstillgångarna skulle medräk-
nas, som – trots sin långsiktiga placeringsinriktning – kan 
omsättas till likvida medel inom kortfristig tid, skulle likvi-
diteten hamna på 76,0 % (2016 68,8 %).  
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SOLIDITET 

Kommunens egna kapital var vid årsskiftet drygt 1 026,5 
mnkr (2016 930 mnkr). Kommunens skuldsättning vid 
årsskiftet bestod av kortfristiga skulder om 443,7 mnkr 
(2016 406,5 mnkr), långfristiga lån 669 mnkr (2016 670 
mnkr) och avsättningar 109,5 mnkr (2016 100,5 mnkr). 

Pensionsförpliktelserna, som inte finns upptagna bland 
avsättningar och skulder, uppgick 2017 till 696 mnkr 
(2016 716 mnkr).

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens till-
gångar som finansierats med egna medel. Måttet uppgick 
till 45,6 % (2016 46,3 %). Tas hänsyn till de pensionsför-
pliktelser, som inte finns medtagna som skuld eller avsätt-
ning, hamnade istället soliditeten på 14,7 % (2016 10,7 
%). Ett bra sätt att öka soliditeten är att höja resultatnivån. 
Sedan 2003 har kommunens tillgångar vuxit med 102,7 % 
och det egna kapitalet med 79,3 %.

Falköpings kommuns långfristiga skulder exklusive den 
kortfristiga delen var 2017 18,1 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 re-
sultatutjämningsreserv. Denna reserv kan användas för att 
utjämna intäkter över en konjukturcykel under förutsätt-
ning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är nega-
tivt. RUR är frivillig att tillämpa. 

Falköpings kommun har beslutat följande regler för han-
teringen av RUR:

•  Reservering till RUR får ske med det belopp som kom-
munens 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 balanskravs-
justerade resultat överstiger 1 % av skatter och statsbi-
drag.
•  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 5,2 % 
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 till-
räckligt just nu. Därför görs ingen ytterligare reservering 
2017.

SOCIAL INVESTERINGSRESERV (SIR)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att in-
rätta en social investeringsreserv (SIR) med en ingående 
balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala investerings-
reserven är att genom ett hälsofrämjande, förebyggande 
arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp 
i ett tidigt skede. 

Falköpings kommun hade vid ingången av år 2017 9,7 
mnkr i social investeringsreserv. Vid utgången av år 2017 
var beloppet 5,7 mnkr. Ingen ytterligare reservering till 
SIR från 2017 års resultat är beslutad.
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Notförteckning

BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 49 828 49 615 49 828 49 615

Taxor och avgifter 107 031 99 731 107 031 99 731

Hyror och arrenden 157 145 147 114 53 457 51 939

Bidrag 279 882 272 092 279 882 272 092

Övriga intäkter 89 312 56 707 87 647 55 117

Summa verksamhetens intäkter 683 198 625 259 577 845 528 494

NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER

Förtroendemän -6 982 -6 520 -6 982 -6 520

Personal -1 141 263 -1 085 018 -1 125 006 -1 068 623

Sociala avgifter -354 092 -332 575 -349 874 -328 505

Pensionskostnader -114 380 -106 978 -113 078 -105 684

Material och tjänster -654 715 -607 124 -611 708 -574 327

Bidrag, vård och ersättningar -95 576 -103 979 -95 576 -103 979

Summa verksamhetens kostnader -2 367 009 -2 242 193 -2 302 224 -2 187 638

NOT 3  AVSKRIVNINGAR

Avskrivning byggnader och anläggningar -79 413 -83 426 -69 643 -67 714

Avskrivning maskiner och inventarier -27 240 -25 441 -26 351 -24 733

Summa avskrivningar -106 653 -108 867 -95 994 -92 447

NOT 4  SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

Kommunalskatt 1 340 485 1 297 491 1 340 485 1 297 491

Generella statsbidrag 47 433 18 571 47 433 18 571

Inkomst-/kostnadsutjämning 535 024 498 527 535 024 498 527

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 922 942 1 814 590 1 922 942 1 814 590

NOT 5  FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta på likvida medel 7 883 7 497 7 854 7 426

Summa finansiella intäkter 7 883 7 497 7 854 7 426

NOT 6  FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -22 127 -20 120 -9 727 -9 893

Ränta på pensionsavsättningar -914 -790 -914 -790

Övriga finansiella kostnader -332 -291 -332 -291

Summa finansiella kostnader -23 373 -21 201 -10 973 -10 974

NOT 7  VINST VID FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Realisationsvinster vid försäljning -1 650 -372 -1 650 -372

Realisationsförluster vid försäljning 695 0 695 0

Summa vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -955 -372 -955 -372

NOT 8  JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

Avsättning pensionskuld förtroendevalda -364 616 -364 616

Avsättning till pensionsskuld 9 052 4 711 9 052 4 711

Avsättning för återställande avfallstipp -1 721 639 -1 721 639

Avsättning för omstruktureringsåtgärder -60 0 -60 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1 560 2 030 2 108 1 293

Summa justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 467 7 996 9 015 7 259
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

NOT 9  FÖRVÄRV AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Bruttoinvesteringar -474 396 -276 857 -303 596 -212 045

Varav kostnad för egna arbeten 11 739 11 560 11 739 11 560

NOT 10  FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Försäljning av mark 6 558 1 277 6 558 1 277

Erhållna investeringsbidrag 8 825 3 762 8 825 3 762

Försäljning av fastighet 10 113 6 083 10 113 6 083

Försäljning av inventarier 485 267 485 267

Summa försäljning av anläggningstillgångar 25 981 11 389 25 981 11 389

NOT 11  AMORTERINGAR

Nordea 0 -52 425 0 -52 425

SEB -1 250 -5 000 -1 250 -5 000

Övriga -1 856 -2 635

Summa amorteringar -3 106 -60 060 -1 250 -57 425

NOT 12  ÖKNING/MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Falbygdens Bredband 392 392 392 392

Falköpings Alpin 300 402 300 402

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 692 794 692 794

NOT 13  BYGGNADER OCH MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 845 252 2 650 507 1 938 286 1 815 116

Ingående ackumulerade avskrivningar -987 829 -918 692 -624 886 -571 063

Ingående bokfört värde 1 857 423 1 731 816 1 313 400 1 244 054

Nyanskaffningar 346 751 202 636 232 532 131 027

Försäljning -11 847 -6 576 -11 847 -6 575

Investeringsbidrag -8 825 -1 283 -8 825 -1 283

Årets avskrivningar -64 772 -69 170 -55 367 -53 823

Utgående bokfört värde 2 118 730 1 857 423 1 469 893 1 313 400

Anläggningar för affärsverksamhet

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 437 712 420 528 437 712 420 528

Ingående ackumulerade avskrivningar -175 188 -161 297 -175 188 -161 297

Ingående bokfört värde 262 524 259 231 262 524 259 231

Nyanskaffningar 72 918 20 343 72 918 20 343

Försäljning -5 518 0 -5 518 0

Investeringsbidrag 0 -3 159 0 -3 159

Årets avskrivningar -14 276 -13 891 -14 276 -13 891

Utgående bokfört värde 315 648 262 524 315 648 262 524

Totalt byggnader och mark 2 434 378 2 119 947 1 785 541 1 575 924

NOT 14  MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 339 233 313 746 320 349 295 922

Ingående ackumulerade avskrivningar -259 383 -233 943 -243 013 -218 280

Ingående bokfört värde 79 850 79 803 77 336 77 642

Nyanskaffningar 41 862 25 488 40 553 24 428

Försäljning 0 0 0

Investeringsbidrag 0 0 0 0

Årets avskrivningar -27 240 -25 440 -26 351 -24 733

Utgående bokfört värde 94 472 79 850 91 539 77 336
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

NOT 15  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier 5 995 5 952 10 595 10 552

Falköpings Hyresbostäder 0 0 4 600 4 600

Hotellfastigheter i Falköping 3 400 3 400 3 400 3 400

Falbygdens Bredband 125 125 125 125

Ekehagens forntidsby 375 375 375 375

Mularps vind 1 872 1 872 1 872 1 872

Backgårdens vind 180 180 180 180

Inera 43 0 43 0

Andelar 22 836 22 236 22 771 22 171

Falbygdens Mat & Kultur 75 75 75 75

Svensk Turism 10 10 10 10

Svenska Turistrådet 30 30 30 30

Kommuninvest 15 230 14 630 15 230 14 630

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 7 407 7 407 7 407 7 407

Bruk för alla 10 10 10 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav 74 74 9 9

Aktier och obligationer, pensionsmedel 59 866 59 866 59 866 59 866

Telia 21 648 21 648 21 648 21 648

Swedbank 11 119 11 119 11 119 11 119

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 7 196 7 196 7 196

Handelsbanken 5 402 5 402 5 402 5 402

Obligationer, förlagsbevis 30 815 82 660 30 815 82 660

Klövern 5 000 49 966 5 000 49 966

Nordea 23 016 29 895 23 016 29 895

Deutsche Bank 926 926 926 926

KBC Bank 926 926 926 926

Societe Generale 947 947 947 947

Långfristig utlåning 9 161 9 853 9 161 9 853

Bidrag E20 70 000 70 000 70 000 70 000

E20-upplösning -21 000 -14 000 -21 000 -14 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 177 674 236 568 182 209 241 103

NOT 16  FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd 379 256 197 41

Summa förråd och exploateringsmark 379 256 197 41

NOT 17  KORTFRISTIGA FORDRINGAR

 Interimsfordringar 15 800 22 561 15 800 22 561

 Kundfordringar 27 040 19 896 27 040 19 896

 Preliminär skatt 37 922 36 969 37 922 36 969

 Övriga kortfristiga fordringar 92 549 94 140 73 946 86 349

Summa kortfristiga fordringar 173 311 173 567 154 708 165 775

NOT 18  KASSA OCH BANK

 Kassa 44 21 44 21

 Bank 33 152 35 453 5 825 4 775

 Plusgiro -5 952 -33 423 -5 952 -33 423

Summa kassa och bank 27 244 2 051 -83 -28 627
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

NOT 19  EGET KAPITAL

Eget kapital 1 008 902 940 764 926 116 870 008

Årets resultat 113 959 72 166 100 406 60 044

Summa eget kapital 1 122 861 1 012 930 1 026 522 930 052

Därav disponeras för pensioner intjänade före 1999 77 000 77 000 77 000 77 000

Därav resultatutjämningsreserv 60 800 60 800 60 800 60 800

Därav social investeringsreserv 5 728 9 664 5 728 9 664

I posten Eget kapital i den sammanställda redovisningen 2017-12-31 ingår en justering 
pga fel tidigare år om 92 tkr avseende inlösen av aktier.

NOT 20  AVSÄTTNINGAR

 Avsättning för återställande av avfallstipp 3 926 5 646 3 926 5 646

 Avsättning för omstruktureringsåtgärder 0 60 0 60

 Avsättning för pensioner 82 959 72 496 82 918 72 433

 Avsättning för garanti- och särskild ålderspension 69 76 69 76

 Avsättning för pensioner till förtroendemän 2 597 2 961 2 597 2 961

 Finansiell kostnad 790 -636 790

 Avsättning för uppskjuten skatt 4 565 1 203 0 0

 Avsättning för särskild löneskatt 20 608 18 501 20 608 18 501

Summa avsättningar 114 088 101 733 109 482 100 467

NOT 21  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ingående låneskuld 1 092 278 1 111 159 600 313 647 338

Nyupplåning under året 125 904 276 179 0 245 400

Årets amortering -3 106 -295 060 -1 250 -292 425

Summa långfristiga skulder 1 215 076 1 092 278 599 063 600 313

NOT 22  KORTFRISTIGA SKULDER

Interimsskulder 21 045 18 959 0 305

Leverantörsskulder 124 131 84 841 90 202 73 292

Prel skatt o soc avg 53 458 51 376 52 255 50 203

Semester- o ferielöneskuld 104 579 102 104 102 429 99 995

Uppl räntor 704 1 194 0 14

Pensionskostn, ind del 52 375 49 716 52 375 49 716

Löneskatt, individuell del 36 146 34 174 36 146 34 174

Kortfrist del av långfrist skuld 9 303 6 856 5 000 5 000

Övr kortfr skulder 105 049 93 906 105 177 93 848

Summa kortfristiga skulder 506 791 443 127 443 585 406 548

NOT 23  PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsskuld som uppkommit före 1998, vid årets början 575 932 602 506 575 932 602 506

Ränteuppräkning 5 284 5 310 5 284 5 310

Basbeloppsuppräkning 11 945 3 471 11 945 3 471

Utbetalningar -27 849 -27 377 -27 849 -27 377

Sänkning diskonteringsränta

Aktualisering -1 796 -7 409 -1 796 -7 409

Bromsen

Övrig post -3 474 -569 -3 474 -569

Löneskatt 135 866 139 721 135 866 139 721

Summa pensionsförpliktelser 695 908 715 653 695 908 715 653
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

NOT 24  BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunägda företag

Falköpings Hyresbostäder 595 800 429 305 595 800 429 305

Egna hem och småhus

SBAB Bank AB 29 40 29 40

BKN (Statens bostadskreditnämnd) 0 42 0 42

AB Balken Finans Sweden 30 46 30 46

Övriga

Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för 100 100 100 100

Bostadsrättsföreningen Tryggheten 11 842 8 004 11 842 8 004

Bredband Jättene 1 000 2 500 1 000 2 500

Luttra fiber ek för 2 611 0 2 611 0

Övriga 257 240 0 0

Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser 611 669 440 276 611 412 440 036
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Finansiell rapportRedovisningsprinciper

Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser (RKR 7.1)

Kommunen återlånar pensionsmedlen i sin helhet och av-
viker därmed från förvaltningsberättelsens formkrav. Inga
finansiella placeringar är att hänföra till förvaltning av
pensionsmedel.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 
(RKR 18)

Investeringsbidrag och ersättning för gatukostnader redo-
visas 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 infördes under 
2017.

Övriga avvikelser

Avvikelser sker från 8 kap. § 3a i kommunallagen, då inga
särskilda föreskrifter antagits för medel avsatta till pen-
sionsförpliktelser. Från och med 2013 är frågan reglerad 
i finanspolicyn.

Redovisning av exploateringsområden sker i investe-
ringsredovisningen. Enligt rekommendationen ska en 
uppdelning göras på omsättnings- respektive anlägg-
ningstillgång.

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. 

Vi klassificerar alltid  reavinster  och reaförluster som 
jämförelsestörande poster.

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 redo-
visningsprinciperna med följande undantag.

Falköpings kommuns finansiella rapport 
per 31 december 2017 

LÅNESKULD

Kommunens långfristiga lån uppgick den 31 december 
till 604 mnkr, kortfristiga delen var 5 mnkr. Vid årsskiftet 
2016/2017 var låneskulden 605 mnkr, vilket innebär att 
amortering skett med 1 mnkr under året.

Bundna räntan av låneskulden uppgår till 300 mnkr och 
resterande 304 mnkr har rörlig ränta. 

Den genomsnittliga räntan för låneskulden uppgick till 
1,66 %. Som framgår av diagrammet uppgick finansiella 
kostnader för 2017 till 10,1 mnkr och finansiella intäkter, 
aktieutdelningar och räntor, till 7,8 mnkr.

Räntekostnaden för swappar uppgick till 10,1 mnkr och 
räntekostnaden för rörliga lån blev ett minus med 0,4 mnkr, 
allt beroende på minusräntan. Kommunens ränteintäkter 
kommer från innehavet av långa obligationer.

Nettoräntan, det vill säga differensen mellan räntekostnad 
och finansiella intäkter, uppgick till 0,37 %. Kommunen 
har inte gjort någon nyupplåning under 2017. 

Det extrema ränteläget i världen och Sverige, innebär att 
kommunen inte får någon ränta på bankkonton, å andra si-
dan har kommunen låga räntekostnader för sina rörliga lån. 
Om kommunen enbart haft rörliga räntor på sin låneskuld, 
skulle räntekostnaden vara ett tillgodo på 0,4 mnkr. Riks-
bankens styrränta ligger för tillfället på -0,50 % (infördes 
15/2 2015), vilket inte kan anses vara en normal räntenivå. 
En normal ränta för Sverige idag borde enligt Robert Berg-
qvist, chefsekonom på SEB, vara 2,5 % och riksbanken 
anser att ränta bör vara mellan 2,5 till 4 %. En negativ styr-
ränta 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 mnkr för att utjämna framtida 
kostnader för den gamla pensionsskulden. Från och med 
2006 års budget och t o m 2014 har 7 mnkr budgeterats år-
ligen för att finansiera pensionskostnader under kommande 
år. Den sammanlagda avsättningen uppgår till 77 mnkr 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 bankobligatio-
ner i Deutsche Bank, KBC bank. Societe Generale, SEB, 
Danske bank, Nykredit och HSBC.

Anskaffningsvärdet i aktier är 59,8 mnkr och i obligationer-
na 17,2 mnkr. Sammanlagt uppgår det totala anskaffnings-
värdet till 77 mnkr.  

Sedan kommunen började placera medel har kommunen 
erhållit aktieutdelning med 13,8 mnkr. Börsen har gått bra 
under året vilket inneburit att värdet på aktierna den 31 de-
cember ökat med 3,3 mnkr från årsskiftet. 

Rent teoretiskt visar diagrammet att det fanns en fallhöjd på 
ca 28,5 %, 17,1 mnkr, innan värdet på kommunens innehav 
är samma som anskaffningsvärdet.

EKONOMISK REDOVISNING   |  FINANSIELL RAPPORT

LIKVIDITET

Kommunens likvida medel uppgick den 31 december till 
-82,6 tkr.  

I och med minusräntan kan vi inte ha våra likvida medel på 
banken då vi riskerar att få betala ränta på behållningen. Vi 
utnyttjar därför en räntefri checkkredit på 90 mnkr och har 
vår överlikviditet placerad kort i ränteobligationer. Vår över-
likviditet uppgick den 31 december till 8 mnkr. 

Kommunens investeringar per den 31 december uppgick till 
277,6 mnkr. 

Totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 388 mnkr 
inklusive ombudgeteringar. 

I vår strävan att reducera kontanthanteringen har vi infört 
möjligheten att betala med swish på 22 olika ställen i kom-
munen. Under 2017 har vi mottagit 1,3 mnkr och sedan vi 
började 2016, uppgår totala summan till 2,1 mnkr vilket 
inneburit att vi och banken därmed sluppit att hantera kon-
tanter med motsvarande belopp.
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Jämförelse med andra kommuner
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PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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Utfallet per nämnd beskrivs enbart i tabeller 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 in-
vånare enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) och deras räkenskapssammandrag för år 2016. År 2017 är inte tillgängligt i 
skrivandets stund. Verksamhetsindelningen bygger på SCB:s rapportering.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn och utbildningsnämnden har en negativ budgetav-
vikelse på 1,8 mnkr.

Utökningen av Centrum för Flerspråkighet, CFF, är den 
enskilt största anledningen till att Barn- och utbildnings-
nämnden gör ett underskott. Elever har lagstadgad rätt till 
särskilt stöd, modersmålsundervisning och studiehandled-
ning på modersmål och andelen elever med dessa behov 
har ökat markant de sista åren. Kostnaderna inom CFF har 
ökat med över 3 miljoner under 2017 vilket nämnden inte 
hade täckning för i den beslutade ramen.

Volymökningen av elever påverkar även helheten men 
kostnadsökningen sker framförallt då nya grupper eller 
klasser krävs. I vissa fall har även extra moduler krävts för 
att lösa trångboddheten. Den ökade undervisningskostna-
den framför allt i grundskola täcker riktade stadsbidragen. 
 

Verksamhetsredovisning

I den här delen redovisas kortfattat nämndernas resultat och budgetavvikelser, analys av orsaker och slutligen 
en sammanfattad analys av helheten.

Det ser ut som om nämndernas kostnader minskat mellan åren. Detta beror på att kostnader för lokaler och 
städ lyfts över från berörda nämnder till tekniska nämnden så kostnaderna för 2016 inkluderar lokaler och städ 
för berörda nämnder, vilket inte kostnaderna för 2017 gör.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR) 2017 2016

Intäkter         198 484            167 405    

Kostnader         766 581            816 959    

Nettokostnader        568 097          649 554    

Budget         566 230            638 373    

Budgetavvikelse          – 1 867          – 11 181    

BYGGNADSNÄMNDEN (TKR) 2017 2016

Intäkter                 -                      -      

Kostnader             1 726               1 165    

Nettokostnader            1 726              1 165    

Budget             1 774               1 813    

Budgetavvikelse                 48                 648    

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse på 
0,05 mnkr.
 
Under året har byggnadsnämnden utarbetat flera detalj-
planer vilka krävde konsultinsattser för olika typer av ut-
redningar. Konsultkostnaderna var högre än föregående 
året medan kostnaderna för byggnadsnämnden var nästan 
i samma nivå som år 2016. 

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen visar på en positiv budgetavvikelse på 
9,2 mnkr.

Inom verksamhetsområdet ledning, styrning och verk-
samhetstöd blir överskottet 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på 
flera vakanser inom området. Ersättning från Trygg-Hansa 
försäkringsbolag har inkommit för ett ”felaktigt bygglov” 
på 2,1 mnkr. Kostnaderna för detta ärende uppkom 2010.
Inom verksamhetsområdet planering och utveckling blir 

KOMMUNSTYRELSEN (TKR) 2017 2016

Intäkter     26 063              21 955    

Kostnader   121 657            130 982    

Nettokostnader    95 593          109 027    

Budget   104 824            112 932    

Budgetavvikelse      9 231              3 905    
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överskottet 5,1 mnkr. Inom ansvar personalstrategi är 
avvikelserna inom personalaktivitet, kompetensförsörj-
ningsplan, attraktiv arbetsgivare samt träningsbidrag. 
Inom dessa fyra områden blir överskottet tillsammans 1,3 
mnkr. Det största överskottet inom planering och utveck-
ling står ansvar Stadsbyggnad för med 3,8 mnkr. Efter-
frågan på tomter och bygglov har genererat stora intäkter 
under 2017. 

Inom verksamhetsområdet samverkan och samordning 
blir överskottet 0,8 mnkr. Inom ansvar Överförmyndare 
finns en positiv budgetavvikelse inom intäkter på 1,3 
mnkr för arvoden gode män, då Migrationsverket betalat 
ut kommunens återsökningar. Det som föregående år har 
släpat har nu har kommit ikapp.

KOMPENTENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Kompentens- och arbetslivsnämnden visar på en positiv 
budget avvikelse på 2,8 mnkr.

Inom arbetsmarkandsenheten har intäkterna under året 
varit större än budgeterat inom i ESF-projekten (Europe-
iska socialfonden) Plattform Ung Styrka och Ung Arena. 
Bidragen från Samordningsförbundet har ökat och under 
våren erhöll nämnden extra statsbidrag för sommarferie-
praktikplatser. 

Svenska för Invandrare, SFI, har under året fått extra 
statsbidrag utöver schablonersättning för nyanlända med 
uppehållstillstånd. De gymnasiala yrkesutbildningarna, 
inklusive språkförstärkta, har genererat större statsbidrag 
än budgeterat utifrån den nya förordningen som trädde i 
kraft 1 januari 2017. 

Kostnaderna är 2 700 tkr större än budgeterat vilket kan 
förklaras med ökade kostnader gällande gymnasiala yr-
kesutbildningar.

KOMPETENS - OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN (TKR) 2017 2016

Intäkter           33 803              27 586    

Kostnader           71 658              65 298    

Nettokostnader          37 855            37 712    

Budget           40 701              38 270    

Budgetavvikelse            2 846                 558    

KULTUR - OCH FRITIDSNÄMNDEN (TKR) 2017 2016

Intäkter           15 692              15 899    

Kostnader           52 012              71 659    

Nettokostnader          36 320            55 760    

Budget           34 880              55 417    

Budgetavvikelse         – 1 440                – 343    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ budgetavvi-
kelse på 1,4 mnkr.

I samband med att budgeten för internhyror och städ togs 
bort inför 2017 gjordes även en förändring av kapitalkost-
nader mellan 2016 och 2017. Förändringen innebar att 
kultur- och fritidsnämndens budget minskades med 1,1 
mnkr. 

Intäkterna har minskat med 0,1 mnkr på grund av att 
Bräcke Diakoni har tagit över uthyrningen av Medbor-
garhuset. Många ansökningar från föreningar har medfört 
ökade kostnader. Utvecklingsinsatser inom förvaltning 
har medfört extra kostnader.
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NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 
MELLERSTA SKARABORG (TKR)

2017 2016

Intäkter     50 742    - 

Kostnader     79 737    - 

Nettokostnader    28 995                    -      

Budget     28 887     -

Budgetavvikelse            -108                 -    

GEMENSAMT AVTALAD
VERKSAMHET SMS (TKR)

UTFALL MOT 
BUDGET

FAKTISK FI-
NANSIERING

RESULTAT-   
FÖRDELNING

Intäkter             6 049      

Kostnader           70 796      

Nettokostnader          64 747                    -                      -      

Budget, finansiering    

Falköping 44,6 %           29 379              28 907          -472    

Götene 14,5 %             9 525               9 373          -152    

Skara 24,3 %           15 980              15 725          - 255    

Tidaholm 16,6 %           10 916              10 742          -174    

Budgetavvikelse          65 800            64 747         -1 053    

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 
MELLERSTA SKARABORG

I redovisning för SMS beskrivs endast siffror kopplade 
till 2017 eftersom det är första året i ny organisation.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg visar på 
en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

 

Falköping justerad budget 28 841 + 538 = 29 379 tkr  

Nettokostnaden för nämndens verksamhet som bedrivs 
i avtalad samverkan med Götene, Skara och Tidaholms 
kommuner uppgår till 64,7 mnkr. En avräkning har skett 
enligt respektive kommuns budgeterade andel av kostna-
den för den gemensamma verksamheten. För att jämställa 
förutsättningarna för respektive kommuns andel av finan-
sieringen har Falköpings kommuns budget före avräkning 
justerats motsvarande utebliven anslagstilldelning från 
årets lönepott (0,5 mnkr). Övriga kommuners andelar in-
kluderade lönekostnadsökningen. Justerad budgeterade 
nettokostnader uppgår då till 65,8 mnkr. 

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden har två verksamhets/budgetramar, vilka 
redovisas var för sig nedan.

Socialnämndens totala avvikelse visar på en positiv bud-
getavvikelse på 18,7 mnkr. Förändringen i intäkter förkla-
ras av minskade intäkter från försäkringskassan på grund 
av färre utförda assistanstimmar samt mindre statliga bi-
drag avseende ersättningar från Migrationsverket för en-
samkommande barn. Utförda timmar inom hemtjänsten 
har också blivit färre, vilket genererade lägre kostnader 
för biståndsavdelningen samtidigt som intäkterna hos de 
kommunala hemtjänstutförarna blev lägre.

Under året har pengar omfördelats mellan förvaltningens 
båda ramar för att täcka ökade kostnader för framförallt 
LSS-insatser då verksamheten varit underbudgeterad.

De positiva budgetavvikelserna är framförallt hänförliga 
till biståndsbeslutad hemtjänst, sjuksköterskor, funktions-
nedsättning och förvaltningsgemensamt. Det har också 
varit en del vakanser inom alla avdelningar. 

Utförda timmar i hemtjänsten har minskat, vilket ger ett 
överskott på biståndsenheten. Hemtjänsten bytte ersätt-
ningsmodell med start 1 september 2017. Samtidigt visar 
den kommunala hemtjänstutförarsidan ett underskott.

SOCIALNÄMNDEN TOTALT (TKR) 2017 2016

Intäkter       304 775            332 115    

Kostnader     1 025 896         1 068 719    

Nettokostnader      721 121          736 604    

Budget       739 909            750 435    

Budgetavvikelse        18 788            13 831    

ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT

2017 2016

Intäkter       231 989            28 154    

Kostnader     785 790         852 374    

Nettokostnader      553 801          604 220    

Budget       583 650            611 611    

Budgetavvikelse        29 849            7 391    

ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (TKR) 2017 2016

Intäkter         72 786              83 961    

Kostnader       240 106            216 345    

Nettokostnader      167 320          132 384    

Budget       156 259            138 824    

Budgetavvikelse       - 11 061              6 440    

Funktionsnedsättning visar totalt sett ett överskott som 
bland annat förklaras av högre intäkter än budgeterat 
inom korttidsverksamheten. I det förvaltningsgemensam-
ma resultatet märks ett överskott som i allt väsentligt är 
hänförligt till reservmedel. 

Kostnaderna för externa placeringar under året ökat dras-
tiskt vilket är anledningen till det negativa resultatet. Det 
är framförallt inom barn- och ungdomsvården som kost-
naderna ökat markant under året. 

En analys av läget gjordes och det framkom att IFO under 
senare år haft ett antal mycket kostsamma ärenden samt 
att kostnadsutvecklingen i landet såg ut på liknande sätt. 
Insatser sattes in i form av omfördelning av medel internt 
och tillsättande av ett förebyggande team. Kostnaderna 
för placeringar av vuxna har även de varit höga. Åtgärder 
för att stoppa denna kostnadsutveckling är fortsatt ökad 
samverkan med sjukvård. 

Att erbjuda vård på hemmaplan för ensamkommande 
barn och unga, samt att avdelningen snabbt kunnat ställa 
om från HVB till stödboenden har lett till en ekonomisk 
effektivitet och en god kvalité för en låg kostnad. Det gör 
att denna enhet med god marginal har hållit sin budget. 

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 
totalt 7,3 mnkr.

Från och med 2017 har kostnaderna för lokal- och städ, 
som tidigare låg på övriga nämnder, gått över till Tekniska 
nämnden. Detta medför att nettokostnaderna har ökat och 
att Tekniska nämnden inte har några intäkter från interna 
hyror och städintäkter längre. Ytterligare en förändring är 
att reception och växel har tillkommit under 2017, dessa 
låg tidigare under kommunstyrelsen.

Kapitalkostnaderna ger ett överskott på 1,8 mnkr, detta 
för att de nya investeringarna inte tagits i bruk i den takt 
som det budgeterat för. Fastighetsavdelningens planerade 
underhåll visar ett överskott på 1,2 mnkr. På grund av osä-
kerhet om den framtida användningen av byggnader har 
budgeterade medel inte används fullt ut. En mild höst med 
låga kostnader för vinterväghållningen samt att vakanta 
tjänster inte tillsatts omgående, samt på grund av en osä-
kerhet i framtida budgetläge, har medfört att Park/Gata 
visar ett överskott på 1,8 mnkr. 

Kostavdelningen visar ett underskott på -1,2 mnkr, på 
grund av utebliven kompensation för den ökade volymen 
mellan åren 2015 och 2016. Städavdelningen visar ett 
överskott på 1,8 mnkr, som delvis beror på att arbetsled-
ningen varit reducerad personalmässigt under en del av 
året. Övriga, vilket är kansli, reception, stadhusservice samt 
nämnd, visar ett överskott på 1,3 mnkr. Dels på grund av 
att de reservmedel som finns på förvaltningen inte behövt 
användas och att en ersättning för den nerlagda tiden i 
Namibia-projektet erhållits.

TEKNISKA NÄMNDEN- 
SKATTEFINANSIERAT (TKR)

2017 2016

Intäkter       115 136            310 299    

Kostnader       452 590            459 520    

Nettokostnader      337 454          149 221    

Budget       344 846            155 941    

Budgetavvikelse          7 392              6 720    



ÅRSREDOVISNING 2017   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  MB72   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2017

VA-avdelningen är taxefinansierad, vilket innebär att
intäkterna från VA-abonnenterna ska täcka kostnaderna.

VA-KOLLEKTIVET

För 2017 var målet att nå ett överskott för att vända den 
negativa VA-fonden till ett plus. Vid utgången av år 2017 
är VA-fonden + 2,3 mnkr.

BIOGAS

För Biogasverksamheten fortsätter intäkterna att öka då 
mer matavfall samlas in. Kapitalkostnaderna har ökat 
efter att den nya omlastningshallen för matavfall tagits i 
bruk.  Ombyggnad av kvarnutrusning har skett vilket gett 
fördyrade kostnader då driften fått köpas av extern entre-
prenör för att kunna processa matavfall och avsätta slur-
ryn till externa biogasanläggningar. 

VA-AVDELNINGEN (TKR) 2017 2016

Intäkter         58 448              57 715    

Kostnader         55 928              56 535    

Nettokostnader -        2 520    -         1 180    

Budget                -                      -      

Budgetavvikelse          2 520              1 180    

Biogas (tkr) 2017 2016

Intäkter           6 153               5 571    

Kostnader           6 386               5 405    

Nettokostnader             233    -            166    

Budget              900                  400    

Budgetavvikelse             667                 566    

EKONOMISK REDOVISNING   |  VERKSAMHETSREDOVISNING

TOTAL SAMMANFATTNING ÖVER NÄMNDERNA 

Medvetenheten om att stadsbidragen styr kommunens 
verksamhet är viktig och om staten ändrar förutsättningar 
kommer det att bli mycket påtaglig för kommunen, som 
tack vare stadsbidragen klarat sina delar av volymökning 
och mångfaldsutmaningar.

De riktade statliga stimulansmedlen för att öka beman-
ningen inom äldreomsorgen har kunnat användas och det 
har bidragit till ett positivt ekonomisk resultat.

Individ- och Familjeomsorgen, har trots ett överskott från 
de statliga pengar som ska täcka kostnaderna för vården 
av ensamkommande barn, ett negativt resultat. Placering-
ar är kostsamma.

Vakanser i hela kommunen bidrar till positiva budgetav-
vikelser.

I analysen framträder orsaker till nämndernas resultat. För 
att få en helhetsbild av kommunens totala budgetavvikel-
ser behöver en mer utvecklad sammantagen analys göras 
för att tydliggöra driftsredovisningen ännu bättre.
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Barn- och utbildningsnämnden

• Andel elever i grundskolan med behörighet till gymnasiet 77%

• Andel elever som är trygga i grundskolan 93%

• Betygspoäng på gymnasiet – högskoleförberedande 15,1 - yrkesprogram 13, 9

• Antal barn per årsarbetare i förskolan 6,2

Verksamhetsfördelning

Här synliggörs fördelningen på ett mer visuellt sätt för att kunna användas i andra sammanhang som information.

NYCKELTAL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

Förskola 23%

Grundskola inklusive fritidshem 44%

Gymnasieskola 20%

SPC inklusive särskola 5%

Musikskola 1%

Övrigt 7%

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Årets resultat - 1,87 mnkr.

Länk till barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

BARN- OCH 
UTBILDNINGS-
NÄMDEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Ett attraktivare 
Falköping

Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

Antal behöriga elever 77%

Trygga i grundskolan 93% Barn per årsarbetare 
i förskolan 6,2

Betygspoäng 
gymnasie/högskola 15,1 

Yrkesprogram 13,9

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bedc/1521809112051/Verksamhetsredovisning%20-%20Barn-%20och%20utbildningsn%E4mnden%202017.pdf
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Byggnadsnämnden

NYCKELTAL

• Andel beslut i bygglovärenden inom 0-4 veckor från komplett ansökan 89%

• Andel beslut i bygglovärenden inom 0-10 veckor från komplett ansökan100% (prio 1)

• Säljbar mark 1 027 000 m2

• Tillkomna byggrätter (anger hur mycket byggbar mark som tillkommit) 40 250 m2

• Antal lägenheter i antagna detaljplaner 60 st (+ 44 mot 2016)

Årets resultat 0,05 mnkr.

Byggnadsnämnden 43%

Konsultkostnader 57%

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Länk till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning

KOMMUNSTYRELSEN   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

BYGGNADSNÄM-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Ett attraktivare 
Falköping

Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

Bygglovärenden inom 
0-4 veckor 89%

Bygglovärenden inom 
0-10 veckor 100%

Byggbar mark 40 250 m2

Lägenheter i detaljplan 60 st
Säljbar mark 
1 027 000 m2

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bedf/1521809281613/Verksamhetsredovisning%20BN%202017.pdf
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NYCKELTAL

• Nöjd medarbetarindex 70 medarbetare (+1 mot 2015) 78 chefer (+4 mot 2015)

• In- och utpendling: Utpendling 4530 (+ 193 personer), inpendling 2786  (-116)

• Näringslivsklimat 76 (+2)

• Befolkningsutvecklingen 33 077 personer (+271 personer)

Årets resultat 9,2 mnkr.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Länk till kommunstyrelsens verksamhetsredovisning

Kommunstyrelsen

Ledning, styrning och verksamhetsstöd 64%

Planering och utveckling 18%

Samverkan och samordning 18%

KOMMUNSTYRELSEN   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

KOMMUNSTY-
RELSEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Ett attraktivare 
Falköping

Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

Nöjd medarbetarindex
70 medarbetare (+1 mot 2015)

 78 chefer (+4 mot 2015)

In och utpendling
4 530 personer

Inpendling 2 786 personer

Befolkning 33 077 personer

Näringslivsklimat 76
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KOMPUTENS- OCH 
ARBETSLIVSNÄMN-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

NYCKELTAL

• 71% av AMEs (arbetsmarknadsenheten) deltagare har under året kommit i aktivitet (arbete/studier/praktik) inom 90 dagar. 

• Av AMEs deltagare som har haft försörjningsstöd eller försörjningsstöd + annan ersättning när de på började sin 

 aktivitet har 60,3 % gått vidare till egen försörjning (lön 80%, CSN 20%)

• 85 % av de som avslutat yrkesutbildning var i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning.

Årets resultat 2,8 mnkr.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Länk till kompetens och arbetslivsnämndens verksamhetsredovisning

Utbildning av vuxna 79%

Arbetsmarknad 14%

Gemensamt 7%

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

VERKSAMHETSREDOVISNING   |   KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMDEN

Aktiverade i arbete/
studier/praktik 71%

Minskning av försörjningsstöd eller 
annan ersättning 60,3%

Egen försörjning (lön 80%, CSN 20%)

Sex månader efter utbildning var 85 % 
i arbete eller studier.

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bee0/1521809292817/Verksamhetsredovisning%202017%20KAN%20.pdf
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NYCKELTAL

• Antal besökare ungdomsverksamhet: 16 708 st, uppdelat på flickor (6 046), pojkar (10 421) och annat (241).

• Antal besök kulturverksamhet museet, Ekehagen och huvudbiblioteket är 149 844. En ökning med 8 444 mot 2 016.

• Antal besök Odenbadet 146 209. En ökning med 35 535 besök mot 2016.

• Nöjd medborgarindex: idrott och motionsanläggning 71.

• Nöjd Medborgarindex kultur 63.

Årets resultat -1,4 mnkr

KULTUR OCH FRI-
TIDSNÄMNDEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Kultur- och fritidsnämnden

Strategisk verksamhet 23%

Fritidsverksamhet 45%

Kulturverksamhet 32%

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

  KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN   |   VERKSAMHETSREDOVISNINGVERKSAMHETSREDOVISNING   |   KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMDEN

Länk till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning

Ungdomsverksamhet 16 708 st

Kulturverksamhet 
149 844 st

Badare 
146 209 st

Nöjd medborgarindex 
motionsanläggning 71

Nöjd medborgarindex kultur 63

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bee1/1521809303861/Verksamhetsredovisning%20KOF%202017.pdf
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Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Kapitalkostnad - 2,4 mnkr

Administration - 5,5 mnkr

Beredskap - 36,2 mnkr

Teknik och drift - 13,7 mnkr

Stöd och utveckling - 2,1 mnkr

Kommuncentralen - 2,7 mnkr

Myndighetsutövning - 2,1 mnkr

Verkstad - 0,05 mnkr

Övrigt - 0,04 mnkr

Falköping - 28,9 mnkr

Götene - 9,4 mnkr

Skara - 15,7 mnkr

Tidaholm - 10,7 mnkr

Falköping, verkstad mm - 0,1 mnkr

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

VERKSAMHETENS FÖRDELNING MELLAN KOMMUNERNA

NYCKELTAL

• Antal som SMS nått med information, 

 rådgivning eller utbildning 10 911 personer.

• Insats inom 15 minuter (92 %).

• Insatser per 1 000 invånare jämfört med kommungrupp  

 (se bild nedan).

• Deltagare Backdraft 35 ungdomar.

• Förhindra olycksfall hos 500 äldre.

Årets resultat -0,11 mnkr.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

RÄDDNINGSINSATSER PER 1000 INV. KOMMUNER I TÄTBEFOLKAD REGION

RÄDDNINGSINSATSER PER 1000 INV. VARUPRODUCERANDE KOMMUNER

Länk till Samhällsskydd mellersta Skaraborg verksamhetsredovisning
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SAMHÄLLSSKYDD 
MELLERSTA SKARA-
BORG

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

information till 10 911 personer

innom 15 min, 92%

Backdraft 35 ungdomar

Förhindra olycksfall, 500 äldre

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5b1ea3/1522065526303/SMS%20Verksamhetsredovisning%202017pdf.pdf
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Socialnämnden

  SOCIALNÄMNDEN   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

NYCKELTAL

• Antal sysselsatta inom aktivitetscenter socialpsykiatrin 75 personer (ökning med 45 personer sedan förra året).

• Antal ärenden inom försörjningsstöd där avslutsorsaken är arbete 100 st.

• Antal frivilliga medhjälpare inom äldreomsorgen 130 personer (10 fler än året innan).

• Andel barn i befolkningen som lever i familjer med ekonomiskt bistånd 10% (en minskning med 1,6%  

 mot året innan 2015).

• Andel som upplever möjlighet att påverka utförandet av insatserna i brukarundersökning äldreomsorg. 

 Hemtjänst 92%, äldreboende 82%.

• Kontinuitetsmått inom hemtjänsten, antal personal som brukare möter inom en 14-dagarsperiod. 

 14 personer (minskat med 2 personal sedan 2016).

Årets resultat 18,8 mnkr.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Länk till socialnämndens verksamhetsredovisning

Äldreomsorg - särskilda boenden 21%

Äldreomsorg - Ordinärt boende 12%

Övrig äldreomsorg 14%

Funktionsnedsättning 22%

Individ- och familjeomsorg 21%

Förvaltningsgemensamt 10%

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

SOCIALNÄMNDEN MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

75 personer sysselsatta inom
 aktivitetscenter socialpsykiatrin

100 st i arbete

Frivilliga medhjälpare 
130 personer Antal personal som brukare 

möter inom en 14-dagarsperiod

Barn i familjer med ekonomiskt 
bistånd 10%

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bee2/1521809317444/Verksamhetsredovisning%20%20Socialn%E4mnden%202017.pdf
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TEKNISKA
NÄMNDEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping

Ett attraktivare 
Falköping

Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas

Kvaliteten inom verk-
samheten ska öka

Tekniska nämnden–skattefinansierad verksamhet

Park/Gata 14%

Kost 24%

Fastighet 50%

Städ 10%

Övrigt  2% 

VERKSAMHETSREDOVISNING   |   TEKNISKA NÄMNDEN–SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET VA-KOLLEKTIVET – TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

NYCKELTAL

• De ägda lokalernas energiförbrukning kWH/m². 130 (minskat med 4).

• Utbytestakten av VA:s ledningsnät, renoverad andel 0,7% (ökad takt mot 0,6% året innan).

• TNs andel av biogasbilar 20%.

• Matsvinnet minskar. Tallrik 5,6 % (-0,1 %), produktionssvinn 12,5 % (-1,1 %).

• Mängden klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar MWh 3 431 (minskning med -1 123).

Årets resultat  skattefinansierat 7, 4 mnkr.
Taxefinansierat 2,5 mnkr.
Biogas 0,67 mnkr.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Länk till tekniska nämndens verksamhetsredovisning

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Energiförbrukning kWH/m², 130

Utbytestakten av 
VA:s ledningsnät 0,7%

Biogasbilar 20% Klimatneutralt bränsle  
minskar

Minskat matsvinn

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bf93/1521814859358/TN%20verksamhetsredovisning%202017%20Skatte%20fins.pdf
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VA-kollektivet – taxefinansierad verksamhet

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhante-

ring för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvud-

sak i tätorterna i kommunen.

Ordförande: Johanna Svensson

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

Avdelningschef: Stig Säll

VA (TKR) 2017 2016 2015

Intäkter 58 448  57 715     56 400    

Kostnader 55 928  56 535     55 518    

Nettokostnader -2 520 -1 180    -882    

Budget 0  -       -      

Budgetavvikelse 2 520 1180 882

VA 2017 2016 2015

Bruttokostnad, tkr 55 929 56 535 55 518

Utveckling % -1,1 1,8 4,0 

Intäkter, tkr 58 449 57 715 56 400

Utveckling % 1,3 2,3 6,7 

Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 114 887 2 149 028 2 085 931

Bruttokostnad (kr) /m3 26 26 27

Renat avloppsvatten, m3 3 019 351 2 912 381 2 723 261

Abonnenter, antal 7 059 6 849 6 621

Bruttokostnad (kr) /abonnent 7 923 8 254 8 385

LEDNINGSTYP DAGVATTEN SPILLVATTEN VATTEN

Längd ledningar 2017 totalt (km) 216 267 285

Nyanläggningar 2017 (km) 1 1 1

Reinvesteringar 2017 (km) 1 2 2

Reinvesteringstakt 2017 (%) 1 1 1

VERKSAMHET

ÅRETS HÄNDELSER

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.

•  Saneringar av ledningar vid Köttorget, Storgatan.

•  Edelfeldtsgatan och Ledsgatan Stenstorp renovering av 
ledningar.

•  Björkängsgatan Kinnarp, renovering av ledningar inför 
asfaltering.

•  Ranten Karlsro, byte av gammal huvudvattenledning.

•  Förutom de ovan nämnda större projekten har det 
utförts ytterligare  ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet.

Exploateringsprojekt har genomförts och vatten och av-

lopp anlagts.

•  Vilhelmsro, etapp 2, iordningställande av 16 nya villa-
tomter.

•  Lagmansgränd, nya ledningar till 11 villatomter.

•  Marjarp, fortsatt utbyggnad.

EKONOMI

Målet för 2017 års budget var att med driftbudgeten nå över-

skott, och därmed vända den negativa VA-fonden till plus. 

Vid utgången av år 2017 är VA-fonden + 2 313 tkr.

Personalkostnaderna har ökat på grund av avtalsenliga löne-

höjningar. Kapitalkostnaderna har minskat på grund av sänkt 

intern ränta, från 3,00 % till 2,00 %.  Externa kostnader för 

inköp av vatten, entreprenader, slamhantering, datakommu-

nikation och licenser har ökat.  Intäkterna har ökat på grund 

av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden 

anslutit sig. VA-taxan höjdes 1,5%  till 2017.

DRIFTREDOVISNING

VERKSAMHETSREDOVISNING

STATISTIK RENOVERING 2017

Uppföljning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har sjunkit under 2017 och är nere på låga 3 %.
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Renovering av VA-ledningar inför ombyggnad av Köttorget.

RESULTATRÄKNING 2017 2016 DIFF

VA-avgifter 53 014 52 764 250

Övriga intäkter 164 145 19

Personalkostnader -8 752 -7 982 -770

Övriga kostnader -22 662 -22 744 82

Avskrivningar -12 710 -12 371 -339

Verksamhetens 
nettokostnad 9 054 9 812 -758

Interna intäkter 5 270 4 806 464

Interna kostnader -11 804 -13 437 1 633

Resultat före extra-
ordinära poster 2 520 1 181 1 339

Årets resultat 2 520 1 181 1 339

BALANSRÄKNING 2017 2016 DIFF

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader och ledningar 289 768 246 618 4 457

Transportmedel 583 369 -232

Inventarier 345 298 -90

Omsättningstillgångar

Fordringar 8 748 7 488 497

Summa tillgångar 299 444 254 773 4 632

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 1 463 282 882

Årets resultat 2 520 1 181 299

Lån av kommunen 295 461 253 310 3 451

Summa eget kapital, 
avsättningar
och skulder

299 444 254 773 4 632

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

VERKSAMHETSREDOVISNING   |   VA-KOLLEKTIVET – TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Länk till VA-kollektivet - taxefinansierad verksamhetsredovisning

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bedc/1521809112051/Verksamhetsredovisning%20-%20Barn-%20och%20utbildningsn%E4mnden%202017.pdf
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Ansökan om bidrag från klimatklivet till utökad rötkam-

marvolym har beviljats med 6,75 miljoner kronor. Projek-

tering och upphandling kommer att utföras under 2018. 

Utbyggnaden kommer att höja biogasproduktionen samt 

innebära att substratet utnyttjas bättre genom längre up-

pehållstid. Energihushållningen kommer att förbättras ge-

nom bättre värmeåtervinning och rötresten bli hygienise-

rad och godkänd för ekologisk odling genom omställning 

till termofil (55 grader) rötning.

Med nybyggd mottagningficka och ny kvarn är anlägg-

ningen väl rustad för att möta framtida volymer av mat-

avfall från AÖS medlemskommuner. Överskott av slurry 

har avsatts till extern biogasanläggning då egen rötkam-

marvolym är fullt utnyttjad.

  BIOGAS – TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET   |   VERKSAMHETSREDOVISNING

Biogas – taxefinansierad verksamhet

VERKSAMHET

Produktion av biogas och biogödsel.

EKONOMI

Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. 

Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlast-

ningshallen för matavfall tagits i bruk. 

Ombyggnad av kvarnutrustning har skett med 30% bi-

drag (3,4 miljoner) från klimatklivet. 

Målet har varit att hålla nere kostnaderna då driften un-

der ombyggnadskedet fått köpas av extern entreprenör 

för att kunna processa matavfall och avsätta slurryn till 

externa biogasanläggningar.

ÅRETS HÄNDELSER

Maskinutrustning har bytts ut efter 15 års drift. Ombyggna-

den innebär effektivare kvarnutrustning för att klara ökande 

kapacitets- och kvalitetskrav på matavfallsslurryn. Anlägg-

ningen stängdes en månad under ombyggnaden vilket har 

påverkat resultatet negativt. Under stilleståndet tömdes och 

rengjordes även rötkammaren samt homogeniseringstanken. 

Tanken behandlades invändigt med glasfiberarmerad plast 

för att öka livslängden.

Ordförande: Johanna Svensson

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

Avdelningschef: Stig Säll

BIOGAS (TKR) 2017 2016 2015

Intäkter 6 153 5 571  4 809    

Kostnader 6 386  5 405  5 039    

Nettokostnader 233  -166       219    

Budget 900 400  -      

Budgetavvikelse 667 566 -219

BIOGAS 2017 2016 2015

Bruttokostnad (tkr) 6 386 5 405 5 029

Utveckling (%) 18 7 0 

Intäkter (tkr) 6 153 5 571 4 810

Utveckling (%) 10 16 26 

Organiskt avfall AÖS (ton) 4 698 3 494 2 191

Såld gas till Göteborgs energi (MW) 3 431 4 554 4 097

VERKSAMHETSREDOVISNING BIOGAS

FRAMTID

Gripklo i matavfallsbunker lastar in matavfall till kvarn för processande 
till rötbar slurry.

Länk till Biogas - taxefinansierad verksamhetsredovisning

http://falkoping.se/download/18.3268a6de1624c922b5bf97/1521815337992/Biogas%20verksamhetsredovisning%202017.pdf
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Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kon-

trollinstrument med uppdrag att granska den verksam-

het 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 kommunfullmäkti-

ges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

I Falköpings kommun finns sju revisorer, vilka är nomine-

rade av politiska partier och valda av kommunfullmäktige. 

Revisorernas oberoende styrs av kommunallagens valbar-

hets- och jävsregler. För att stärka den demokratiska insynen 

och kontrollen i kommunens aktiebolag finns också lekman-

narevisorer utsedda och dessa utses bland kommunens för-

troendevalda revisorer.

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens be-

stämmelser om kommunal revision, revisionsreglemente 

som fastställs av kommunfullmäktige samt god revisionssed 

i kommunal verksamhet.

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all verk-

samhet med syfte att pröva om verksamheten sköts på ett än-

damålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Därutöver skall revisorerna bedöma om resultatet i delårs-

rapport och årsredovisning är förenligt med de mål fullmäk-

tige har beslutat.

Ordförande: Lars Elinderson  

Vice ordförande: Anna Johansson

Om revisorerna i sin granskning misstänker förmögenhets-

brott skall de anmäla detta till berörd nämnd. 

Revisorerna granskar däremot inte myndighetsbeslut mot 

enskild kommuninvånare, till exempel bygglov.

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 granskningarna biträds revisorerna av sak-

kunniga som vi själva väljer och anlitar i den omfattning som 

behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Granskningen har skett inom ramen för den budget på 1,3 

mnkr som erhållits av kommunfullmäktige.

Alla granskningar och uppföljningar av betydande omfatt-

ning dokumenteras i rapporter vilka fortlöpande översändes 

till berörd nämnd och kommunfullmäktige. Varje verksam-

hetsår avslutas med att revisorerna granskar årsredovis-

ningen och lämnar en revisionsberättelse med uttalande i 

ansvarsfrågan. Av revisionsberättelsen framgår de under året 

genomförda granskningarna.

VERKSAMHET

VERKSAMHETSREDOVISNING  |  KOMMUNREVISIONEN
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Valnämnden

VERKSAMHET

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. 

DRIFTREDOVISNING

EKONOMI

Underskottet från 2017 blev 2 tkr.

Ordförande: Lisbeth Ek

Valsamordnare: Kenneth Österberg 

ÅRETS HÄNDELSER

Under året genomfördes inga val. 

Ordförande och valsamordnaren har deltagit i informa-

tionsmöten med valmyndigheten under året, om nyheter 

som kommer i samband med valet 2018.

VALNÄMNDEN (TKR)  2017  2016 2015

Intäkter      

Kostnader 72 47 41

Nettokostnader 72 47 41

Budget 70 70 70

Budgetavvikelse -2 23 29
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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. 

VERKSAMHET I BOLAGSFORM

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: Eke-

hagens 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 rap-

porterna ingår Falköpings kommun och Falköpings Hyres-

bostäder. 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 Falkö-

pings kommun. Bolaget ska vara ekonomiskt självbä-

rande. Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg förvaltar 

industrilokaler. Nedan redovisas koncernens resultat och 

ställning:

Bostadsbeståndet i moderbolaget Falköpings Hyresbos-

täder AB omfattar totalt 1 937 lägenheter i centralorten 

och sju av kommunens tätorter med total bostadsyta 123 

286 kvm. Lokalerna i moderbolaget avser främst lokaler i 

vård-, service- och gruppboenden, en restaurangverksam-

het samt smålokaler i bostadsfastigheterna. Den totala ytan 

uppgår till 14 159 kvm. Bolaget tillhandahåller också 601 

garage och 701 parkeringsplatser. Dotterbolaget Fastighets 

AB Mösseberg äger industrilokaler i Falköping och Floby 

med totalt 20 341 kvm och i början av 2018 tillträds loka-

lerna i logistikanläggningen Greenlog om 12 949 kvm    

Under 2017 var efterfrågan på boende inom bolagets fast-

igheter fortsatt god. Totalt utgjorde vakanserna vid årsskif-

tet 0,2 % av det totala beståndet. Detta gör att bolaget kän-

ner tillförsikt inför framtiden och planerar för fler bostäder. 

Förhandlingarna gällande hyreshöjning per 1 april 2018 

slutade med en överenskommelse om generell höjning med 

12,50 kr/kvm. Vid standardhöjningar förhandlas hyreshöj-

ningar för dessa separat.

Falbygdens Bredband AB

Bolaget ägs till 49 % av Falköpings kommun och till 51 % 

av Falbygdens Energi AB. Bolaget förvaltar ett bredbandsnät 

som binder samman orterna i kommunen.  

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbund, gemensam nämnd med annan kom-

mun och samverkan i förvaltningsform är andra juri-

diska former som förekommer. Förenklat är ett kommu-

nalförbund 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. Samhällsskydd Mel-

lersta Skaraborg, SMS, Falköping-Tidaholm- Skara och 

Götene är ett sådant exempel. En annan form av sam-

verkan är en gemensam förvaltning såsom Kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som 

säljer sina tjänster till respektive kommun.

Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund 

som ansvarar för den kommunala renhållningsskyldighe-

ten i nio medlemskommuner. Ansvaret omfattar avfall som 

enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos 

annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.

Det kommunala fastighetsbolaget Falköpings Hyresbos-

täder införde under 2017 matavfallssortering för alla sina 

hyresgäster. Ett gediget arbete med flertalet informations-

möten och personliga besök utfördes av personal på Hyres-

bostäder med lyckad sortering som resultat. Under året har 

även 185 privata fastighetsägare (inkl. bostadsrättsfören-

ingar) till flerbostadshus bjudits in till informationsträffar 

inför start av matavfallssortering för hyresgästerna. Ett 15-

tal fastighetsägare startade matavfallssortering och övriga 

har år 2018 på sig att planera för denna sortering.

Totalt 4 699 ton matavfall har lämnats från AÖS nio med-

lemskommuner till biogasanläggningen i Falköping.

Under året har en kundundersökning genomförts i AÖS 

medlemskommuner. Resultatet av undersökning en visar 

att hela 83 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda 

med avfallshanteringen i AÖS kommuner. 

NYCKELTAL 2015 2016 2017

Nettoomsättning (mnkr) 126,9 132,0 135,2

Årets resultat (mnkr) 11,2   12,2 13,6

Balansomslutning (mnkr) 580,0 618,0 785,2

Soliditet (%) 12,9  14,2 12,9

VERKSAMHETSREDOVISNING   |   KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM
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Resultatet för 2017 visar ett underskott med -8,8 mnkr 

vilket är bättre än det budgeterade resultatet på -13 mnkr. 

Den ekonomiska ställningen i AÖS är fortsatt god med ett 

eget kapital om 55 mnkr. Det egna kapitalet minskar dock 

i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det 

negativa resultatet. För att klara det finansiella målet om en 

soliditet på 35 procent behöver intäkterna öka. Under ett 

par års tid framöver kommer taxehöjningar att bli nödvän-

diga för att få ekonomin i balans, fortsatt klara målet och 

kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)

Verksamhet och resultat.

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska i 

sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att till-

försäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam 

och god miljö. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, 

Skövde och Tibro är medlemmar i kommunalförbundet.

Under 2017 genomförde Miljösamverkan 3 355 tillsyns- och 

kontrollinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genom-

förd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla om-

råden.  

Miljösamverkan östra Skaraborg visar ett resultatöverskott 

på 2 643 tkr. Överskottet förklaras dels av lägre kostnader 

än budget, dels av högre intäkter än budget. Kostnaderna un-

derstiger budget med 5,3 procent och intäkterna överstiger 

budget med 4,0 procent

Kommunalförbundet hade per den 31 december 2017 ett 

eget kapital på 6 643 tkr och eftersom direktionen har fat-

tat beslut om att det egna kapitalet inte får överstiga 4 000 

tkr kommer 2 643 tkr återbetalas till medlemskommunerna 

under 2018.

Viktiga händelser under året.

Under året har vi, i linje med miljönämndens mål om att 

tillsynen ska prioriteras med utgångspunkt från vattenstatus, 

genomfört tillsyn av bland annat små avlopp, fordonstvättar, 

dricksvattenanläggningar och lantbruk. 

Vi har utfört tillsyn av sortering av förpackningar har i sam-

band med livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar i 

våra medlemskommuner. 

Under året har Miljönämnden beslutat om en handlingsplan 

för arbetet med förorenade områden. Planen sträcker sig till 

och med 2020 och syftar till att öka åtgärdstakten så att vi 

kan uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö.

Vi har genomfört två informationsinsatser under året. En 

riktat till hushåll med råd om vedeldning och en om radon-

mätning i villor.

Framtid

Vi kommer att ha ett fortsatt fokus i tillsynen på god eko-

logisk och kemisk status i vårt grundvatten. Nya direktiv 

och utredningar från bland andra Havs- och vattenmyndig-

heten och Naturvårdsverket har fört upp frågan ytterligare 

på agendan. 

Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar att 

krafttag behövs mot fusket, och livsmedelskontrollen mås-

te ha ett ökat fokus mot den här typen av bedrägerier. 

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med ett nytt 

förslag till miljöbalkstaxa. Arbetet beräknas vara klart un-

der april 2018. Syftet är att förenkla och skapa likvärdighet. 

Livsmedelsverket föreslår att en modell för efterhandsbe-

talning där avgift tas ut efter utförd kontroll blir obligato-

risk för kontrollmyndigheterna. 

Tillgången av miljöinspektörer bedöms inte vara lika stor 

som efterfrågan i framtiden. Det blir således fortsatt en ut-

maning för Miljösamverkan att rekrytera personal.

Kunderna ställer allt högre krav på digitala lösningar sam-

tidigt som vår verksamhet kan effektiviseras genom digita-

lisering. Miljösamverkan måste de kommande åren ta steg 

i sin digitaliseringsresa.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Skaraborgsvatten bildades 1955 av kommunerna Skövde, 

Skara och Falköping med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Ägarandelen baseras 

på kommunernas procentuella förbrukning sedan start. 

Skövde svarar för ungefär hälften och Skara samt Falkö-

ping en fjärdedel var av dricksvattnet som producerats.
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Ärenden  2017-12-30: Antal 2016

Aktiva ärenden  429 437

Tillkommande ställföreträdarskap 92 129

Avslutade ställföreträdarskap  141 162

Byte ställföreträdare  32 17

Ärende per invånare: Kostnad per ärende: 2 191 425 kr i snitt på 429 ärenden 
= 5 108 kr (2016: 3 207). Arvodeskostnad för kommunen 1 288 941 kr, i snitt 
på 437 st  = 3 005 kr (2016: 8 744 kr, 2015: 3 202 kr)

Stf ålder 18-24 25-49 50-65 66-73 74- Totalt

Antal 2 67 102 51 30 252

Antal ärende stf      1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 20+ Totalt

Antal 178 34 19 8 4 6 3 0 0 252

VERKSAMHETSREDOVISNING   |   KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Ekehagens forntidsby

Stiftelsen Ekehagens forntidsby bildades 1986 med Falkö-

pings kommun som stiftare. Stiftelsen ska enligt stadgar 

främja dels barns och ungdomars kunskap om forntiden 

särskilt beträffande Falbygden, dels kulturhistorisk forsk-

ning 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 karak-

tär samt bedrivande av undervisnings- och upplysnings-

verksamhet om forntiden.

Överförmyndare i samverkan (ÖiS) 

Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) grundades den 1 janu-

ari 2007. Kommuner som deltar i samarbetet är Falköping, 

Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gull-

spång, Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda och 

Tranemo. Fr.o.m. 1 januari 2018 kommer Skara kommun 

att gå över till en samverkan med Lidköping.

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndar-

kontor i Skövde. ÖiS uppgift är att utöva tillsyn över för-

myndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar 

personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller 

hantera sin ekonomi.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfa-

rande en egen överförmyndare (Gullspång kommun har 

en överförmyndarnämnd). Överförmyndarna har delegerat 

sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till 

tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemän-

nen är anställda av Skövde kommun och det är  tjänstemän-

nen som besvarar alla verksamhetsfrågor. 

Falköpings kommun svarar för arvoden och kostnadser-

sättningar till gode män och förvaltare som har huvudmän 

folkbokförda i Falköpings kommun.

Avgiften till ÖiS grundas på kommunens invånarantal. 

Som beräkningsgrund för Falköpings kommun har använts 

32 978 invånare, vilket motsvarar 16,1 % av det totala in-

vånarantalet i hela samverkansområdet. Antal ärenden upp-

gick till 429 och detta antal i relation till kommunens invå-

narantal blev 0,013, vilket är något högre än genomsnittet 

0,012 i hela samverkansområdet.

Kommunens totala avgift till ÖiS uppgick under 2017 till  

1 604 833 kr.

Invånarantalet har både för Falköpings del och hela sam-

verkansområdet ökat och en ökning av invånarantalet inne-

bär alltid en ökning av antalet ärenden hos överförmyn-

daren. Grovt räknat sägs att 1 % av befolkningen behöver 

hjälp med någon form av ställföreträdare. Detta mått gäller 

inte längre eftersom de ensamkommande barnen föränd-

rade detta nyckeltal. De påverkade också arvodeskostna-

den. Antalet ensamkommande flyktingbarn har sedan 2015 

undan för undan minskat och var vid årsskiftet 2017/2018:  

53,  (2016/2017: 85) 

ÖiS har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Målen 

rör bland annat följande områden: kunskapsnivå, tillsyns-

myndigheter, handläggningstider, rekrytering av ställföre-

trädare. service och tillgänglighet, ekonomi.
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Tio år i sammandrag

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TREND

Soliditet (procent) 54,3 49,2 46,9 43,7 44,6 44,3 43,4 43,5 46,3 45,6 l

Soliditet inklusive hela pensions-
förpliktelsen (procent)

-2,4 -1,7 1,3 -5,2 -0,2 0,8 4,1 6,2 10,7 14,7 l

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter (procent)

99,0 97,7 96,5 97,4 94,1 95,1 98,1 97,9 96,5 94,7 l

Nettokostnad per invånare (kr) 42 966 44 024 44 875 46 554 46 057 47 599 49 997 51 881 53 391 55 252 l

Låneskuld (mnkr) 206,1 285,8 368,4 455,5 511,2 549,0 648,1 647,3 600,3 599,1 l

Låneskuld per invånare (kr) 6 576 9 097 11 689 14 375 16 132 17 164 20 137 19 941 18 299 18 183 l

Årets resultat (mnkr) 9,5 23,4 42,7 28,7 79,2 68,5 23,0 30,1 60,0 100,4 l

Resultat per invånare (kr) 301 745 1 356 907 2 501 2 142 716 928 1 830 3 048 l

Nettoinvesteringar (mnkr) 115,5 135,9 118,6 155,4 208,3 206,8 173,2 154,3 200,7 277,6 l

Utdebitering, kommunal skattesats 
(skatt per intjänad 100 kr)

21,10 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 l

Antal invånare 31 349 31 419 31 513 31 689 31 689 31 988 32 185 32 462 32 806 32 947 l

Redovisning av uppdrag

Under 2017 finns inga uppdrag att redovisa.
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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.

Kassaflödesanalys 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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