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2018 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. 

Plus 18,5 miljoner
Falköpings kommun hade ett överskott på 18,5 miljoner år 2018. Det budgeterade resultatet för år 
2018 var 12 miljoner. Samtidigt gjordes det en avsättning på sluttäckning av våra deponier på 36,5 
miljoner. Med detta i beaktande så får resultatet ändå ses som starkt bättre än förväntat.  

En växande kommun
Under 2018 etablerade sig nya företag i Falköping. Invigningen av Plantis genomfördes den 6 juni, ny 
restaurang, ny äventyrsgolfbana och försköning av parken firades. Ny byggnation av förskolor, som 
förskolan Trollet, och skolor, som Åsarps skola, startades. Tillbyggnad av brandstationen påbörjades. 
Stora exploateringsprojekt så som fåraberget och prästgårdsgärde startades för att möta det ökade 
behovet av bostäder. Invigning av kommunens satsningar på Mösseberg i form ny parkering och spår-
central genomfördes. Ombyggnation av Odenplanens löparbanor har färdigställts.  Vi har också tagit 
ett stort steg i kommunen när det togs ett helhetsgrepp kring skolan och förhoppningsvis ska en helt 
ny högstadieskola börja byggas under nästa år i Falköping. Det här gör vi för att våra barn och vår 
framtid ska få den bästa kvalitén på utbildningen. 

Utmaningar för framtiden
Målet med ett socialt hållbart Falköping måste gälla alla invånare. Att se till att elever fullföljer sina 
studier och etablerar sig på arbetsmarknaden och att det finns bra bostäder och boendemiljöer är några 
av de utmaningar vi står inför. För att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare så krävs det insatser som 
gör att medarbetarna verkligen känner att det är gott att gå till jobbet och som i sin tur skapar arbets-
glädje och bästa service till kommuninvånarna och näringslivet.

Framtidstron är stor
Vi är till för Falköping kommuns invånare, 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 kre-
ativa medborgare för den fantastiska kommun vi lever i.  

Min vision för framtidens Falköping är att fler känner sig 
stolta över vår vackra kommun och att fler arbetar som goda 
ambassadörer för en positiv framtida utveckling av kom-
munen. Så att fler ska omfattas av visionen Det goda livet.  

Dan Gabrielsson
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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INLEDNING   |   ORGANISATION

Organisation

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping 

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

Var kom pengarna ifrån?
Den största andelen av kommunens intäkter betalades 
in via skattesedeln. Kommunalskatten stod för 54 %. 
22 % kom från staten och andra kommuner via utjäm-
ningssystemet. 9 % av kommunens intäkter var avgifter 
gällande exempelvis äldreomsorg och funktionsnedsätt-
ning, vatten och avlopp, barnomsorg, Odenbadet och 
liknande. 10 % utgjordes av skattemedel i form av rik-
tade statsbidrag och bidrag från försäkringskassan för 
personliga assistenter med mera. Försäljning av verk-
samhet och övrigt stod för 5 %. 

HUR ANVÄNDES PENGARNA?

2018 uppgick nettokostnaderna för kommunens nämn-
der till drygt 1 922 Mkr. Äldreomsorg och funktions-
nedsättning respektive individ- och familjeomsorg till-
sammans med skola och social omsorg stod totalt för  
69 % av nettokostnaderna.

GENERELLA STATSBIDRAG 
OCH UTJÄMNING   22 %

RIKTADE STATS- OCH 
EU-BIDRAG   10 %

AVGIFTER   9 %

FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET 
OCH ÖVRIGT   5 %

SKATTER   54 %



6   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   MÅLUPPFYLLELSE

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

Det goda livet, som är Falköpings kommuns vision, är 
ett komplext begrepp där det inte finns någon färdig me-
tod eller ett givet svar för hur man ska integrera de so-
ciala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna i var-
dagen. Det pekar mot att vi istället bör se tillvaron som 
ett sammanflätat, föränderligt och komplext system.

Världen är i en ständig förändring som går allt snab-
bare. I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga 
att hantera komplexitet viktigare. Människor har alltid 
varit beroende av att samarbeta när de skapar och ut-
vecklar samhällen. Att möta dagens komplexa frågor 
kring hållbar utveckling, i en snabbt föränderliga värld, 
kräver kreativitet, helhetssyn, medskapande och lokal 
kunskap. Det krävs samverkan mellan flera olika, och 
inte alltid tydligt sammankopplade, kunskapsområden. 
Det ställer även höga krav på kommunens anpassnings-
förmåga.  Det är ur mångfalden och dialogen som de ge-
mensamma visionerna om morgondagen och framtiden 

kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande 
för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i 
Falköping, regionalt i Skaraborg och Västsverige samt 
globalt för att uppnå en balans mellan människa, sam-
hälle och natur. Genom att i ett tidigt skede identifiera 
komplexa trender kan Falköpings 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 omvärldsana-
lysen pekar ut sex övergripande megatrender, urbani-
sering, globalisering, demografiska förändringar, indi-
vidualisering, 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 
2019-2021. En utmaning syftar till att lyftas och sätta 
riktningen för kommunens strategiska utvecklingsar-
bete, då det påverkar platsen Falköpings kommun inom 
flera områden. 

Identifierade utmaningar
• Digitalisering för en smartare välfärd
• Att se, öka och behålla kompetens
• Stärka uppföljningsarbetet utifrån helhetstänkande
• Möta och minska klimatförändringen
• Utveckla en attraktiv stadskärna och levande lands- 
 bygd
• Arbeta förebyggande och se mångfald som en till- 
 gång
• Glokal samverkan och medskapande

Omvärldsanalys
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MAKROEKONOMISK UTVECKLING

Avsnittet nedan är hämtat från SKL:s cirkulär 19:6 som 
beskriver makroekonomin ur ett framtidsperspektiv. 
Cirkuläret publicerades 2019-02-15.

"Stark arbetsmarknad består men BNP-tillväxten blir 
svag år 2019.

Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige 
har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i 
det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en 
fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghets-
tecken för global tillverkningsindustri och handel rim-
mar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn 
på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår 
nuvarande bedömning den makroprognos vi presente-
rade i Ekonomirapporten, december 2018.

Vår prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer 
att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar 
med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en 
stor kontrast mot de föregående fem åren, när den år-
liga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent. 
Vi bedömer att de senaste årens höga sysselsättnings-
tillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom 
återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms 
matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd 
av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra 
åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättnings-
uppgång gynnats av en växande befolkning. Därtill vän-
tar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan 
som för exporten. En huvudförklaring för den svagare 
inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som 

vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till 
BNP-tillväxten blir 2019 negativt – en tydlig kontrast 
till de föregående fem åren när byggboomen gett extra 
skjuts till BNP-tillväxten (med omkring 0,5 procenten-
heter årligen).

Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslös-
heten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. 
Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en 
tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en längre pe-
rioden av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på 
högkonjunkturen, är både konsumentprisinflationen och 
löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock 
med att löneökningstakten kommer att fortsätta stiga 
kommande år. På basis av vår prognos om att Riksban-
kens inflationsmål om två procent kommer att nås de 
närmsta åren, räknar vi med att Riksbanken fortsätter 
att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp 
KPI-inflationen kommande år.

Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det drö-
jer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer tydliga 
tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar mins-
kar och arbetslösheten stiger. På längre sikt, för kal-
kylåren 2021–2022, baseras den samhällsekonomiska 
analysen på en framskrivning som hängs upp på arbets-
marknaden och demografin.

Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller 
lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarkna-
den.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

BNP* 2,4 2,3 1,1 1,3 1,6 1,6

Sysselsättning, timmar* 2,1 1,9 0,5 -0,5 0,4 0,4

Relativ arbetslöshet, procent 6,7 6,3 6,4 6,6 6,8 6,8

Timlön, Nationalräkneskaperna 2,5 2,7 3,1 3,3 3,4 3,5

Timlön, Komjunkturlöne-
statistiken

2,3 2,5 2,9 3,3 3,4 3,5

Inflation, KPIF 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0

Inflation, KPI 1,8 2,0 2,5 2,7 2,6 2,6

Realt skatteunderlag 1,1 1,6 0,9 0,0 0,8 1,1

Befolkning, 15-74 år 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling

BYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI (SKL)
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BEFOLKNINGSUTVECKLING

Per den sista december 2018 uppgick folkmängden i 
Falköpings kommun till 33 155 personer, varav 16 488 
personer var kvinnor och 16 667 personer av män. Jäm-
fört med tidigare år har befolkningen i Falköpings kom-
mun ökat med 78 personer, vilket motsvarar en befolk-
ningsökning om 0,2%.

ANTAL INVÅNARE

Den positiva befolkningsutvecklingen har fortsatt under 
år 2018, men avtagit i styrka jämfört med tidigare år. 
Det totala inflyttningsöverskottet uppgick till 55 per-
soner och födelseöverskottet uppgick till 22 personer, 
vilket betyder att det föddes fler personer i Falköpings 
kommun än som avled under år 2018.

FLYTTNINGAR

Som tidigare år var invandringslverskottet positivt, 55  
personer för år 2018. Inrikes flyttningsöverskott för år 
2018 var negativt och låg på -195. Det totala flyttningö-
verskottet landade, som tidigare nämnt på 55 stycken. 
Fler personer flyttade således till kommunen än från 
den.

ÅR INFLYTTADE UTFLYTTADE FÖDDA DÖDA
FOLK-

MÄNGD

2018 1 596 1 541 397 375 33 155
2017 1 711 1 486 385 345 33 077
2016 1 658 1 441 406 331 32 806
2015 1 662 1 332 384 389 32 511
2014 1 628 1 476 398 356 32 185
2013 1 672 1 395 371 352 31 988
2012 1 317 1 334 372 355 31 689
2011 1 334 1 177 367 350 31 689
2010 1 301 1 164 358 398 31 513
2009 1 234 1 146 330 346 31 419

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2009–2018 

BEFOLKNING 1968–2018

INRIKES FLYTTNINGAR 2009–2018

UTRIKES FLYTTNINGAR 2009–2018
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ÅLDERSFÖRDELNING

19,8 % av kommunens totala folkmängd återfanns i ål-
dersfruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd uppvi-
sade denna åldersgrupp en ökning med 17,8 % för den 
senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförelsesiffra 
för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvisade en ökning  
på 9,3 %. Vi jämförelse med år 1968 då befolkningen 
var som störst i Falköping, uppvisade denna ålders-
grupp en ökning på 33,2 %, medan övriga åldersgrup-
per uppvisade en minskning eller ingen förändring alls.

ÅLDERSFÖRDELNING
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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. 
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INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och 
kommunala politiska mål, styrdokument och ekono-
misk tilldelning genom budget. 

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrked-
ja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen 
från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas 
genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete ge-
nom uppföljning och analys av resultat utifrån helhet-
syn.

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-
funktioner som en del av den service som samhället 
ger till sina medborgare. Kom-
munens verksamheter styrs till 
stor del av kommunallagens be-
stämmelser där det framkommer 
att den ansvarar för barnomsorg, 

1) För mer information om indikatorer och andra underlag ser respektive nämnds verksamhetsredovisning. 
Medborgarundersökningen har utgått och ersatts med intervjuer av 144 medborgare

utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret 
för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 
räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kom-
munen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska 
arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta 
sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborga-
ren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga 
och kommunala mål. Kommunen som huvudman för-
delar olika ansvarområden tillsammans med budget ut 
till nämnderna. 

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM STYRMEDEL

Under året har kommunen ökat sitt fokus på vilka för-
utsättningar som behöver skapas för att utveckla verk-
samheterna mot målen och det nationella uppdraget. 

Utgångspunkten i arbetet har va-
rit att alla delar bildar en helhet 
inom den egna organisationen. 

SAMVERKAN ORGANISATION

STYRNING OCH 
LEDNING

RESURSERLOKALITETER

KOMPETENS

VÅR VISION ÄR DET GODA LIVET
Ett hållbart samhälle som bygger på allas lika 
värde och på samhällsaktiva människor.

FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL
• Ett socialt hållbart Falköping.
• Ett attraktivare Falköping.
• Skapa förutstättningar för ett 

näringsliv som utvecklas.
• Kvaliteten inom verksamheten 

ska öka.

OMVÄRLDSANALYS
Identifiera och tolka trender
i omvärlden som påverkar
kommunens arbete mot visionen.
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TIDSLINJE - HÄNDELSER UNDER ÅRET

9 september:
Valdag

Majoriteten med S, C 
och KD fortsätter styra 
Falköpings kommun

27 augusit:
Falköpings kom-

mun tilldelas 
priset "Årets 

medmännskliga 
kommun"

5 december:
Världsrekord i 

vykort 

11 maj: 
Stadsfest

23 mars:
Jula tar över 

tågterminal på 
Marjarp

26 februarii:
Antagande av ny 

översiktsplan  

KOMPETENS

Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och det är 
svårt att anställa behörig personal. Utifrån kompetens-
försörjning och rekryteringen ser kommunen behov av 
fortsatta satsningar för att behålla och stärka medarbe-
tare men eftersom bristyrken är gemensamma på natio-
nell nivå behöver organisationen även ställa om både 
vad gäller arbetsätt och effektivt nyttjande av personella 
resurser. 

Kännedomen om varandras uppdrag har ökat på över-
gripande nivå men utmaningen att nå ut i hela organi-
sationen är större i de stora nämnderna. Under året har 
helhetsperspektivet stärkts och kompetenser används 
horisontellt tydligare mot en nätverksstruktur samtidigt 
som basen är kvar i en organisation som präglas av fo-
kus på den egna nämnden. 

Under året har kommunen stärkt sin kompetens genom 
lärande mellan medarbetare. Utveckling framåt är att 
stärka lärandet mellan nämnder.

RESURSER

De stora investeringar som ligger i planen kräver lång-
siktig planering och påverkar driftbudgeten på sikt. 
Samtidigt är lokalbristen påtaglig i flera nämnder. 
Många investeringar på gång – vilket på sikt kommer 
att belasta driftsbudgeten.

STYRNING OCH LEDNING

De senaste åren har kritik riktats mot styrning och led-
ning i offentlig sektor från bland annat organisations-
forskningen. Regeringen har tagit fram en tillitsreform 
där forskare och verksamheter rekommenderar ett nytt 
sätt att styra och leda offentlig sektor. Denna nya styr-
modell stämmer väl överens med den förändringsresa 
som Falköpings kommun gjort de senaste åren. 

Kommunen har ställt om sin styrning och ledning mot 
fler gemensamma uppdrag och stärkt samsyn. Denna 
omställning mot tillitsstyrning sker både politiskt och 
på tjänstepersonsnivå. Ett utvecklat analysarbete utifrån 
ett helhetsperspektiv ligger till grund för beslut om åt-
gärder för utveckling. Under året har kommunen stärkt 
uppföljningen i styrkedjan men det behövs en fortsatt 
utveckling.  

SAMVERKAN

Kommunen har under året fortsatt att utveckla nätverk-
sorganisationer för att bättre kunna samordna och ar-
beta effektivt med kommunövergripande projekt. Tvär-
sektoriella grupper, med tydligt uppdrag och mandat, 
har skapats och används under året. Nya nätverksstruk-
turer har skapats i syfte att få mer samordnade processer 
men också för att angripa komplexa frågor utifrån hel-
hetsbilder och utifrån vetskapen att utmaningar kräver 
en palett av insatser.  Kommunen har utvecklat sin sam-
verkan internt men även ut mot andra aktörer och myn-
digheter. 

6 juni:
Plantis 

återinvigs
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Befolkning har ökat under 2018 och beräknas fortsätta 
öka i framtiden.  Andelen barn, unga och äldre kommer 
öka ytterligare vilket ställer högre krav på den offent-
liga servicen. Utifrån nationella författningskrav och 
demografisk utveckling ökar omfattningen av kommu-
nens uppdrag, samtidigt som de ekonomiska resurserna 
under flera år varit relativt oförändrade. Nämnas kan att 
antalet barn i förskoleverksamhet och skola samt an-
sökningar om exempelvis särskilt boende för äldre och 
bostad med särskild service inom funktionsnedsättning 
har ökat vilket påverkar kommunens förutsättningar. 
Hur dessa behov ska mötas är problematiskt och ställer 
krav på omställningsförmåga. Omställningen vad gäl-
ler resurser och kompetens, samt utvecklingen inom tex 
digitaliseringen.

ORGANISATION

Inför den nya mandatperioden har kommunen sett över 
sin politiska organisation. Utifrån demokratiberedning-
ens uppdrag har kommunstyrelsen fortsatt utrett om ett 
socialt hållbarhetsutskott skulle kunna ersätta mång-
faldsutskottet, folkhälsorådet, brottsförebyggande rå-
det och demokratiberedningen.  Utredningen visade att 
målet ett socialt hållbart Falköping kan stärkas genom 
en annan politisk organisering under kommunstyrelsen 
och i slutet av året togs beslut om denna omorganisa-
tion. 

Kommunen har under året skapat bättre organisatoriska 
förutsättningar för ett komplext angreppssätt. Professor 
Kennert Orlenius använder begreppet pentahelix när 
han beskriver samarbetet i målet ” Ett socialt hållbart 
Falköping” mellan offentliga sektorn, näringsliv och 
forskning, civilsamhället och medborgarna. Kommunen 
har utvecklat en struktur för att skapa en fungerande och 
flexibel form för samarbete.

Kommunens uppdrag kan delas in i tre delar; service 
och tjänster, samhällsutveckling samt demokratiutveck-
ling.  Kommunen har en ökad medvetenhet om demo-
kratiuppdraget. 

LOKALITETER

Under året har moduler använts för att minska lokal-
bristen och skapa bättre förutsättningar för flera bas-
verksamheter som äldreboende, förskola och skola. 
Långsiktigt satsar kommunen stort på nya lokaler, verk-
samhetsanpassade miljöer för att skapa bättre förutsätt-
ningar för att bedriva verksamhet och lärande. 
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Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

Utveckling har skett under samtliga identifierade 
utvecklingsområden. Styrkedjan har stärkts under 
året och det har skapats förutsättningar för en ökad 
delaktighet. Insatser och verksamheter samordnas 
bättre. Kommunikation är ett område som behöver 
fortsätta utvecklas. 

UTVECKLING AV EN ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

De faktorer som gör egentlig skillnad för människors livs-
villkor är en god upplevd hälsa, god och trygg tillhörighet, 
att göra något meningsfullt, att ha tillräckliga ekonomiska 
resurser och att ha en god boendemiljö. Flera av de ut-
maningar kommunen står inför är inte unika för, eller be-
gränsade till, Falköping. Ett socialt hållbart Falköping är 
ett komplext målområde som kräver samverkan för att nå 
framgång och bidra till likvärdiga förutsättningar för med-
borgare. För att sträva mot likvärdiga livsvillkor ska kom-
munens verksamheter vara likvärdig. Det innebär att det 
kompensatoriska uppdraget är en viktig del och förutsätter 
att resurser fördelas socioekonomiskt efter behov och att 
ledarskapet är starkt. 

Ett av åtgärdsförslagen i förra årsredovisningen var att ut-
veckla övergripande strukturer för att följa upp hela mål-
området med människors livsvillkor i syfte att få en hel-
hetsbild och därigenom kunna prioritera bättre.  Med den 
nya mandatperioden kommer detta formas i det sociala 

hållbarhetsutskottet. Kommunen är i en organisationsför-
ändring för att stärka arbetet mot målet och skapa en mer 
sammanhållen politisk hantering och styrning. Inom social 
hållbarhet har under året fem politiska fokusområden iden-
tifierats (se bild).  Även tjänsteorganisationen har forme-
rats mer horisontellt för att möjliggöra ett ökat samarbete 
mellan nämnderna och en avsiktsförklaring har skrivits 
för att öppna upp för innovationer inom kommunens olika 
verksamheter. 

HELHETEN STÖRRE ÄN DELARNA

Professor Kennert Orlenius som följeforskat kommunen 
under nästan fyra år skriver följande i sin rapport: 

”Kartläggningen visar att styrdokumenten i form av stra-
tegier och policy också präglar centrala, operationella 
verksamheter för att främja allas inkludering i kommunen. 
Det finns en ”kulturell DNA” som präglar kommunens 
verksamhet i detta avseende. Målet om social hållbarhet 
är väl förankrat i flera led och praktiska verksamheter.” 

ETT SOCIALT  
HÅLLBART FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1

SOCIAL HÅLLBARHET

TRYGGHET

BARN, UNGA, 
FAMILJ OCH 
HÄLSA

DEMOKRATI, 
INFLYTANDE OCH 
SOCIAL SAMMAN-
HÅLLNING

UTBILDNING 
OCH SYSSEL-
SÄTTNING

FYSISK MILJÖ 
OCH BOSTADS-
MILJÖ
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Han beskriver även att utvecklingsarbetet sker såväl top-
down som bottom-up vilket han tolkar beror på en fung-
erande tydlig styrning och basverksamheter som drar åt 
samma håll.  Ett kitt som är svårt att skapa för kommuner 
men som synes fungera i Falköpings kommun. 

Kännetecknande för året är att fler har kännedom om och 
tar ansvar för helheten - att kunna se sitt uppdrag i ett sam-
manhang.  Men arbetet behöver fortsatt stärkas. Ju större 
helhetsansvar och gemensamt ägande av uppdrag desto 
lättare att resursfördela utifrån behov. 

FÖRSKJUTNING MOT MER UPPSÖKANDE, FRÄMJAN-
DE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER

Kommunen har fortsatt med sin förskjutning mot mer 
främjande och förebyggande insatser. Detta syns både vad 
gäller hela nämnders uppdrag men också på omställning i 
basverksamheter och på olika insatser. 

I fokusområde barn, unga, familj och hälsa får fler föräld-
rar idag möjlighet till tidig stöttning i sin föräldraroll så att 
större insatser längre fram kan undvikas. Kommunen ar-
betar uppsökande för att hitta föräldrar som behöver stöd i 
sitt föräldraskap, genom att arbeta proaktivt och fånga upp 
personer och familjer som befinner sig i ett socialt riskbe-
teende. Stödjande insatser som stärkt fokusområdet under 
året är; förskolans barnhälsoteam, skolteamet, stödteam, 
anhörigstöd, trivselprogram, främjande insatser Ällagatan, 
bostad först, skolbrandmän med flera.

Det hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbetet 
kring barn och deras familjer kartläggs. Ett antal skolor 
har intervjuats och kartläggningen fortsätter under år 2019 
med fler skolor samt andra verksamheter. Föräldrastöds-
projekt i samverkan har initierats för att utveckla former 
för ett kulturanpassat föräldrastöd. Främjande av psykisk 
hälsa sker idag något mer samordnat med aktörer från 
bland annat skola, socialförvaltning, polis, ungdomsmot-
tagning, kyrka och studieförbund. Fokus är på hur nätver-
ket kan samverka för psykisk hälsa. Program och utbild-
ning för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt är 
områden som identifierats behöver utvecklas.

Kommunen samordnar idag också främjande arbete kring 
barn- och unga och ett socialt hållbart Dotorp. Det sker 
ett antal strategiska insatser som bland annat handlar om 
stärkt föräldrastöd och områdesutveckling.

Utgångspunkten för samverkan är att medborgare ska se 
kommunen som en enad organisation och att personer inte 
ska ”bollas runt” mellan enheter.

Det främjande och förebyggande arbetet har ytterligare 
stärkts men kommunen står inför flera utmaningar. Det 
finns ett projektberoende vilket är sårbart, i effektivise-
ringar i budget kan det finnas risker att icke lagstadgad 
verksamhet prioriteras bort. Samverkan över nämndsgrän-
serna har utvecklats, med det finns ett fortsatt behov av att 
stärka samverkan mellan exempelvis skola, vårdcentral, 
socialförvaltning och ungdomsmottagning för att ge bra 
och samordnade insatser till barn- unga och deras familjer.

ARBETA MED OCH INTE FÖR MÄNNISKOR – ETT UT-
VECKLAT DIALOGARBETE 

Ett fokus under året har varit att utveckla och stärka kom-
munens demokratiuppdrag. Under 2018 syns en tydlig ut-
veckling och styrning, samt ett engagemang hos ledning 
och medarbetare, i denna riktning.  Samverkan internt i 
organisationen och externt med andra aktörer har stärkts. 
Kommunen har utvecklat sin kompetens för dialogpro-
cesser genom samarbete med SKL (Sveriges kommuner 
och landsting).  Kommunens bedömning är att demokra-
tiuppdraget även fortsatt måste stärkas. En förskjutning 
mot verksamhetsidén ”vi är till för falköpingsborna” syns 
genom att fler insatser och verksamheter idag involverar 
”de som verksamheten är till för” i en större utsträckning. 
Exempel på detta är arbetet med Platåskolan, Unga tar or-
det, Bostad först och Kinnarps förskola.

Elevernas upplevelse av inflytande visar en sjunkande 
trend både i grundskolan och gymnasiet. En fråga som 
är betydelsefull för eleverna och som oftast prioriteras är 
skolmaten. Under året har därför kommunen gjort enkät på 
två skolor för att kunna arbeta vidare och utveckla nöjdhe-
ten i verksamheten. 

Kommunen har också utvecklat sin samordning av kom-
munikationsarbete för att hålla kontakten med medbor-
garna löpande under byggtiden av fastigheter, gator, vatten 
och avlopp samt parkarbeten.
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VALDELTAGANDE MED ANALYS

En central indikator för delaktighet är valdeltagandet. 
Valdeltagandet i Falköping var 2018 fortsatt högt, 87,4 % 
(87,2 % år 2014.). Siffran ligger strax över rikssnittet på 
87,2 %. Valdistriktet i Falköping med högst valdeltagande 
var Broddetorp 95,6 %, medan distriktet med lägst valdel-
tagande var Ranten-Grönelund 78,7 %.

Valdeltagandet sägs ofta vara en temperaturmätare av till-
ståndet för demokratin då ett högt valdeltagande ger de val-
da ett starkare mandat som företrädare för folket. Sverige 
hör till de länder som har högst valdeltagande, men det är 
stor skillnad på deltagandet i olika områden. Valdeltagan-
det i så kallade utsatta områden är generellt lågt, i många 
av de större städernas förorter brukar runt 60 % rösta. I 
storstäderna har dessutom en tendens de senaste åren varit 
en utveckling mot ett mer polariserat valdeltagande med 
stora skillnader mellan olika stadsdelar. Det finns ett tyd-
ligt samband mellan valdeltagande och socioekonomisk 
status. Den polarisering som är tydlig i de större städerna 
återfinns inte i Falköpings kommun. Valdistriktet med 
lägst valdeltagande på 78,7 % är förhållandevis högt och 
kan jämföras med distrikt exempelvis i Göteborgsområdet 
med ett valdeltagande på mellan 50-60 %. Så Falköping 
har ändå förhållandevis hög andel som röstar i förhållande 
till motsvarande områden i andra kommuner. Detta resul-
tat pekar på att de informations – och utbildningsinsatser 
som genomförts gett positivt resultat. 

HELA SAMHÄLLET TILLSAMMANS 

I syfte att knyta ihop det kommunala uppdraget med ex-
terna aktörers uppdrag har samverkan med civilsamhället 
och mellan nämnder under året utökats. Ett flertal samver-
kansavtal har slutits och samverkan på andra sätt har också 
initierats. Ett fokusområde är att stärka den sociala sam-
manhållningen och skapa mötesplatser vilket kommunen 
under året gjort. Här har många insatser och verksamheter 
bidragit vilket professor Kennert Orlenius beskriver:

” -Att skapa ett bättre socialt samhälle är komplext och 
förutsätter samarbete med civilsamhället– denna eller 
liknande tankegångar tycks vara vanliga hos ansvariga 
tjänstemän och politiker, inte bara i Falköpings kommun. 
Kartläggningen visar att det finns flera olika verk-samhe-
ter som utgör viktiga delar i kommunens verksamheter för 
social hållbarhet. Vissa verksamheter drivs i kommunens 

regi och sker i samverkan med civilsamhället, andra av 
förningslivet med aktivt stöd av kommunen.” 

Verksamheter som Orlenius följt är bland annat Okross-
bar, Tagga lov, Backdraft, Connect, Inkluderingsnätverket 
och Unga tar ordet. Nämnas kan också att socialnämnden 
har formerat en process kring frivilliga medhjälpare i äld-
reomsorgen i syfte att rekrytera, följa upp och utvärdera 
frivilliga medhjälpares engagemang. 

Under 2018 påbörjades en tvåårig överenskommelsepro-
cess som ska engagera civila samhället i de frågor de vill 
vara med och bidra i. Överenskommelsen syftar till att ta 
fram dagens behov och fokus bland organisationer, fören-
ingar, fria grupper m.m. Möjlighet till delaktighet och in-
flytande stärks genom processen samtidigt som samarbete 
mellan kommun och föreningar ökar och arbetar gemen-
samt för ett socialt hållbart Falköping. För att ge möjlighet 
till delaktighet och inflytande har berörda parter varit med 
i planerings-och genom-förandefas samt uppföljning.

Trots olika insatser sjunker fortfarande deltagandet för 
barn och unga i föreningslivet. Kommunen försöker över-
brygga avståndet genom tex Sports for you, Tagga lov och 
öppna ungdomens hus men effekten syns mest i punktin-
satser och prova på aktiviteter.  

TRYGGHET

Delaktighet och tillit hänger samman med trygghet liksom  
rädslan och oron för brottslighet. 
Under året har kommunövergripande arbete för ökad 
trygghet startats. Samtliga nämnder tillsammans med han-
deln och polisen genomför regelbundet en lokal lägesbild 
gällande oönskade händelser såsom skadegörelse, hot etc. 
men även en redogörelse för vad som händer inom res-
pektive område de kommande veckorna. Utifrån denna 
lägesbild planeras sedan åtgärder som tex trygghetsronde-
ringar. Detta stärker möjligheterna till att arbeta proaktivt 
med förebyggande insatser, så att rätt insatser finns på rätt 
plats vid rätt tid. Detta nämndsövergripande samarbete i 
vardagen stärker också förmågan i händelse av samhälls-
störning eller kris. 
 
Under året har insatser utifrån kommunens och polisens 
medborgarlöfte genomförts. En trygghetsundersökning 
gjordes under hösten för att få en nulägesbild av hur med-
borgarna upplever tryggheten i kommunen.  
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Resultatet visar att oron för brottslighet ökar i Falköping 
och en hög andel, 74 % känner sig otrygga och är oroliga 
att de själva eller någon anhörig ska bli utsatt för brott. 
75% av de 1100 som besvarade trygghetsundersökningen 
uppger också att de upplever att det finns otrygga platser i 
Falköpings kommun. Ranten, stationen och Dotorp är de 
platser som kommer fram. Grundskoleelevernas och gym-
nasieelevernas upplevelse av trygghet visar på ett lägre 
resultat mot tidigare år så upplevelsen av ökad otrygghet 
förefaller vara något som genomsyrar medborgare i Fal-
köping.

Polisens nulägesbeskrivning är att trafikanter som bryter 
mot trafikregler oroar och skapar otrygghet samt att droger 
bland yngre ökat. Behovsanalys visar att det behövs en ut-
vecklad samordning. 

Ett nytt medborgarlöfte har upprättats där Falköpings 
kommun tillsammans med polisen lovar att prioritera dess 
arbetsområden. Under 2019 kommer polisen och Falkö-
pings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av 
narkotika bland unga samt arbeta med trygghetsskapande 
åtgärder i trafiken. 

SYSSELSÄTTNING OCH UTBILDNINGSNIVÅ

Social hållbarhet bygger på möjligheten att delta i sam-
hällslivet i sin helhet och här är sysselsättning en viktig 
faktor. 

Under de senaste åren har Falköpings kommuns utbild-
ningsverksamheter volymökat och organisationen har haft 
utmaningar i att kunna möta det ökande elevantalet med 
den flexibilitet som krävts. Måluppfyllelsen för grund-
skolelevernas kunskapsutveckling visar positiva tendenser 
och andelen elever i grundskolans år 9 som är behöriga till 
nationellt program på gymnasiet ökar liksom meritvärdet. 
Trots att måluppfyllelsen har vänt hör det fortfarande till 
en av kommunens stora utmaningar framåt. 

På gymnasieskolan har andelen elever på språkintroduk-
tionsprogrammen växt mest. Betygspoäng och behörighet 
till universitet och högskola visar på en positiv och stabil 
trend för gymnasiet. Samtidigt synliggörs inte elever på 
IM-programmen i statistiken och där syns en låg målupp-
fyllelse. 

Det goda läget på arbetsmarknaden och utökad verksam-
het inom kommunen har bidragit till att fler vuxna är i sys-
selsättning. Men kommunen avviker fortfarande negativt i 
förhållande till andra kommuner och rikssnittet vad gäller 
utsatta grupper som utrikesfödda.

Kommunen har under 2018 fortsatt arbetet utifrån arbets-
marknadsstrategin. Som ett led i det fortsatta arbetet med 
arbetsmarknadsstrategin har under året en samlokalisering 
skett mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten 
skett och gemensamma aktiviteter har genomförts för att 
fler individer ska nå egen försörjning. 

Uppföljning av mål i strategin visar att 92 % (188 stycken) 
av deltagare i arbetsmarknadsinsatser var i arbete/ studier/ 
praktik inom 90 dagar. Motsvarande siffra 2017 var 71 % 
vilket motsvarar 280 stycken. Av de som avslutats har 77,5 
% gått från försörjningsstöd till annan typ av försörjning. 
37,5 % har gått helt till egen försörjning. Det är färre i 
insats men fler som kommer vidare. Årets resultat speglar 
att det finns en målgrupp som står längre från arbetsmark-
naden jämfört med tidigare.

Flexibla lösningar gör så att medborgare kan kombinera 
studier och arbete.  Genom att lära om, lära nytt och lära 
mer, med möjlighet till ökade språkkunskaper, skapas 
goda förutsättningar för individen att etablera sig på ar-
betsmarknaden

Utbildningsnivån har ökat successivt i Falköping liksom 
Västra Götaland och övriga landet generellt. Andelen in-
vånare med eftergymnasial utbildning är i dag drygt 30 
procent jämfört med drygt 40 procent av befolkningen i 
åldern 25–64 år i Sverige. Skillnaderna i utbildningsnivå 
i olika kommuner är stora och Falköping ligger markant 
lägre. 

BOSTADSMILJÖ

En socialt hållbar utveckling förutsätter väl fungerande 
bostäder. Falköpings har brist på bostäder och situationen 
har varit svår under senare år även om bostadsbyggandet 
ökat. Idag upplever relativt många att marknaden inte 
fungerar som den borde. Grupper som saknar eget kapital 
och/ eller kontakter riskerar att lämnas utanför den ordina-
rie bostadsmarknaden och kan därför söka sig trånga och 
tillfälliga lösningar. 
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I Falköping syns detta genom en utbredd trångboddhet 
och segregerade bostadsområden. Situationen drabbar de 
i samhället som har svagare resurser. I syfte att klara bo-
stadsförsörjningen utan att öka trångboddheten för kom-
munens ökande invånarantal följs strategin för bostadsför-
sörjning och förtätningsprogram. 

De styrmedel och verktyg i form av översiktsplan, detalj-
plan, strategier mm som kommunen har tillgång till för 
att främja en socialt hållbar stadsutveckling har sina be-
gränsningar. Ett strategiskt markinnehav är ett kraftfullt 
styrmedel en kommun kan ha och att äga marken i pla-
nerade exploateringsområden ger en möjlighet att kunna 
styra stadsutvecklingen. Det allmännyttiga bostadsbolaget 
Falköpings hyresbostäder utgör också ett starkt instrument 
för en socialt hållbar stadsutveckling. Kommunens möjlig-
het att agera, till exempel vid brist på bostäder för särskilda 
grupper, blir möjligt genom ägardirektiv. Framåt behöver 
kommunen stärka sin samordning med övriga bostadsbo-
lag och arbetet med ett socialt hållbart boende.

* Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 
uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Utvecklingen av offentliga miljöer som stärker social håll-
barhet sker. Bland annat visar en gemensam kartläggning 
på behovet att utveckla en spontanyta för aktiviteter som 
idrott och kultur i Dotorpsområdet. Plats- och identitetsut-
veckling sker i Plantis och på torget i centrum.

Utvecklingen av offentliga miljöer som stärker social 
hållbarhet sker. Då andelen barn och unga i området runt 
Dotorp, under senaste tio åren, ökat markant arbetar kom-
munen tillsammans med att utveckla området på olika sätt. 
Gemensam kartläggning har visat på behovet att utveckla 
en spontanyta för aktiviteter som idrott och kultur. Annan 
plats och identitetsutveckling sker i Plantis och på torget i 
centrum.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2015 2016 2017 2018 TREND

Ohälsotal (Försäkringskassan) 32,8 32,8 31,3 29,7 l

Socioekonomiska riskgrupper (SCB) 6 5 5 i.u. l

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) 1 i.u. i.u. 1 l

Valdeltagande (SCB) i.u i.u. i.u. 1 l

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsför-
medlingens statistik) 

15 16 14 11 l

Andel elever som är behöriga till gym-
nasieskolans nationella program ( siris, 
skolverket.se)

76,40 70,60 77,00 78,40 l

Andel elever med examensbevis natio-
nellt program gymnasieskolan ( siris, 
skolverket.se)

81,0 81,0 81,0 87,0 l

lPositiv trend= vi är på väg åt rätt håll
lNegativ trend= vi är på väg åt fel håll
lOförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar



ÅRSREDOVISNING 2018   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  19

MÅLUPPFYLLELSE   |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBARHETSANALYS

Kommunen har stärkt hållbarhetsarbetet genom att 
prioritera det främjande och förebyggande arbetet 
i basverksamheter. Trots en positiv utvecklingen 
är det fortfarande många insatser som är beroende 
av projektmedel. Viljeinriktningen måste vara att 
det långsiktiga arbetet i basverksamheterna blir ett 
framgångsrikt vardagsarbete som ger hållbar ef-
fekt. 

Förskjutningen säkrar grunden för att långsiktigt 
skapa en ökad hållbarhet. Det kräver en övergri-
pande samsyn och styrning så att kommunen ska-
par förutsättningar för att möta behoven och följer 
upp effekterna av arbetet. 

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

Falköpings kommun behöver:
• utveckla övergripande strukturer för att kontinuerligt 
följa upp olika perspektiv inom målområdet  med särskilt 
focus på uppföljningen i styrkedjan
• utveckla en sammanhållen kedja från plan till verkstäl-
lande där samhällets olika parter behöver samverka när-
mare 
• se inkludering och jämlika livsvillkor som något som 
ska genomsyra allt från plan till operativt arbete. 
• tillgängliggöra kommunikation och informationsma-
terial för att skapa gemensam förståelse och kunskap om 
kommunen
• utveckla strukturer för samverkan internt tex för att 
fånga upp barn och unga i riskzon och uppmärksamma 
barns behov i familjer där det förekommer våld 
• fortsatt utveckla samverkan med civilsamhällets olika 
aktörer 
• stärka ungas delaktighet både i kommunala verksam-
heter och i ett samhällsperspektiv
• skapa naturliga mötesplatser för inkludering i varda-
gen och bygga kulturförståelse för olikheter.

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOM-
MUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Redovisningen sker denna gång i större utsträckning 
från  ett helhetsperspektiv.  Styrkedjan har stärkts 
mellan kommunfullmäktige och nämnder särskilt av-
seende den strategiska styrningen kopplat till vilken 
effekt den har ute i basverksamheten. Det går i målet 
att utläsa ett stärkt fokus på främjande, förebyggande 
och hälsofrämjande insatser men även framåt behö-
ver den röda tråden och samsynen utvecklas. Det syn-
liggörs även ett ökat samarbete med civilsamhället i 
syfte att gynna utsatta grupper. 

Professor Kennert Orlenius beskriver i sin behovs 
analys följande:

”Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings 
kommun under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete 
som alltmer stärkt inriktningen mot en socialt hållbar 
kommun. Under de senaste åren har det arbetet mer 
strategiskt och systematiskt bedrivits mot mål i kom-
munens styrdokument.”

Under året har förutsättningar för en ökad dialog och 
kommunikation med berörda målgrupper stärkts och 
ökat i omfattning.

Förbättrade livsvillkor kan skönjas men det är lång-
siktiga processer  som inte  har så stort genomslag 
från ett år till ett annat. Trots många aktiva insatser 
går det inte att utläsa några markant förbättrade resul-
tat. Segregationen ökar vad gäller boenden, förskolor 
och skolor.   

Analysen visar på en godtagbar måluppfyllelse även 
om det pågår många goda insatser och utvecklingsar-
betet är starkt.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgärder 
framåt. 

Utveckling har skett inom identifierade utvecklings-
områden. Mest framträdande är den fysiska ut-
smyckningen. Kommunikationer, klimatanpassning 
och goda mötesplatser behöver fortsatt utvecklas

MEDBORGARNAS UPPLEVELSE

Kommunen har både i sociala medier och på andra sätt 
fått stor uppskattning för blomsterprydnader, pulka-
backar vid jul-i-stad, pyntningar vid lucia och jul. Den 
utsmyckning och försköning som sker under året be-
skrivs och kommenteras kontinuerligt. Trekanten som 
står i blom, när utsiktstornet öppnar, stadsfest, granen 
i Floby, tomte i Vartofta och julbelysning i Plantis är 
några exempel. En medborgare uttrycker följande på 
Levande Falköping på facebook:

”Det fulaste stället i Falköping har kommunen gjort till 
det absolut vackraste! Ett helt hav av pärlhyacinter och 
botaniska tulpaner lyser upp hela planen vid trekanten. 
Tidigare blommade det fullt med krokus. Tack för ett 
enormt arbete med att plantera dessa.”

En av de saker som framkommit i undersökningar un-
der flera år är att synen på Falköpings kommun skiljer 
sig åt beroende på var i kommunen de medverkande är 
bosatta. Bland dem som är bosatta utanför Falköpings 
tätort upplever flera att service och utbud minskar och 
att kommunen behöver satsa mer på landsbygden.

Samtidigt framträder mönstret att boende utanför cen-
tralorten väljer att söka service och tjänster huvudsakli-
gen i staden. Något som synliggjorts vid till exempel val 
av äldreboende och vid förtidsröstning.  

Upplevelsen är att medborgarna vill vara med och på-
verka kommunens utveckling men att de ger upp när 
de inte känner sig lyssnade på. Det förefaller finnas en 
vilja från medborgare att mer kontinuerligt samverka 
med kommunen.

I kommunikationen till medborgarna synliggörs oftast 
inte basverksamheterna vilket kommunen själva troli-
gen bidragit till genom att fokus i media tenderar att 
bli på evenemang, synliga fysiska förändringar och lik-
nande.  

EN KOMMUN SOM VÄXER OCH SATSAR BÅDE I 
STAD OCH I SAMHÄLLEN

Vid årets slut bodde 33 155 personer i kommunen, vil-
ket är en ökning på 78 personer mot motsvarande tid för 
ett år sedan. Det motsvarar en befolkningsutveckling på 
0,2 % och innebär att trenden minskat rejält. Det föd-
des 397 barn och det avled 375 personer vilket ger ett 
födelseöverskott på 22. Det är en fortsatt nedåtgående 
trend vad gäller antalet utrikesfödda som bosätter sig i 
kommunen.  
 
Under året har kommunen organiserat sig för att genom-
föra åtgärder enligt översiktsplanen. En handlingsplan 
följs och strategier som är beslutade är under framta-
gande så som VA-plan och klimatanpassningsplan. Stra-
tegi för trafik och grönstruktur är påbörjat. 

ETT ATTRAKTIVARE
FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2
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Fortsatta stora satsningar under året är Tåstorps de-
menscenter och byggnationer inom ramen för ny skol-
organisation. Nämnas kan förskolan Trollet, förskolan 
Urd och Åsarps skola. Därutöver har satsningar Plan-
tisbygganden, och utbyggnad av Räddningstjänsten ge-
nomförts.  

Kommunens tydliga viljeinriktning om förändrad skol-
organisation bidrar till ett attraktivare Falköping. Sats-
ningen berör många i samhället och samsyn avseende 
lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekry-
tering och attraktivitet. 

Det har pågått aktivt arbete med att skapa förutsätt-
ningar för goda och attraktiva boendemiljöer med till-
gång till grönområde och närhet till kommunikation 
och service. Efterfrågan på villa-tomter har varit stor 
på Vilhelmsro och på Fåraberget har tomterna blivit 
tillgängliga för reser-vation. För ett ökat och hållbart 
bostadsbyggande har en tidig dialog mellan kommunen 
och flera aktörer på byggmarknaden inletts. Detta har 
resulterat i ett gemensamt arbete mellan kommunen och 
Götenehus ifråga om planering av ett bostadsområde på 
Fåraberget. Vid analys av indika-torer är processerna 
för bostadsbyggande stor och det ligger flera satsningar 
i plan framåt. 

Den höga tillväxttakten inom tillverkningsindustrin har 
öppnat diskussioner med företag i flera samhällen om 
behov av bostäder och service för att möta personalbe-
hov och efterfrågan på kompetens. Kommunen har till 
exempel etablerat kontakter med vissa externa aktörer 
gällande bostadsbyggande i Floby.

Upplevelsen bland medborgarna är att det händer och 
byggs mycket. 

ATTRAKTIV STAD OCH LANDSBYGD

Under året har arbetet med att förtäta centrum fortlöpt 
och en utredning av hur stadskärnan kan utvecklats har 
påbörjats. Det handlar om attraktivitet och om att till-
gängliggöra och levandegöra det offentliga rummet. Det 
pågår även en utredning om hur Mösseberg kan utveck-
las och hur service gentemot medborgare och besöksnä-
ring kan förbättras. 

Under året har grönområden och rekreationsområden 
förbättrats och utvecklats. Fokus har legat på Möss-
seberg, Pilgrimsleden mellan Varnhem och Falköping, 
Dotorp, elljusspåret i Kinnarp, attraktiv grönyta i Floby 
och näridrottsplats i Åsarp men även Odenområdet och 
Ålleberg sportcenter.

Plantisprojektet har fortsatt utvecklats under 2018. I 
samband med nationaldagsfirandet invigdes det nya 
caféet och den nya äventyrsgolfen. Arbeten har också 
genomförts vad gäller parkens entréer och fortsatt ut-
veckling av parkens miljöer sker under 2019. En förse-
ning vad gäller byg-gandet av den nya lekplatsen beror 
på överklagande. Plantis är på väg att bli en förnyad 
mötesplats för Falköpings invånare.

Av tillgängliga besöksmål med aktiviteter, arrangemang 
och evenemang i egen regi genomförs ungefär hälften 
i Falköpings stad och restarande i flera olika orter, vil-
ket är ett bra resultat. Av arrangemangen som ges stöd 
till av kommunen genomförs 28 av 30 arrangemang i 
Falköpings stad. Vid analys framträder att satsningar på 
landsbygden är svårare logistiskt att genomföra vilket 
till exempel även märks när räddningstjänsten ska ge-
nomföra hembesök.  Risken att förlora tid vid utryck-
ning försvåras av avståndet.  Samverkan med civilsam-
hället ses som en möjlig utvecklingsväg. 

Trenden i Sverige är att skolor, äldreboenden och min-
dre biblioteksfilialer stängs ner utanför tätorten. Falkö-
pings kommun är relativt unikt som fortsatt behåller sitt 
stora utbud. Biblioteksfilialerna är välbesökta och verk-
samheterna bidrar till en levande landsbygd och jämlik 
service.

För att skapa attraktiva miljöer krävs goda kommunika-
tioner. Kommunen har under hös-ten/vintern 2017/2018 
genomfört en ny resvaneundersökning där kommunin-
vånarnas resmönster och inställning till trafikmiljön i 
kommunen har kartlagts. Den förra undersökningen ge-
nomfördes under hösten 2014 och har varit ett viktigt 
dokument i kommunens strävan mot alltmer hållbara 
resvanor. Den nya undersökningen har gett svar på om 
långsiktiga satsningar leder åt rätt håll och resultatet 
kommer att finnas med i arbetet framåt.
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2015 2016 2017 2018 TREND

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 336 613 356 176 368 033 i.u. l

Inpendling och utpendling (SCB) 2902, 4337 2786, 4530 2 860 i.u. l

Näringslivets nöjdhet med bredbands-
tillgång (Svenskt näringslivs närings-
livsklimat)

4 4 4 4 l

Befolkningsutveckling (SCB) 1,0 0,9 0,8 0,2 l

Antal nya lägenheter i flerbostadshus 
(Kommunens statistik)

12 59 44 214 l

Antal nya småhus (Kommunens 
statistik)

18,00 31,00 20,00 29,00 l

Fastighetspriser (SCB) 1 187,0 1 381,0 1 513,0 1 453,0 l

lPositiv trend= vi är på väg åt rätt håll
lNegativ trend= vi är på väg åt fel håll
lOförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar

Möjligheten att pendla till och från Falköping är en vik-
tig förutsättning för ett attraktivare Falköping. Därför 
är kapaciteten på Västra stambanan och Jönköpingsba-
nan central i detta och kom-munen har under året fort-
satt arbeta för att ha fungerande kommunikationer. Vad 
gäller in- och utpendling för arbete och studier fortsät-
tar antalet resande att öka vilket innebär att det blir än 
viktigare för kommunen att ha goda kommunikationen. 
Det är idag över 7500 individer som är beroende av att 
vardagspendlingen fungerar till och från kommunen. 

Framtagandet av en klimatanpassningsplan bygger på 
en medvetenhet inom organisationen i att förstå klimat-
förändringarna och hur de påverkar kommunens verk-
samhetsområden. För att stärka processen och skapa 
synergieffekter inom framtagandet av en klimatanpass-
ningsplan sker ett samarbete med risk- och sårbarhets-
analysarbetet. 

* Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 
uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
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HÅLLBARHETSANALYS

Det finns en målkonflikt mellan ett socialt hållbart 
Falköping och ett attraktivare Falköpings där det går 
att utläsa att de investeringar och stora satsningar 
som görs generellt bidrar till attraktivitet. Bostäder 
och fritidsområden är exempel på områden där den-
na krock sker.

Analys visar att kommunen inte arbetar tillräckligt 
brett och att kompetens saknas i klimat och energi-
frågan.  Det riskterar medföra att kommunen inte 
kan nå de globala, nationella och regionala målsätt-
ningarna. För att skapa hållbar attraktivitet behövs 
breda samarbeten med olika aktörer i näringslivet 
och civilsamhället. Men kommunen behöver även 
utveckla systematiken så att energi, klimat, hållbara 
livsstilar, medborgardelaktighet blir en naturlig del 
av vardagsarbetet. 

KORTFATTAD BEDÖMNING AV KOMMU-
NENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunen bygger som aldrig förr och samordnar 
och utvecklar sin infrastruktur för utvecklade kom-
munikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljö-
er. Helhetssynen och samsynen har utvecklats under 
året.
Den till ytan stora kommunen har medvetet behållit 
en hög grad av service och har prioriterat resurser för 
att hela kommunen ska leva.  
Det är tydligt att medborgarna värnar landsbygdsut-
veckling samtidigt som flertalet väljer att söka ser-
vice i Falköpings tätort. En utmaning för kommunen 
att hantera framåt. 

Inom målområde syns en god måluppfyllelse men 
fortfarande märks att förtroendet från boende på 
landsbygden sviktar.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

Falköpings kommun behöver:
• stärka bilden av Falköping genom berättelser som bätt-
re når ut till medborgare
• skapa förutsättningar för att medborgare ska kunna 
göra hållbara val i vardagen
• utveckla och arbeta för att behålla och utveckla goda 
kommunikationer 
• se över stöd till arrangörer för att säkerställa en jämlik 
fördelning
• skapa förutsättningar för markberedskap som möjlig-
gör fortsatt och långsiktigt bostadsbyggande.
• skapa förutsättningar för ett stärkt samarbete mellan 
stad och land

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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NÄTVERK SOM FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ATT SÄM-
HÄLLSUTVECKLA

En framgångsfaktor i arbetet med näringsliv är det nät-
verksarbete som bedrivs; det finns näringslivsråd, logistik-
nätverk, handelsnätverk, industrinätverk, kulturaktörsnät-
verk och fastighetsnätverk. 

Träffar i nätverken, företags- och kunskapsfrukostar er-
bjuder inte bara möjlighet för kontakt och kunskapsutbyte 
utan ger också tillfälle för till exempel identifiering av 
kompetensbehov vilket underlättar framtida matchningar. 
Något som visat sig vara betydelsefullt. Samarbete med 
näringslivet sker också genom VISA-arbete, prao, pro-
gramråd och arbetsplatsförlagd utbildning. Ett samarbete 
som ökar förståelsen för varandras behov och skapar förut-
sättningar för en högre anställningsbarhet genom att korta 
avståndet mellan utbildning och arbetsliv.

Analys i nätverk visar på stor nöjdhet generellt. Ett utveck-
lingsområde som framträder är hur kommunen kan sprida 
och nå ut med information och kommunikation gällande 
satsningar, framtidsplaner och vad som görs behöver ut-
vecklas. 

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgär-
der framåt. 

Utveckling och arbete har skett i alla identifierade 
utvecklingsområden. Samverkan och nätverk ex-
ternt och internt har stärkts under året. Vad gäller 
kommersiell mark och cirkulära ekonomier är det 
fortsatta utvecklingsområden.

Näringslivet uppskattar att kommunen är en attraktiv plats 
där tillväxt och utveckling sker. 

NÄRINGSLIVSRANKINGEN VISAR PÅ EN FORTSATT 
POSITIV UTVECKLING

Falköping kommer på 62:a plats i SKL:s ranking Sverige 
och 85:a i svenskt näringslivs mätning vad gäller kommu-
nens arbete ut till näringslivet. Det är de bästa rankingpla-
ceringarna som kommunen någonsin haft. Även närings-
livsindex hamnar högt på 73. Kommer en kommun över 
70 är det ett mycket bra resultat. Miljö- och hälsoskydds-
området och bygglov är det som förbättrats mest. Fram-
gångfaktorerna är bemötande och internt utvecklingsar-
bete. Varför kommunen ändå sjunker i index (76 vid förra 
mätningen) beror uteslutande på att tre mätpunkter (brand-
skydd, markupplåtelse och serveringstillstånd) har för få 
besvarade ärenden och då saknas tillräckligt med underlag 
för att kunna statistiskt användas. En åtgärd för att få in ett 
större underlag är insiktsmätningar som kommer redovisas 
varje kvartal för att få upp svarsfrekvensen i svaren.

För kommunen är servicefokus en viktig utgångspunkt, 
där ett gott bemötande och dialog är centralt.  Arbetet med 
Förenkla helt enkelt 2.0 fortlöper framåt för att ytterligare 
stärka detta. 

2018 – NYTT REKORD FÖR GÄSTNÄTTER I FALKÖ-
PING

2018 blev ett rekordår för besöksnäringen i Västsverige 
och i Falköping. Totalt 6,8 miljoner gästnätter på hotell, 
stugbyar och vandrarhem i regionen är en ökning jämfört 
med tidigare rekordåret 2017. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3
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I Falköping redovisades 70 236 gästnätter på hotell, stug-
byar och vandrarhem. Falköping har över tid haft en stadig 
uppgång av antalet gästnätter trots flera år med rekordök-
ningar.

Totalt ökade antalet gästnätter i Falköping med cirka 2,4 
procent vilket motsvarar cirka 1 600 gästnätter. Ökningen 
ligger i linje med Skaraborg. Exportandelen i kommunen 
ligger på drygt 17 procent vilket innebär cirka 12 100 ut-
ländska övernattningar under 2018.  I Falköping var det 
den utländska turismen som bidrog till ökningen i antal 
gästnätter. Svenska gästnätter ökade med endast 0,2 pro-
cent gentemot 2017 medan de utländska övernattningarna 
ökade med över 14 procent. Av de utländska marknaderna 
är Norge den största i Falköping med totalt ca 2 300 över-
nattningar tätt följt av Danmark med ca 1900 övernatt-
ningar. På tredje och fjärde plats kommer Tyskland res-
pektive Storbritannien. Beläggningsgraden för kommunen 
är 54,8 procent totalt, att jämföra med 48,6 procent som är 
genomsnittet för hela Skaraborg. 

INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP

nnovation och entreprenörskap är viktiga förutsättningar 
för tillväxt och en fungerande ekonomi. 

Andelen invånare som startar företag har ökat kontinuer-
ligt i kommunen under flera år. Generellt startar män fler 
nya företag men i Falköping visar utvecklingen succesivt 
att andelen kvinnor och andelen utrikesfödda ökar star-
kast. Hur företagandet och nyföretagandet faktiskt ser ut 
är dock i dag en allt mer komplex fråga. En ökad andel säl-
jer sina tjänster via fakture-ringsbolag och driver företag 
den vägen, andra säljer sina tjänster via appar och liknande 
vilket innebär att företaget inte blir platsberoende. Statis-
tiken kan inte bedömas på samma grunder längre.  På ar-
betsmarknaden sker idag stora förändringar med ändrade 
an-ställningsformer och förhållanden där tex rekryterings-
företag vuxit fram.  Därför ska antalet anställda och antalet 
nya företag ses ur detta perspektiv vilket gör att siffrorna 
ska tolkas bättre. 

UTVECKLA ANPASSNINGSFÖRMÅGAN 

Kommunens ambition är att ha ett utbud av utbildningar 
och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som 
arbetslivets efterfrågan. Detta har medfört att nya yrkes-
utbildningar har startats lokalt samt att kommunen varit 

delaktig i gemensam utveckling av yrkesutbildning i Ska-
raborg. Dessutom erbjuds idag mer kvällsundervisning för 
att öka flexibiliteten för medborgare som önskar kombi-
nera studier med arbete eller praktik.

Under 2018 gick 96,5 % av de studerande på en gymna-
sial yrkesutbildning vidare till arbete eller studier efter 
avslutad gymnasial yrkesutbildning. Motsvarande siffra 
för 2017 var 93,2 %. Insatserna ger goda resultat. Under 
2018 har uppdragsutbildningar inom affärsengelska, de-
menssjukdomar inom vård och omsorg och supply chain 
management med mera genomförts. 

Inom ramen för projektet Smart Industri har företagsspe-
cifika utbildningar tagits fram för lokala företag med fo-
kus på industri. Genom att utbilda befintlig personal kan 
stegförflyttningar ske och därmed skapas nya arbetstillfäl-
len. I samverkansprojektet Plattformen har deltagare fått 
individanpassad utbildning och praktik vilket lett till nyan-
ställningar hos företag som deltar i Smart Industri. Dessa 
synergieffekter ger en samhällsekonomisk och hållbar 
modell vars arbetssätt kan implementeras i kommunens 
befintliga verksamheter.

Andelen arbetssökande ungdomar och vuxna fortsätter att 
minska. Den starka konjunkturen inom tillverkningsindu-
strin och en utvecklad samverkan mellan stat och kommun 
har påverkat utvecklingen positivt. Det utbildningsinsatser 
som kommunen genomför ger goda resultat men omfatt-
ningen är i små volymer vilket gör att kommunen inte kan 
ta fullt ansvar för ut-vecklingen. Idag är huvuduppdraget 
på arbetsförmedlingen. 

Handeln resultat ligger i Falköping kvar på samma nivåer 
som tidigare år vilket ska tolkas som ett positivt resultat 
eftersom näthandeln ökat och ersatt en större andel av den 
reguljära handeln. Falköping har sammantaget lyckats kla-
ra sig bra trots omställningen inom handeln men det finns 
enskilda handelsbolag som inte klarat den nya konkur-
rensen. Falköpings trend är stabil i jämförelse med andra 
mindre kommuner så analysen påvisar betydelsen av de 
satsningar som görs. 



26   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |   MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Ett viktigt bidrag i kommunens omställning till hållbara 
transporter är Skaraborg logistik center. Under 2018 har 
verksamheten fortsatt utvecklats positivt, helt i enlighet 
med den fastställda godstransportstrategin. Falköping är 
idag i realiteten Skaraborgs logistikcentrum med före-
tagskunder från ett flertal kommuner i Skaraborg. Det som 
hänt under 2018 har lagt en stark grund för en ökad tillväxt 
av arbetstillfällen inom logistikanknuten verksamhet i Fal-
köping, både i koppling till befintliga och nytillkommande 
företag. Dessutom stöttar satsningen på ny och modern 
logistik befintliga företags möjlighet till fortsatt tillväxt i 
Falköping och Skaraborg.

Satsningar under året har lagt grunden till en tillväxt vad 
gäller verksamhet och nya arbetstillfällen inom logistik-
intensiv verksamhet på Marjarps logistikområde. Under 
2018 köpte Jula den terminal som företaget nyttjar samt 
erhöll också ett markanvisningsavtal utifrån en tydlig am-
bition att utveckla området  med eta-blering av nya verk-
samheter och tåglösningar. Under året har Erlandssons 
Bygg köpt mark på Marjarps logistikområde och byggt ett 
ostlager åt Arla/ Falbygdens Ost. 

Falköping har av Trafikverket utpekats som en av tre orter 
för framtida underhållsverksamhet. Detta stärker Falkö-
pings möjligheter att utveckla befintliga verksamheter och 
erhålla nya etableringar inom tågunderhåll. Ett resultat av 
detta är att BS Verkstäder nu har konkreta planer på att 
fördubbla sin servicehall i Falköping för att kunna möta 
den utökade tågflottan inom Västtrafik. 

Kommunen har bjudit in livsmedelsproducenter verksam-
ma i kommunen för att diskutera hur samverkan kan hjälpa 
att göra det möjligt för kommunen att handla mer lokalpro-
ducerat. För att stimulera fortsatt utveckling mot håll-bara 
cirkulära ekonomier stödjer kommunen rekoringen. Idag 
går det också att utläsa att omställningen mot ett hållbart 
näringsliv sker bland stora ledande företag i kommunen. 

MARKBEREDSKAP

Idag har omfattning av säljbar kommersiell mark minskat 
rejält. Det beror på att kommunen sålt stora markarealer 
till stora företag och till Trafikverket. För att Falköpings 
kommun ska fortsätta växa och kunna tillgodose behovet 
av mark för företagsetableringar och övrig samhällsser-
vice krävs det en god planberedskap och nyetablering av 
verksamheter. Det ska finnas attraktiv byggbar mark som 
möter efterfrågan. Kommunen har organiserat sig tvärsek-
toriellt för att arbeta med frågan tillsammans.

* Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 
uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2015 2016 2017 2018 TREND

Antal nya företag per 1000 invånare 
(Nyföretagarbarometern) 

3,0 3,7 3,9 4,0 l

Antal företag i Falköpings kommun 
(SCB)

4 219 4 256 4 249 4 288 l

Antal arbetstillfällen (SCB) 13 571 13 564 13 755 i.u l

Näringslivsklimat (SKLs undersökning 
insikt)

74 i.u. 76 73 l

Antal gästnätter i kommunen (Handelns 
utredningsinstitut)

62 320 64 331 68 715 70 236 l

Total andel arbetssökande i Falköping 
16-64 år

i.u. 0,10 0,09 0,08 l

lPositiv trend= vi är på väg åt rätt håll
lNegativ trend= vi är på väg åt fel håll
lOförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar
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HÅLLBARHETSANALYS

Analys visar att det sker en kontinuerlig omställ-
ning mot mer hållbara transporter och en ökad 
medvetenhet ibland företag där omställning mot 
mer hållbara alternativ sker. Falköpings kommun 
tar ansvar genom att skapa förutsättningar för ut-
veckling av tågtransporter. 

Ekonomisk tillväxt är nödvändig för dagens väl-
färdssamhälle men behöver ses i ett hållbarhets-
perspektiv vilket kommunen börjat göra. Det finns 
målkonflikter mellan hållbar utveckling och ekono-
misk tillväxt som ska hanteras i beslutsfattande och 
planering. Kommunen har idag mål om tillväxt och 
mål om hållbara livsstilar, vilka kan stå i konflikt 
till varandra. 

Kommunen behöver fortsatt skapa förutsättningar 
för cirkulära ekonomier som att hyra, låna, dela och 
andra sätt som skapar hållbar tillväxt. 

KORTFATTAD BEDÖMNING AV KOMMU-
NENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Kommunen har haft goda förutsättningar för utveck-
ling och etablering av målet under året. Det finns 
många intressenter som vill vara med och utveckla 
kommunen.

Under året har näringslivet utvecklats och flera ny-
satsningar har genomförts. Skaraborgs logistikcen-
trum har utvecklats starkt och turismnäringen slår 
rekord.  Måluppfyllelsen bedöms som god.
Samverkan både inom Skaraborg och mellan kom-
mun och näringsliv har fortsatt stärkts och uppmärk-
sammats positivt. Det finns en god vilja och innova-
tionskraft som bär och bidrar till utveckling trots en 
generellt låg utbildningsnivå i kommunen. 

Framtidstro utmärker företagsklimatet och Falkö-
ping präglas av att det investeras och satsas. 

Fortfarande finns stora utmaningar avseende rekry-
tering. Matchning mellan den kompetens företaget 
efterfrågar mot den kompetens arbetssökande har 
brister. I analysarbetet framkommer att anställnings-
barheten är starkt beroende av sökandes språkkun-
skaper. 

Falköping har under 2018 utmärkt sig genom ett 
stort antal investeringar. Näringslivets egen uppfatt-
ning är att det inte har funnits en sådan investering 
och tillväxtvilja bland Falköpings företag tidigare 
och med så många nya aktörer som vill etablera sig 
på marknaden.

Här synliggörs en gemensam investeringsvilja hos 
bade kommun och näringsliv. Tillsammans med ett 
ökat samarbete utmärker det de senaste årens arbete.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

Falköpings kommun behöver:
• skapa förutsättningar för markberedskap som möjlig-
gör ett näringsliv som utvecklas genom översyn och stra-
tegi för förvärv av kommersiell mark  
• utveckla information och kommunikation gällande 
satsningar, framtidsplaner och genomförande
• fortsatt arbeta med “Förenkla helt enkelt 2.0” i samar-
bete med SKL (Sveriges kommuner och landsting)
• ta fram en utvecklad vision och nya samverkansformer 
för Skaraborgs logistic center  
• utveckla förutsättningar för cirkulära ekonomier
• skapa strukturer för att stödja kreativa och kulturella 
näringar 
• utveckla samverkan i Skaraborg för att bidra till att 
utbudet av yrkesutbildningar breddas ytterligare på såväl 
gymnasial som eftergymnasial nivå 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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I DET LILLA VARDAGLIGA SKAPAS DET STORA

Kommunen fick i augusti utnämningen årets med-
mänskliga kommun vilket ses som en bekräftelse på det 
kultur- och värdegrundsarbete som bedrivs men också 
att målarbetet stärkts. Vad gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter och diskrimineringsgrunder finns nu en ökad 
medvetenhet. Fokus har legat på att synliggöra värdeord 
i handling och i vardagsarbetet.  Kommunen prioriterat 
fokus på de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
värderingar vilket ligger i linje med Agenda 2030. I det-
ta arbete sticker kultur och fritidsnämnden ut genom sitt 
systematiska jämlikhetsarbete där en ökad medvetenhet 
utvecklats men också mått för att mäta och utvecklingen 
går åt sätt håll.

Professor Kennert Orlenius som följeforskat kommu-
nen i nästan fyra år beskriver här sin analys: 
”Bland de som arbetar i kommunens ledning på olika 
nivåer och mer operationellt i olika verksamheter kan 

Tillbakablick på förra årsredovisningen 
och uppföljning av identifierade åtgär-
der framåt. 

Utveckling har skett under samtliga identifierade 
utvecklingsområden från förra årets årsredovis-
ning. Styrkedjan har stärkts under året, ekonomin 
och verksamhetsstyrningen hänger bättre ihop och 
samsynen har stärkts. Risk- och konsekvensanalys 
för hållbar utveckling är ett fortsatt utvecklings-
område.

konstateras att social hållbarhet (inkluderat kommu-
nens verksamhetsinriktning) tycks vara allmänt veder-
taget. Social hållbarhet är ett begrepp som inrymmer 
värderingar och normer och i hög grad påverkar förut-
sättningar för det kommunala utvecklingsarbetet. ”

UTVECKLA ANPASSNINGSFÖRMÅGAN

Det systematiska uppföljningsarbetet har under året 
blivit mer förankrat ut i organisationen och tilliten har 
stärkts. Syftet att med sammanhängande styrkedja nå ut 
på alla nivåer i kommunens verksamheter har stärkts. 
Det skapar förutsättningar för en lärande organisation. 
Men hör finns ett fortsatt arbete att göra för att alla ska 
känna sig sedda och äga sin del i arbetet. 

Nämnderna har kommit olika långt vad gäller stödun-
derlag för mål- och uppföljningsarbetet. Några nämnder 
har på ett tydligare sätt systematiserat rutiner och upp-
följningsarbete på professions- och förvaltningsnivå. 
Dokumentstöd i form av rutiner, mallar, checklistor och 
informationsmaterial har utvecklats samtidigt som in-
sikten är att kommunen övergripande behöver utveckla 
bättre stöd. En synlig effekt är att genomförandeplaner 
nu upprättas inom hemtjänst i kommunal egenregi. Där 
har andelen brukare som har en genomförandeplan ökat 
från 65 % till 96 % på ett år.  

Kommunen eftersträvar balans mellan de olika delarna i 
figuren nedan. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete som 
utgår från helhet, verksamhet och tillit men är lika bero-
ende av att ramar som kontroll och ekonomi balanserar 
liksom att fokus förmår vandra mellan delarna och hel-
heten, dvs lärandet i styrkedjan. 
 

KVALITÉN INOM
VERKSAMHETEN SKA ÖKA
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4
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För att ta ytterligare steg i besluts- och uppfölj-ningsar-
betet har arbetet med att få ett digitalt beslutstödssystem 
fortlöpt under delåret. Digitaliseringen kräver en större 
omställning och analys visar att samverkan kan förbätt-
ras och stärkas så att lärande mellan olika nämnder möj-
liggörs.

Grundsynen är att alla tjänster och all service sker i mö-
tet med de vi är till för. Det som inte förändras i det mö-
tet förändrar inte heller resultat och kvalitet. Därför är 
första linjen medarbetare centrala i utvecklingsarbetet.  

Det finns en ökad medvetenhet om vikten av tillit i 
styrkedjan och engagemanget har växt. I detta framträ-
der också en ökad kännedom om kommunens mål och 
vision, dvs vilken riktning som gäller. Underlagen till 
nämnderna har på så sätt blivit bättre. Det kan konsta-
teras att kunskapshöjande insatser på helheten har visat 
sig ge goda resultat för utveckling.

Antalet synpunkter och klagomål har de senaste åren 
minskat från cirka 1000 stycken till 300 år 2018. Möj-
ligheten behöver synliggöras för att nå medborgarna 
och syftet är att berörda ska nås för att kunna utveckla 
verksamheten. Under året har arbetet styrts upp och 
återkoppling ges i stor utsträckning enligt politiskt tag-
na tidsramar. Arbetet ska ses som en del av kommunens 
mål- och uppföljningsarbete.

Anpassningsförmågan handlar inte bara om att anpassa 
efter de vi är till för. Kommunen arbetar nu också med 
omvärldsanalys och det finns en ökad medvetenhet om 
vilka omvärldsfaktorer som påverkar. Det i sin tur ska-
par bättre förutsättningar för en organisation som klarar 
att ställa om. 

Mål- och uppföljningsarbetet inom kommunen har 
utvecklats de senaste åren och har nu uppnått en mer 
stabil nivå. Exempelvis har nämnderna nu årshjul med 
ekonomi- och måluppföljning. 

Enligt Sveriges kommuner och landstings1 rapport, 
framkommer att ett utvecklat kvalitetsarbete som ut-
går från systematik och undersökande arbetssätt är det 
som ger bäst resultat. I samma rapport framkommer att 
förmågan att bedriva en god verksamhet utifrån den 
ekonomiska resurstilldelningen beror på organisation, 
förhållningssätt och skicklighet hos såväl ledningen 
som medarbetarna. Sådana skillnader kan inte en socio-
ekonomisk viktad resursfördelning kompensera för. Det 
behövs andra åtgärder för att främja likvärdighet och 
verksamheter med hög kvalitet. Detta ställer höga krav 
på ledning och styrning hela vägen genom styrkedjan 
om det ska bidra till ökad tillit och måluppfyllelse.

DIGITALISERING

Omställningen mot en mer digital kommun pågår. Di-
gitalisering både som den stora tekniska lösningen som 
förändrar en hel verksamhet och i förlängningen en hel 
kommun eller digitaliseringen som med teknikens hjälp 
hittar nya och bättre sätt att lösa mindre uppgifter. På 
det stora hela ger dessa mindre förbättringsarbeten stora 
effekter. 

För att hitta dessa förbättringar ser kommunen att 
nyckeln är de som kan verksamheten bäst identifierar 
vilka områden som har potential att utvecklas. Digita-
lisering är verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. 
Framgångsfaktorn är samarbetet och samspelet mellan 
kommunens verksamheter och IT-avdelningen, där IT-
avdelningen stöttar, bidrar med idéer och fungerar som 
en katalysator i den utveckling som verksamheten be-
driver.
 
Det finns goda exempel på utvecklingsinsatser som görs 
och har gjorts. Socialnämnden har utvecklat samarbetet 
med IT-avdelningen. Exempel på insatser är test av lä-
kemedelsrobotar så att brukare tar rätt dos vid rätt tid 
och införandet av ett system för digital signering av 
insatser som spar tid och kvalitetssäkrar arbetet. Men 
även inom övriga nämnder finns goda exempel och den 
sammantagna bedömningen är att kommunen tar många 
små steg i rätt riktning. 

HELHET DELAR

VERKSAMHET EKONOMI

KONTROLL

TILLIT

BALANS

1 ”Fokus på socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola” 2018
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RISE Research institutes of Sweden2  bedriver samar-
bete kring digitalisering och skolutveckling. När Fal-
köpings kommun bedöms är det som ”ingen innovatör 
men en bra early adopter”. Robbit, en social robot för 
hemmasittare och sensorer i fysiska utrymmen för att 
utveckla lärmiljön är två delar som utreds.

Vidare skulle den digitala utvecklingen gynnas av ökad 
samverkan i Skaraborg.

MEDARBETARKAPITALET

Medarbetarkapitalet är kommunens viktigaste resurs. 
Kompetens har tillvaratagits och kompetensöverföring 
har skett via kollegialt lärande. Förutsättningar har ska-
pats för att medarbetare ska växa och utvecklas i takt 
med att verksamheter förändras. Analys visar att det 
kollegiala lärandet huvudsakligen skett inom de olika 
verksamheterna och framåt skulle ett tvärfunktionellt 
lärande mellan nämnderna utveckla ytterligare. 

Kollegialt lärande mellan nämnderna är ett utvecklings-
område som kan bidra till att samsynen stärks och kva-
liteten i verksamheten ökar. 

Trots en ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och 
en expansionen av utbildningsväsendet visar nuläget 
och framtiden på brister på arbetskraft med koppling 
till vård, skola och ingenjörer.  –förutsättningar. Kom-
munens statistik för behörig personal sjunker.

 

* Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 
uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2015 2016 2017 2018 TREND

Nöjd medarbetarindex 69 (medarbetare) 
74 (ledare)

i.u. 70 (medarbetare) 
78 (ledare)

i.u. l

Andel medarbetare som upplever 
Falköpings kommun som en attraktiv 
arbetsgivare (Medarbetarundersök-
ningen)

3,8 (medarbetare) 
4,3 (ledare)

i.u. 3,9 (medarbetare) 
4,6 (ledare)

i.u. l

lPositiv trend= vi är på väg åt rätt håll
lNegativ trend= vi är på väg åt fel håll
lOförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar

1 https://www.ri.se/sv
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HÅLLBARHETSANALYS

Uppdraget att utveckla verksamhetsstyrning med 
kommunövergripande hållbarhetsledning samt 
hållbarhetsprövning av politiska beslut är initie-
rat. Ett förslag på system som underlättar sam-
manvävning av hållbarhetsperspektiv i verksam-
hetsutveckling arbetas fram. Det finns ett behov 
av stärkt kompetens på hållbarhetsområdet och på 
sikt behöver förutsättningar skapas för att säker-
ställa långsiktighet.

Under året har kommunen energieffektiviserats på 
olika sätt. Nämnas kan att fastigheter har instal-
lerat styrfunktioner, nya värmeanläggningar och 
nya fönster. Kommunen har inga gröna lån men 
det kommunala bolaget, Falköpings Hyresbostä-
der, har cirka 25% i ”gröna lån”. Kommunen kom-
mer att ansöka om ”gröna lån” under 2019 för tex 
demenscentrum. 

KORTFATTAD BEDÖMNING AV KOMMU-
NENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Eftersom utvecklingen och kraven förändras snabbt 
omskapas också innebörden i och omfattningen av 
ordet kvalitet. Förändringen gör det svårt att avgöra 
vad som är en ökad kvalitet. Både nöjdhet och mål-
uppfyllelse balanseras inom ordet kvalitet men kan 
samtidigt vara varandras motsatser. 
I kommunens redovisningar och analyser finns skif-
tande bedömningar inom olika verksamhet

I kommunens redovisningar och analyser finns 
skiftande bedömningar inom olika verksamhets-
områden och helhetsbedömningen är svår att 
fånga.

Professor Kennert Orlenius sammanfattande ana-
lys är att kommunen utvecklat en stärkt styrkedja:

”En slutsats är att det finns en tydlig organisation 
och styrning (top-down) men också en verksamhet 
underifrån som drar åt samma håll (bottom-up). 
Det kitt som ofta saknas och binder ihop de båda 
rörelserna tycks i hög grad fungera i Falköpings 
kommun.”

Den sammanfattande analysen pekar på en god 
måluppfyllelse. 

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

Falköpings kommun behöver:
• utveckla en gemensam förbättringskapacitet utifrån 
framtagna gemensamma begrepp och bedömningsunder-
lag
• systematisera processen i styrkedjan så att mer utrym-
me ges för analys på olika nivåer  
• fortsatt sammankoppla verksamhets- och ekonomi-
styrningen för att kunna styra resurser efter behov och ut-
läsa effekter av insatser 
• i högre grad byta fokus från resultat till arbetsprocesser 
och progression
• fortsatt utveckla introduktion, rekrytering och perso-
nalsatsningar 
• prioritera långsiktig hållbar utveckling som innefattar 
risk- och konsekvensanalys 
• skapa förutsättningar för digitaliseringen över nämnds-
gränserna
• utveckla kommunikation med fokus på basverksamhe-
terna och det utvecklingsarbete som sker

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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ÅRETS REUSLTAT

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 
2018 på 18,5 mnkr (2017: 100,4 mnkr). De skattefi-
nansierade verksamheterna redovisar sammantaget ett 
överskott gentemot budget om 41,9 mnkr (2017: 34,9 
mnkr). Alla nämnder förutom barn- och utbildning och 
samhällskydd uppvisar positiva budgetavvikelser. De 
centrala posterna visar en negativ avvikelse om 5,6 
mnkr (2017: positivt 13,9 mnkr). De taxefinansierade 
verksamheterna redovisar ett underskott om 2,9 mnkr 
(2017: överskott 3,2 mnkr). De finansiella posterna vi-
sar ett överskott om 1,8 mnkr (2017: 6,4) jämfört med 
budget.  För mer information, se avsnittet Driftredovis-
ning och Finansiell rapport. 

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 
21,3 mnkr. Koncernens resultat blev således 39,6 mnkr 
för 2018 (2017: 114,0 mnkr). 

Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört 
med budget visar en positiv avvikelse  på 41,9 mnkr. 
Motsvarande avvikelse för skatteintäkter och generella 
statsbidrag är en negativ avvikelse på 27,6 mnkr. De för 
högt budgeterade skatteintäkterna och generella stats-
bidrag beror på att kommunen inte haft den beräknade 
befolkningsökningen samt sänkta generella statsbidrag 
baserat på andelen av flyktingmottagandet. Det är vik-
tigt att ha med sig denna analys i kommande budgetar-
betet/resursfördelning till nämnderna.       

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det 
också viktigt att notera att de relativt stora avvikelserna 
mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden visar 
ett underskott på 7,7 mnkr medan Socialnämnden har 
ett överskott på 26,0 mnkr för 2018. Kommunstyrelsen 
visar ett överskott på 16,4 mkr. Dock var här 12,0 mnkr 
avsett för oförutsedda händelser vilket resursmässigt 
inte använts.     

I driftsredovisningens sammanställning av centrala 
poster bör uppmärksammas att det finns relativt stora 
budgetavvikelser vilket skall beaktas vid analysen av 
kommunens resultat. Den enskilt största posten, avsätt-
ning deponier (36,5 mnkr) avser kostnader för sluttäck-
ning av avfallsanläggningar. Denna post borde inte vara 
hänförlig till 2018 års resultat utan avsättningen borde 

Finansiell analys

varit kostnadsförd under tidigare år (2012). Vidare finns 
andra poster som är av tillfällig karaktär, varav den en-
skilt största avser en försäkringsersättning som utfal-
lit under 2018 med 15,0 mnkr. Vidare kan noteras att 
här finns reavinster på 17,0 mnkr och reaförluster på 
1,9 mnkr. Huvuddelen är att hänföra till försäljning av 
mark- och exploateringsfastigheter. Sammantaget inne-
bär dessa poster att ”resultat att utvärdera” för 2018 är 
något bättre än vad resultatet i resultaträkningen och 
balanskravsresultatet utvisar.  

NETTOINVESTERINGAR

Av 2018 års budget på 556,6 mnkr investerades 313,7 
mnkr under 2018. De nämnder, som investerade mest, 
var tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. För mer 
information se avsnittet Investeringsredovisning. 

Självfinansieringsgraden blev betydligt lägre än 2017 
och ligger för 2018 på 39,0% (2017: 70,7 %). Orsaken 
är att en mycket högre investeringstakt än 2017, och  re-
sultatet var lägre för 2018 än 2017.

BALANSKRAVSUTREDNING

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga in-
täkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och 
det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella rea-
lisationsvinster ska inte medräknas. 

BALANSKRAVSUTREDNING (TKR)

2018 2017

Årets resultat 18 493 100 406

Realisationsvinst - -1 650

Realisationsförlust - -

Orealiserade förluster i värdepapper 3 864                 3 
255 

Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper

- 3 864 -3 255   

Årets resultat efter balanskravsjus-
teringar

18 493 98 756

Medel till resultatutjämningsreserv - -

Medel från resultatutjämningsreserv - -

Pensioner inom eget kapital - -

Årets balanskravsresultat 18 493 98 756
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TREND

Avsättning för pensioner 45,2 51,3 59,7 63,0 73,0 82,9 88,2 94,8 105,6 121,4 l

Ansvarsförbindelse, pensioner intjä-
nade före 1998

719,9 685,5 758,1 759,9 811,1 773,1 748,7 715,7 695,9 676,8 l

Ansvarsförbindelse förtroendevlada i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 2,4 0,9 8,9 l

Totalt pensionsåtagande 765,1 736,8 817,8 822,9 884,1 855,9 836,9 812,9 802,4 807,1 l

PENSIONSÅTAGANDEN

I resultatet ingår realisationsvinster om 17 022 tkr och 
reaförluster om 1 973 tkr. Dessa utgörs dock av reavin-
ster och reaförluster från omsättningstillgångar vilket 
inte skall justeras i balanskravsresultatet. Året balans-
kravsresultat blev därför 18 493 mnkr. Balanskravet 
uppnåddes därmed.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (TKR)

2018 2017

Resultat 18 493 100 406

Skatter och statsbidrag 1 957 806 1 922 943

Resultatet i % av skatter och statsbi-
drag

0,94 % 5,22 %

Resultat som 2 % av skatter och 
statsbidrag

39 156 38 458

  

Låneskuld 794 062 604 062

Resultat som låneskuld/25 år 31 802 24 162

Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit 
särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vil-
ket innebär att ekonomin ska styras både i det långa och 
korta perspektivet. Riktlinjerna innebär att Falköpings 
resultat över tid (10 år) ska egenfinansiera reinveste-
ringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering be-
står dels av planenliga avskrivningar, dels av resultatet. 
Målet är att nya investeringar ska vara självfinansierade 
för att skapa en god ekonomisk hushållning för kom-
mande generationer. De kommande åren kommer detta 
inte kunna uppfyllas enskilda år utan målet måste ses 
över tid. Det kommunen däremot inte ska göra, enligt 
generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kom-
mande generationer. Det innebär att låneskulden ska 
amorteras. En rimlig amorteringstid är 25 år, vilket mot-
svarar en generation. Det innebär att resultatet över tid 
minst ska motsvara låneskulden delat med 25.

Resultatet ska dock över tid (10 år) uppgå till minst 2 % 
av skatter och generella statsbidrag, om detta resultat är 
högre än låneskulden delat på 25 år. För att Falköpings 
kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska re-
sultatet över tid således uppgå till det högsta av dessa 
två resultatkrav.

Låneskulden delat med 25 år innebar för 2018 ett re-
sultatkrav på 31,8 mnkr och 2 % av skatter och statsbi-
drag innebar ett resultatkrav på 39,2 mnkr. För att uppnå 
god ekonomisk hushållning 2018 ska resultatet således 
uppgå till 39,2 mnkr, då detta är det högsta av de två 
uppsatta kriterierna. Årets resultat på 18,5 mnkr var 
20,7 mnkr lägre än resultatkravet för det enskilda året. 
För det enskilda året, 2018, uppnås inte det finansiella 
målet. Resultatet skall dock ses över tid, 10 år.    

Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falkö-
pings kommun är 47,5 mnkr (2,4 % av skatter och gene-
rella statsbidrag). Låneskulden har under samma period 
varit relativt låg och resultatkravet ur ett generations-
perspektiv har därmed understigit målet på 2 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag. Resultat över 10 
årsperioden, (2,4 % av skatter och generlla statsbidrag) 
gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk 
hushållning sett över tid uppnås.

PENSIONSÅTAGANDE

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löne-
skatt uppgick till 798,5 mnkr, varav 676,8 mnkr avser 
åtaganden som är äldre än 1998. Dessa åtaganden be-
nämns pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. 
Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i balans-
räkningen enligt kommunal redovisningslag. Pensions-
medlen är i sin helhet återlånade till verksamheten.
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Antal berörda personer och beräknad förpliktelse av 
visstidspensioner ska anges i årsredovisningen enligt 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Kommunen 
har sju förtroendevalda personer som vid sin pensione-
ring har rätt till visstidspension. Förpliktelsen var 2018 
uppbokad till 7 170 tkr och ingick i posten avsättningar 
för pensioner.

KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING

De senaste tio åren har Falköpings kommun haft ett ge-
nomsnittligt årligt resultat på 47,5 mnkr. Årets resultat 
2018 uppgår till 18,5 mnkr, vilket motsvarade 0,9 % av 
skatter och generalla statsbidrag. Kommunens ekonomi 
är i balans och kan med bakgrund av ovanstående siffror 
betecknas som god. Investeringarna har den senaste tio-
årsperioden ökat från 135,9 mnkr 2009 till 313,7 mnkr 
2018. De kommande årens ökande investeringsbehov 
kommer att kräva höga resultat. Självfinansieringsgra-
den av kommunens investeringar låg år 2018 på 39,0 %. 
Snittet för de tio senaste åren är 67,3 %. 2018 minskade 
självfinansieringsgraden till följd av  mycket högre net-
toinvesteringar. Målet är att nya investeringar ska vara 
självfinansierade för att skapa en god ekonomisk hus-
hållning för kommande generationer. Detta kommer 
dock inte kunna uppfyllas de närmsta åren på grund av 
den höga investeringtakten.

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 externa långfristiga skulder under en tioårsperiod 
ökat från 286 mnkr till 794 mnkr, och att belåningen 
per invånare ökat, men den ökande investeringstakten 
under tid medför självklart även att tillgångssidan per 
invånare ökat. 
Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns del 
ökade under 2018 med 190 mnkr. Sett ur ett koncern-
perspektiv har Falköping en relativt sett låg belåning 
per invånare, då de kommunala bolagen är lågt belåna-
de. Soliditeten har sjunkt under 2018 men får dock be-
traktas som stabil. Genomsnittsräntan för låneskulden 
är fortsatt låg, 1,85 % (2018).  Detta tillsammans med 
något ökat eget kapital och minskande pensionsförplik-
telser utanför balansräkningen gör att Falköpings kom-
mun har en stabil ekonomi. 

Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder 
AB till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas positivt 
med mycket låga bostadsvakanser. Vidare ger en ökande 
befolkning en ökande efterfrågan på bostäder. Efterfrå-
gan på såväl större som mindre lägenheter är betydligt 
större än utbudet. Bolaget kan därmed känna tillförsikt 
inför framtiden och planera för fler bostäder. Bolagets 
låneskuld ökade under 2018, då man genomfört ett an-
tal projekt, men ligger fortsatt på en stabil nivå. Nya 
investeringar planeras även under 2019, vilket kommer 
att öka låneskulden. 2018 års resultat blev 21,3 mnkr 
vilket är en vinstmarginal på 13,1 %. Falköpings Hyres-
bostäder 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 po-
sitiv befolkningsutveckling och denna utveckling kan 
förväntas fortsätta framöver. Demografin med ökat an-
tal barn och gamla ställer dock höga krav på kommunen 
både vad gäller skolor och äldreomsorg. För att möta 
detta krävs god ekonomisk hushållning, där kommu-
nen självfinansierar sina investeringar. De närmsta åren 
kommer detta dock inte vara möjligt då investerings-
takten är så hög. De kommande årens stora planerade 
investeringar gör att kommunens kapitalkostnader kom-
mer att öka. Detta gör att kommunen måste ha relativt 
höga resultat för att inte få för låg självfinansieringsgrad 
och på sikt kunna amortera på lånen.
Kommunen riskerar också att blir mycket känslig för 
räntehöjningar vilket då påverkar driften negativt.   

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

Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan att-
rahera, rekrytera, behålla och utveckla den kompetens 
som behövs för att nå verksamheternas mål. Arbetskli-
matet ska kännetecknas av dialog och delaktighet där 
chefer och medarbetare gemensamt samverkar för en 
god arbetsmiljö och verksamheter med god kvalitet.

Personalavdelningen ansvarar för att utveckla, sam-
ordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna 
i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom 
samtliga områden för att uppnå detta. 

Personalredovisning

FÖRVALTNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen 993 1011 249 225 1242 1236

Kommunledningsförvaltningen 85 88 4 2 89 90

Kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen

85 136 20 25 105 161

Kultur- och fritidsförvaltningen 62 61 12 8 74 69

Samhällsbyggnadsförvaltningen 324 331 45 35 369 366

Samhällsskyddsförvaltningen 81 84 5 3 86 87

Socialförvaltningen 1295 1265 127 95 1422 1360
Totalt 2925 2976 462 393 3387 3369

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

KÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Kvinna 2311 2321 328 272 2639 2593

Man 614 655 134 121 748 776

Totalt 2925 2976 462 393 3387 3369

ANSTÄLLDA KVINNOR OCH MÄN I AKTIV TJÄNST

FÖRVALTNING
HELTID

KVINNA MAN

2017 2018 2017 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen 93 95 94 94

Kommunledningsförvaltningen 92 98 100 100

Kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen

100 89 94 86

Kultur- och fritidsförvaltningen 94 92 96 96

Samhällsbyggnadsförvaltningen 93 96 100 100

Samhällsskyddsförvaltningen 100 100 100 100

Socialförvaltningen 78 94 98 95
Totalt 93 95 97 96

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA BLAND TILLSVIDAREANSTÄLLDA (PROCENT)

PERSONALSAMMANSÄTTNING

Antal anställda i kommunen totalt har minskat under 
2018.

Kompentens- och arbetslivsförvaltningen har ökat antal 
anställda till följd av verksamhetsövergång av ”Bruk 
för alla”. Socialförvaltningen har minskat antal anställ-
da till följd av förändring i verksamhet för ensamkom-
mande barn och hemtjänst.

Andelen heltidsanställda inom kommunen som helhet 
har minskat något bland män och ökat bland kvinnor. 
Av kommunens anställda är 78%  kvinnor och 22% 
män, (2017: 77% kvinnor, 23% män). Medelåldern upp-
går till 46 år (2017: 47 år).
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ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA PER SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Heltidstjänst har 96 % av männen och 95 % av kvinnorna. Arbetet 
med att erbjuda önskad sysselsättningsgrad fortsätter. Dialog förs 
kring arbetstidsmodeller/-lösningar, som möjliggör att fler medarbeta-
re kan erbjudas önskad sysselsättningsgrad, samtidigt som kontinuitet 
och kvalitet i verksamheterna förbättras.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, MEDARBETARSKAP 
OCH LEDARSKAP

Under 2019-2028 beräknas 774 av kommunens tillsvi-
dareanställda gå i pension vilket motsvarar ca 25 % av 
de anställda. Inom vissa yrkesgrupper är det en större 
andel av de anställda som går i pension, exempelvis 
fastighetsskötare och skolsköterskor där 67% respek-
tive 64% av de anställda beräknas gå i pension under 
den kommande tio-årsperioden.

Av kommunens specialpedagoger är det 58% av de an-
ställda som uppnår pensionsåldern under de närmaste 
tio åren, speciallärare 38% och lokalvårdare 42%.

Det strategiska och övergripande arbetet med kompe-
tensförsörjningsfrågor har fortlöpt utifrån den kompe-
tensförsörjningsplan som fastställts av Kommunstyrel-
sen för perioden 2017-2018. Några av de insatser som 
genomförts under året är:

Två gemensamma chefsdagar med fokus på målupp-
fyllelse kopplat till engagemang i organisationen samt 
sambandet mellan ledarskap och innovation, kreativitet 
och psykisk hälsa hos medarbetarna.

Ledarskapsprogram för nya chefer.  Samtliga chefer har 
också erbjudits utbildningar i arbetsrätt, rehabilitering, 
systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning med mera.
Traineeprogram för nyckelkompetenser pågår i samver-
kan med kommuner i Skaraborg. Programmen omfattar 
ingenjörer, arkitekter och socionomer. Syftet är att att-
rahera och rekrytera nya medarbetare, ge möjlighet till 
kompetensöverföring och att öka samverkan inom ska-
raborgsområdet för att kunna effektivisera användandet 
av kompetens.

En introduktionsdag för nyanställda chefer har genom-
förts. Syftet är att få en gemensam grund som chef uti-
från det kommunala uppdraget. Utbildningen omfattar 
verksamhets- och ekonomistyrning, arbetsgivarfrågor, 
juridik, kommunikation, IT med mera.

Fyra kommungemensamma introduktionsdagar för ny-
anställda medarbetare har genomförts. Syftet är bland 
annat att ge en gemensam bild av kommunen som hel-
het och få möjlighet att skapa nätverk med kollegor i 
kommunen.

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019-2028

Barn- och utbildningsförvaltningen 17 18 20 26 31 17 23 24 27 28 231

Kommunledningsförvaltningen 1 2 3 2 0 2 1 2 2 4 19

Kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen

2 2 4 2 7 8 8 4 5 3 45

Kultur- och fritidsförvaltningen 1 1 0 1 2 2 3 0 2 1 13

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 5 7 15 13 10 10 17 13 9 105

Samhällsskyddsförvaltningen 1 0 4 2 2 0 0 5 2 5 21

Socialförvaltningen 27 31 34 36 43 35 41 31 31 31 340

Totalt 55 59 72 84 98 74 86 83 82 81 774

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 65 ÅR
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Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare 
har genomförts i samverkan med andra kommuner i 
Skaraborg. Syftet har varit att ge verktyg i den nya yr-
kesrollen och få möjlighet att ha dialogutbyte med kol-
legor.

Omställningsarbete pågår i olika former för att coacha 
och stödja medarbetare och chefer i olika typer av om-
ställningssituationer, bland annat karriärcoachning, kar-
riärväxlingsprogram, handledning, pensionskurser med 
mera.

Kommunen har arbetat med arbetsmarknadsåtgärd ex-
tratjänst. Syftet är att ge långtidsarbetslösa och nyan-
lända förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, 
samtidigt som kvalitetshöjande insatser kan genom-
föras hos arbetsgivaren. Kommunen har under året haft 
70 medarbetare anställda inom ramen för extratjänst. 
Handledare har utbildats på arbetsplatserna.

Kommunen har under året deltagit vid flera yrkeslivs-
mässor och rekryteringsdagar i syfte att marknadsföra 
arbetsgivaren, stärka varumärket och skapa kontaktytor 
för potentiella medarbetare.

Samordning inom kommunens förvaltningar gällande 
marknadsföring och rekrytering med mera har utveck-
lats vidare.
 
En arbetsgrupp för kommunövergripande samordning 
gällande kompetensutveckling har startat med repre-
sentanter från samtliga förvaltningar. Syftet är att få 
en effektiv och kvalitativ samordning gällande gemen-
samma behov av utbildningsinsatser inom kommunen. 
En kommungemensam utbildningskalender kommer att 
lanseras under första delen av 2019.

Arbetet med en skaraborgsgemensam inflyttarservice 
fortlöper i samverkan mellan kommuner/ näringsliv och 
samordningsförbundet Skaraborg. Syftet är att stärka 
kompetensförsörjningen i området.

I kommunens arbetsbytarbank, vilken syftar till att 
främja intern rörlighet och ge möjlighet till kompe-
tensutveckling har 48 byten genomförts under året (42 
byten år 2017). De flesta byten genomförs inom förvalt-
ningsområdet. Modulen för hantering av arbetsbyten 

har utvecklats och en intern e- tjänst för att underlätta 
och kvalitetssäkra processen har tagits fram och kom-
mer införas i början av 2019.

Under 2018 publicerades totalt 444 rekryteringsan-
nonser som omfattade 860 tjänster. Detta är en ökning 
med ca 30 annonser och 150 tjänster jämfört med 2017. 
Totalt inkom 6111 ansökningar. Genomsnittligt antal 
sökande per tjänst uppgick till 7,10 (2017: 7,98).  En 
förklaring till ökningen av antalet utannonserade tjäns-
ter är att det under hösten 2018 annonserades 90 tjänster 
som undersköterska till det nya demensboendet. 
Det är fortsatta utmaningar när det gäller att rekrytera 
behöriga lärare, vissa ingenjörstjänster, socionomer, 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter/sjukgymnaster, vil-
ka är bristyrken på nationell nivå.

Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla introduk-
tion av nya medarbetare och chefer har fortlöpt. Un-
der våren 2019 kommer en introduktionsportal för nya 
medarbetare och en introduktionsportal för nya chefer 
att införas. Syftet att ge en kommungemensam informa-
tion som kompletterar övrig introduktion.

Medarbetarskapsutbildningar har genomförts inom 
olika verksamheter på arbetsplatsträffar. Syftet är att 
stärka dialog och medarbetarskapet. Utbildningen har 
tagits fram och genomförts i samverkan med fackliga 
organisationer.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Den årliga enkätuppföljningen av kommunens syste-
matiska arbetsmiljöarbete har genomförts, vilken har 
besvarats av chefer i samverkan med skyddsombud/
arbetsplatsombud. Resultatet visar god kännedom om 
styrdokument inom arbetsmiljöområdet samt bra rutiner 
för arbetet med dessa. Vidare framkom behov av fort-
satta utbildningsinsatser till chefer och skyddsombud 
inom området. Uppföljning av resultatet har genomförts 
enligt den samverkansstruktur som anges i kommunens 
samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Träningsbidrag har erbjudits medarbetare i syfte att 
stimulera till träningsaktiviteter som förbättrar hälsan. 
Bidraget har använts av 1172 medarbetare under året 
(2017: 1077 medarbetare).
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FÖRVALTNING
ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG

ORDINARIE ARBETSTID (%)
TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV 

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

KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen

5,5 5,1 2,4 3,5 4,8 4,8 41,8 35,7

Kommunledningsförvaltningen 4,2 2,3 2,2 1,2 3,4 1,8 47,4 12,6

Kompetens- och arbetslivsför-
valtningen

4,8 6,5 2,3 8,1 4,2 6,9 53,1 52,5

Kultur- och fritidsförvaltningen 7,8 10,5 1,9 2,3 5,3 6,8 51,8 51,4

Samhällsbyggnadsförvaltningen 10,1 7,3 2,3 3,8 7,2 5,9 53,1 46,3

Samhällsskyddsförvaltningen 12,5 3,5 2,0 2,2 2,7 2,4 70,9 53

Socialförvaltningen 8,5 8,3 3,8 5 7,8 7,8 51,7 42,9

TOTALT 7,4 6,9 2,7 3,8 6,2 6,1 49,3 41,8

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.

Kommunens medarbetare har fortsatt erbjudits att kost-
nadsfritt delta i hälsofrämjande åtgärder.  

En motionstävling har genomförts i syfte att främja 
fysisk aktivitet och stärka gemenskapen på arbetsplat-
serna, 47 arbetsplatser deltog.

Föreläsning har genomförts för kommunens hälsoinspi-
ratörer utifrån perspektivet positiv psykologi, att bygga 
ett hållbart välmående.

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

Chefer och skyddsombud har utbildats inom systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen planerats och ge-
nomförts i samverkan med de fackliga organisationerna.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

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

Kommunen har fortsatt deltagit i länsstyrelsens nätverk 
för jämställdhetsfrågor.

Den kommunövergripande jämställdhets- och mång-
faldsplanen har uppdaterats inför åren 2019-2020.  Pla-
nen utgår från Policy för mänskliga rättigheter som 
främjar jämställdhet och mångfald. Aktiviteter är plane-
rade utifrån de områden som diskrimineringslagen krä-
ver att arbetsgivaren har aktiva åtgärder för, t.ex. arbets-
förhållanden. I samband med detta har det även gjorts 
en utvärdering av de aktiviteter som gjordes under åren 
2016-2018. Utvärderingen visar på en god måluppfyl-
lelse.

Riktlinjen som hanterar kränkande särbehandling har 
förtydligats gällande skydd mot repressalier och tydlig-
het med vart den som är utsatt ska vända sig. 

LÖN OCH VILLKOR

Löneöversyn 2018 är genomförd för samtliga avtalsom-
råden. Det totala utfallet uppgick till 3,1%.

Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syf-
tet med kartläggningen är att upprätthålla en god och 
ändamålsenlig lönepolitik kopplat till kompentensför-
sörjningsbehov samt att det inte ska finnas osakliga 
löneskillnader utifrån diskrimineringslagstiftningens 
grunder.
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FÖRVALTNING TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

–29 ÅR (%) 30–49 ÅR (%) 50– ÅR (%)

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen 5,7 5,6 4 4,6 5,5 4,7

Kommunledningsförvaltningen 2,5 1,5 4,1 2 2,7 1,8

Kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen

2,5 5,8 3,4 6 5,2 8

Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 3,9 3,8 5,1 9,8 12,2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6,4 6,2 6,7 4,3 7,6 7,2

Samhällsskyddsförvaltningen 1,2 2,1 0,6 1 6,9 4,8

Socialförvaltningen 6,3 7 7,9 7,8 8,2 8,1

TOTALT 5,8 6,0 5,6 5,6 7,1 6,6

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. 

SJUKFRÅNVARO

Av Falköpings kommuns medarbetare har 40 % ingen 
sjukfrånvaro under 2018 (jmf 2017: 45 %) och 28 % har 
1-5 sjukdagar 2018 (jmf 2017: 25 %). 

På nationell nivå finns målet att till 2021 minska sjuk-
frånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrån-varo 
mellan kvinnor och män. Falköpings Kommun arbetar 
fortsatt med att implementera SKL:s (Sveriges Kom-
muner och Landsting) avsiktsförklaring med åtgärder 
för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsför-
klaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar 
hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I rapporter från 
SKL framgår tydligt att de verksamheter i kommunerna 
som har störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård 
- och omsorg samt förskola och skolbarnomsorg.

Försäkringskassan har sedan 1 juli 2018 infört att ar-
betsgivaren skall upprätta en plan för återgång i arbete 
för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna mer än 
60 dagar. Detta bidrar till en aktiv och effektiv rehabi-
litering.

 Falköpings kommun har deltagit i ett samverkanspro-
jekt med Försäkringskassan och Samordnings-förbun-
det Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan 
för kvinnor i kontaktyrken. Andelen sjukskrivna som 
omfattats av projektet har minskat. De metoder som 

tagits fram implementeras inom vårdcentraler i Falkö-
pings kommun. Antalet kommunanställda med pågå-
ende sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har 
minskat under året från 164 till 145.                                            

En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsre-
laterad utan är en blandning mellan privata förhållan-
den och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade 
sjukfrånvaron har ökat från föregå-ende år. Sett till den 
totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än 
män, men kvinnors sjukfrånvaro minskar. Medarbetare 
oavsett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas 
av ohälsa men risken är större för kvinnor än för män. 
Korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjuk-
frånvaron har minskat jämfört med föregående år.  Sjuk-
frånvaron var högst under januari-mars. De vanligast 
förekommande sjukskrivningsorsa-kerna var blandad 
korttidssjukfrånvaro, sjukdomar i rörelse - och stödje-
organen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs 
årligen. Medarbetar- och chefsundersökning genomförs 
vartannat år. Personalavdelningen utvecklar metoder 
systematik för att stödja cheferna i rehabiliteringsar-
betet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna 
kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att stöd-
ja medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro (minst 
6 tillfällen/år). Stödinsatser erbjuds medarbetare från 
företagshälsovården och via Omställningsfonden inom 
ramen för tidig lokal omställning.
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(TKR)
NETTOKOSTNAD TOM 

31 DECEMBER 2018 
NETTOKOSTNAD TOM 

31 DECEMBER 2017 
BUDGET 2018 EFTER 

KF-BESLUT 2017-10-30 
BUDGET 2018 

DIFFERENS BUDGET− 
NETTOKOSTNAD 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden  593 306      568 097      596 900      585 550     -7 756     

Byggnadsnämnden  1 369      1 726      1 800      1 800      431     

Kommunstyrelsen  98 841      95 593      101 800      115 210      16 369     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  45 104      37 855      46 900      48 155      3 051     

Kultur- och fritidsnämnden  38 845      36 320      36 100      39 053      208     

Samhällsskyddsnämnden  31 462      28 995      29 240      31 420     -42     

Socialnämnden  736 476      721 121      745 538      762 549      26 073     

Äldreomsorg och funktionsnedsättning  559 478      553 801      591 538      606 638      47 160     

Individ- och familjeomsorg  176 998      167 320      154 000      155 911     -21 087     

Tekniska nämnden  374 884      337 454      363 620      377 645      2 761     

Kommunrevisionen  1 176      1 252      1 300      1 300      124     

Valnämnden  836      72      1 600      1 600      764     

Summa nämnder  1 922 300      1 828 485      1 924 798      1 964 282      41 982     

Centralt

Pensioner och lönebikostnader  29 593      21 293      27 800      27 800     -1 793     

Löneutrymme  140      2 145      46 000      9 594      9 454     

Förändring av semesterlöneskuld  877      2 434      -      -     -877     

Moms omsorgsboende -5 687     -5 535     -5 000     -5 000      687     

Försäkringsersättning -15 000      -      -      -      15 000     

Fastighetsskatt  610      -      -      -     -610     

Avsättning deponier  36 451      -      -      -     -36 451     

SIR  1 399      -      -      -     -1 399     

Internleasing byte redovisn princip  4 636      -      -      -     -4 636     

Reavinst -17 022     -1 650      -      -      17 022     

Reaförlust  1 973      695      -      -     -1 973     

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

Summa centralt  44 971      26 382      75 800      39 394     -5 577     
SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

 1 967 271      1 854 868      2 000 598      2 003 676      36 405     

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp  3 824     -2 520      -      -     -3 824     

Biogas -867      233      600      600      1 467     
SUMMA TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

 2 957     -2 287      600      600     -2 357     

TOTALT  1 970 228      1 852 581      2 001 198      2 004 276      34 048     

Avskrivningar -103 769     -95 994     -100 000     -100 000     -3 769     

Återföring av kapitalkostnader  140 884      129 113      127 100      138 278      2 606     

Skatteintäkter  1 382 232      1 340 530      1 390 900      1 390 900     -8 668     

Generella statsbidrag  575 577      582 458      616 500      594 500     -18 923     

Finansiella intäkter  9 494      7 854      4 000      4 000      5 494     

Finansiella kostnader -15 697     -10 974     -12 000     -12 000     -3 697     

Finansiering av ombudgeteringar via RUR  -      -      -      -      -     

Summa finanseilla poster  1 988 721      1 952 987      2 026 500      2 015 678     -26 957     

ÅRETS RESULTAT  18 493      100 406      25 302      11 402      7 091     

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.

Driftredovisning

EKONOMISK REDOVISNING
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsredovisning

I den här delen redovisas kortfattat nämndernas resultat och budgetavvikelser, analys av orsaker och slutligen 

en sammanfattad analys av helheten.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -211 112 -198 484 

Kostnader 804 418 766 581

Nettokostnader 593 306 568 097

Budget 585 550 566 230

Budgetavvikelse -7 756 -1 867

BYGGNADSNÄMNDEN (TKR) 2018 2017

Intäkter 0 0

Kostnader 1369 1726

Nettokostnader 1369 1726

Budget 1800 1800

Budgetavvikelse 431 48

KOMMUNSTYRELSEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -21 960 -26 063

Kostnader 120 801 121 657

Nettokostnader 98 841 95 593

Budget 115 210 104 824

Budgetavvikelse 16 369 9 231

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för tredje året 
i följd ett negativt resultat, för år 2018 hamnar resul-
tatet på -7,8 mnkr jämfört med  budget. Det negativa 
resultatet beror till stor del på en felaktig minskning 
av nämndens budgetram inför 2018 på 2,1 mnkr, högre 
kostnader till fristående huvudmän på 2,5 mnkr samt 
öppnande av två nya förskoleklasser på Centralskolan 
vilket kostat 1,5 mnkr under 2018. 

Vid delårsbokslutet var prognosen för nämndens resul-
tat -4,5 mnkr, skillnaden mellan utfall och prognos be-
ror främst på högre personalkostnader i grundskolan än 
prognostiserades i augusti. Grundskolan går med andra 
ord över budget med 3 mnkr medan övriga verksamhe-
ter håller budget eller har minimala avvikelser mot bud-
get. Den resterande delen av underskottet ligger cen-
tralt då alla större oförutsedda kostnader tagits centralt 
i barn- och utbildningsnämnden istället för att skjutas 
ned på respektive enhet.

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse 
med 0,4 mnkr för år 2018. Under året har ett omfat-
tande planarbete bedrivits. Flera av detaljplanerna har 
krävt tekniska specialutredningar, där kommunen sak-
nar egen kompetens, vilket har medfört att utredningar 
har gjorts av upphandlad av konsult. 

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens redovisar för år 2018 ett positivt re-
sultat om 16,4 mnkr mer än budgeten. En starkt bidra-
gande orsak till resultatet är den post om 12 mnkr för 
kommunstyrelsen förfogande som tillkom under våren 
2018, av vilka endast 0,8 mnkr användes.

Vidare har intäkterna ökat med 7,8 mnkr mer än budge-
terat vilket kan kopplas till ett antal projekt som inte är 
upptagna i budgeten samt ökade intäkter på stadsbygg-
nadsavdelningen som har en procentsats för administra-
tiva avgifter i samband med försäljning av tomter och 
bygglov.

Kostnaderna har ökat med 2,6 mnkr jämfört med budget 
vilket bland annat beror på ökade kostnader  inom av-
talsskrivningar, inköp av förbrukningsinventarier, med-
lemskap m.m.
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KOMPETENS - OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -43 663 -33803

Kostnader 88 767 71 658

Nettokostnader 45 104 37 855

Budget 48 155 40 701

Budgetavvikelse 3 051 2 846

KULTUR - OCH FRITIDSNÄMNDEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -19 462 -15 692

Kostnader 58 307 52 012

Nettokostnader 38 845 36 320

Budget 39 053 34 880

Budgetavvikelse 208 -1 440

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Kompetens- och arbetslivsnämnden visar en positiv 
budgetavvikelse för 2018 med 3,1 mnkr.

Under år 2018 har Kompetens- och arbetslivsnämnden 
övertagit verksamheter från andra förvaltningar, bland 
annat arbetsmarknadsenheten, vilket gjort att nämndens 
totala budget ökat med 7,4 mnkr jämfört med år 2017.

En av de bidragande orsakerna till den positiva bud-
getavvikelsen är att förvaltningens intäkter blev mycket 
högre än vad som var beräknat, detta gäller bland annat  
statsbidragen för yrkesvux, medel från Arbetsförmedl-
ningen  och intäkter från Bruk för Alla.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett poitivt resultat 
om 0,2 mnkr jämfört med budget för år 2018.

Inom verksamheten Fritid visar både fritidsavdelningen 
och badet ett överskott jämfört med budgeten. Medan 
verksamheten Kultur, som inkluderar  Ekehagens forn-
tidsby, museet samt biblioteket visar på ett mindre un-
derskott.

Kultur- och fritidsförvaltningen har jämfört med år 
2017 tagit över verksamheter från Barn- och utbild-
ningsnämnden samt fått kompensation för missade ka-
pitalkostnader under år 2017, vilket medfört att nämn-
dens budgetram ökat till år 2018.

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA 
SKARABORG

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 
MELLERSTA SKARABORG (TKR)

2018 2017

Intäkter -56 938 -50 742

Kostnader 88 400 79 737

Nettokostnader 31 462 28 995

Budget 31 420 28 887

Budgetavvikelse -42 -108

GEMENSAMT AVTALAD
VERKSAMHET SMS (TKR)

BUDGET  
2018

FAKTISK FINAN-
SIERING

RESULTAT-   
FÖRDELNING

Intäkter -5 408 -7 579 -2 171

Kostnader 74 750 77 337 2 587

Nettokostnader 69  342 69 758 416

Falköping 44,6 % 30 944 31 130 186

Götene 14,5 % 10 888 10 953 65

Skara 24,3 % 16 427 16 526 99

Tidaholm 16,6 % 11 083 11 149 66

Den gemensamma nämnden för samhällsskydd meller-
sta Skaraborg har genomfört sitt andra verksamhetsår. 
Den nya organisationen är nu fullt genomförd. 

Årets budgetavvikelse uppvisar ett underskott på 42 tkr. 
För den del som utgörs av gemensam verksamhet enligt 
avtal mellan kommunerna Götene, Skara, Tidaholm och 
Falköping uppgår underskottet till 416 tkr. Verksam-
heter som enbart berör Falköpings kommun redovisar 
överskott på 144 tkr. Vid tidigare uppföljningstillfällen 
befarade nämnden ett större underskott till årsskiftet 
men efter det att vissa åtgärder vidtogs, bland annat 
senarelägga eller minska planerade inköp, se över per-
sonalplaneringen, har nämnden arbetat aktivit med att 
minska underskottet.

Nettokostnaden för nämndens verksamhet som bedrivs 
enligt samverkansavtalet uppgår till 69 758 tkr och 
överstiger budgeten med 416 tkr. Slutavräkning görs 
enligt respektive kommuns budgeterade andel av kost-
naderna för den gemensamma verksamheten. 

Hur den återstående täckningen av årets driftkostnader 
fördelas framgår av tabellen nedan.
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SOCIALNÄMNDEN TOTALT (TKR) 2018 2017

Intäkter -278 840 -304 775

Kostnader 1 015 316 1 025 896

Nettokostnader 736 476 721 121

Budget 762 549 739 909

Budgetavvikelse 26 073 18 788

ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT (TKR)

2018 2017

Intäkter -230 784 -231 989

Kostnader 790 262 785 791

Nettokostnader 559 478 553 801

Budget 606 638 583 650

Budgetavvikelse 47 160 29 848

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens resultat för år 2018 visar på en posti-
tiv budgetavvikelse om 26 mnkr. Resultatet är ett netto 
av de två ramar som nämnden har ansvaret för. Äldre-
omsorgsramen visar ett överskott på 47,2 mnkr medan 
Individ- och familjeomsorgen visar underskott på 21,1 
mnkr.

Mer information om socialnämndend två verksamhets/
budgetramar redovisas nedan.

ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorgen har redan från årets bör-
jan aviserat en negativ avvikelse från budget. I enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper har nämn-
den upprättat och fattat beslut om en handlingsplan 
efter tertialrapporten i april, som uppdaterades i sam-
band med delårsbokslutet. Den direkta orsaken till un-
derskottet är kostnaderna för placeringar, för såväl barn 
och unga, som för vuxna med missbruksproblem, vuxna 
utsatta för våld i nära relationer och personer med funk-
tionsnedsättningar. Även försörjningsstödet har ökat 
under året vilket också är en orsak till underskottet.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (TKR) 2018 2017

Intäkter -48 056 -72 786

Kostnader 225 054 240 106

Nettokostnader 176 998 167 320

Budget 155 911 156 259

Budgetavvikelse 21 087 11 061

Äldreomsorgens positiva resultat förklaras av flera de-
lar. De största delarna har varit en förvaltningsgemen-
sam reserv, där större delen varit outnyttjad och hem-
tjänsten i kommunal egenregi, som genom sitt arbetssätt 
och goda planering visat ett stort överskott under 2018. 
Till detta kommer också den kommunala resursförmed-
lingen, som både har ändrat sin organisation och sin de-
biteringsmetod. Ett antal vakanta tjänster inom förvalt-
ningen under hela eller delar av året har också bidragit 
till överskottet, både inom sjuksköterskeorganisationen, 
bland chefer och övrig omvårdnadspersonal.
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TEKNISKA NÄMNDEN

TEKNISKA NÄMNDEN- 
SKATTEFINANSIERAT (TKR)

2018 2017

Intäkter -114 341 -115 136

Kostnader 489 225 452 590

Nettokostnader 374 884 337 454

Budget 377 645 344 846

Budgetavvikelse 2 761 7 392

Tekniska nämndens resultat för år 2018 visar på en 
postitiv budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Till stor del beror 
resultatet på ökade intäkter jämfört med budgten.

Både kost- och städavdelningen tillsammans med övrigt 
visar på postivit resultat för år 2018.

Park/gata påverkades av en lång och kall vinter då kost-
naden för vinterväghållning steg kraftigt mot budget 
men vilken kunde kompenserades upp av minskade 
kostnader samt senare start på parkunderhållet för året.

Fastighetsavdelningen som tillhandahåller samtlilga 
fastigheter och lokaler för kommunens verksamhter 
redovisar ett minus resultat kopplat till budget vilket 
framförallt beror på ökade kostnader för en konstruk-
tionskada på Vartofta skola men även nya externa hy-
reskontnader kopplat till utökade lokalbehov i förvalt-
ningarna. Resultatet har dock kunna hållts nere kopplat 
till minskat underhåll under året samt en reserv i kapi-
talkostnader då flera projekt inte avslutats i tid. 
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Investeringsredovisning

KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGA

NÄMND (TKR)
NETTOKOSTNAD 
TOM 31 DECEM-

BER 2018 

BUDGET 
2018

DIFFERENS 
BUDGET
NETTO-

KOSTNAD 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

Barn- och utbildnings-
nämnden

 5 135      5 986      851     

Byggnadsnämnden  -      -      -     

Kommunstyrelsen  25 717      65 060      39 343     

Kommunledning  5 153      8 160      3 007     

Exploateringsbudget  20 564      56 900      36 336     

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden

 777      800      23     

Kultur- och fritidsnämnden  397      800      403     

Samhällsskyddsnämnden  1 176      4 200      3 024     

Socialnämnden  3 400      5 817      2 417     

Tekniska nämnden  235 643      419 551      183 908     

SUMMA SKATTEFINAN-
SIERAD VERKSAMHET  272 245      502 214      229 969     

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

Vatten och avlopp  42 168      41 500     -668     

Biogas -707      12 904      13 611     

SUMMA TAXEFINANSIE-
RAD VERKSAMHET  41 461      54 404      12 943     

TOTALT  313 706      556 618      242 912     

Falköpings kommuns totala investering för år 2018 
uppgick till 313,7 mnkr kronor vilket är 242,9 mnkr 
krononor lägre än de budgeterade investeringarna. 

Falköpings kommun har under de senaste åren tagit be-
slut om ett större investeringspaket vilket bland annat 
innehåller ett nytt demens centrum, ny högstadieskola 
i centralorten, men även flera ny- och ombyggnationer 
på förskolor och grundskolor. Tidigare har Falköpings 
kommun främst arbetat med budgeterade investerings-
ramar som ombudgeterats mellan åren, men i ett led  
att förbättra uppföljning och resovisning av respektive 
investering har kommunen under 2018 påbörjat arbetet 
med att följa respektive nyinvestering som ett separat 
investeringsprojekt. Detta bör i sin tur leda till en bättre 
följsamhet mellan budgeterade investeringsprojekt och 
kommunens totala utfall i investeringar.

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET (TKR)

NETTO
UTGIFT 2018

BUDGET 
2018

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2018

PARK-GATA

   Gator m.m. 20 076 17 667 -2 409

   Parker m.m. 5 283 25 396 20 113

   Offentlig belysning 1 300 4 362 3 062

   Exploatering, Marjarp -8 037 -4 354 3 683

   Exploatering, övriga gator 27 2 148 2 121

   Maskiner och inventarier 
park-gata

5 447 11 257 5 810

Falköpings Energi sparprojekt 4 304 18 104 13 800

SUMMA 44 187 100 218 56 031

INVESTERINGAR PARK/GATA

Under 2018 har Park/gata haft utgifter för 71,8 mnkr 
för de kommunala investeringsprojekten (inkl exploa-
teringsprojekten som ligger under kommunstyrelsen). 
Detta är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de 
fem tidigare åren före 2018 har varit utgifter för inve-
steringar om ca 57,7 mnkr. 

De enskilt största projekten för 2018 har varit sats-
ningarna i Plantis och på cykelvägarna samt på termi-
nalverksamheten på Marjarp. 

På Mösseberg satsningarna runt Motionscentralen fär-
digställts med ny parkering, cykeltvätt och spårcentral. 
Stora exploateringsprojekt har pågått under året med 
nya bostadsgator på Prästgårdsgärde och Fåraberget, 
nya handelsgator vid Ållebergscenter samt nya indu-
strigator på Marjarp. Dessutom har arbetet fortsatt med 
utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Mar-
jarp. 

Pga upphandlingen av asfaltsunderhåll överklagats 
har det inte funnits något längre avtal och därmed har 
priserna legat avsevärt högre än budgeterat. Asfaltun-
derhållet ger därmed en budgetavvikelse på -3,0 mnkr
P-plats i Broddetorp har färdigställts under året, ansla-
get som tidigare har funnits här togs bort och därmed 
blir det en budgetavvikelse på -0,9 mnkr för detta.

Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykel-
kommun har fortsatt och under året har de största pro-
jekten varit Götavägen som har byggts i samband med 
omfattande VA-renoveringar, Parkgatan och Jönns väg 
genom Plantis. 
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TEKNISKA NÄMNDEN, 
VA OCH BIOGAS (TKR)

NETTO 
UTGIFT 2018

BUDGET 
2018

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 201

VA

Anslutningsavgifter -8 621

Övergripande åtgärder 779

Åtgärder på anläggningar 3 439

Åtgärder på ledningsnät 37 971

Delsumma VA-kollektivet 33 568 30 000 -3 568

Exploatering VA-nät Marjarp 8 600 11 500 2 900

SUMMA VA 42 168 41 500 -668

BIOGAS

Mottagningsstation, steg 2 -2 544 0 2 544

Ny rötkammare 1 837 12 904 11 067

SUMMA BIOGAS -707 12 904 13 611

INVESTERINGAR FASTIGHET

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET (TKR)

NETTO
UTGIFT 2018

BUDGET 
2018

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2018

Fastigheter

Förskola 35 907 36 915 1 008

Grundskola 16 461 101 676 85 215

Särskilt boende 114 182 123 288 9 106

Kultur och fritid 1 695 4 954 3 259

Fastigheter övriga 21 256 43 305 22 049

Köksombyggnader 104 6 868 6 764

Fastigheter, övergripande 1 609 5 720 4 111

Fastigheter, planerat underhåll 14 178 19 918 5 740

SUMMA 205 392 342 644 137 252

Det pågår många stora projekt hos Fastighetsavdel-
ningen. 

Projektering och planering av: förskolan Kinnarp, till-
byggnad Vindängsskolan, nybyggnad Platåskolan, 
nybyggnad vid Mössebergsskolan och ombyggnad av 
Ranliden. 

Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd, 
Åsarps skola och förskola pågår. Förskolan Trollet, 
om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad 
omklädning Park/gata samt ombyggnad av omkläd-nin-
grum Floby skola har påbörjats.  

Ombyggnad av Odenplan, delar av Medborgarhuset 
samt nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis har fär-
digställts.

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

Större reinvesetering (planerat underhåll) har gjorts för 
totalt 14,2 mnkr på bl.a. Katarinagården, Frejahallen, 
Gustaf Dalénskolans parkering, Kommunalt centrum, 
Floby, Björktuna, Brandstation. Odenbadet, Ållebergs-
gymnasiet, Motionscentralen, Centralskolan, Kyrke-
rörsskolan, Floby skola, Förskolan Sörgården och Fal-
köpings bibliotek.

VA- OCH BIOGAS INVESTERINGAR

Reinvesteringstakten på VA-ledningsnätet på snitt 30 
mnkr per år har resulterat i att investeringarna för år 
2018 landade på 33,6 mnkr kr, som en kompensation av 
något lägre investeringar under år 2017.

En av de större investeringarna under år 20018 har varit 
nya vattenledningar vid Tvärvägen som en förberedelse 
till Skaraborgs vattens intagsledning.

Under året har 33 läckor på dricksvattennätet åtgärdas.

Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling 
av rötkammare och efterrötkammare har utförts under 
2018 och byggstart sker efter politiskt antagande av an-
buden. Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammar-
volym har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65 
mnkr för efterrötkammare.
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Kassaflödesanalys

FINANSIERINGSANALYS (TKR)
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018 2017 2018 201

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 39 605 113 959 18 493 100 406

Justering för avskrivningar 125 972 106 653 103 769 95 994

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar) 130 530 12 355 125 360 5 079

Övriga likviditetspåverkande poster 42 -4 028 0 0

Realisationsresultat vid försäljning av tillgångar -29 582 -955 -15 049 -955

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 266 566 227 984 232 573 200 525

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.
bidrag

17 671 0 17 671 0

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -23 965 256 -16 452 -7 120

Ökning/minskning av förråd och varulager -701 -123 -733 -157

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 13 135 63 664 29 820 55 224

Kassaflöde från den löpande verksamheten 272 706 291 781 262 878 248 472

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar -229 0 0 0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -456 765 -474 261 -355 692 -303 553

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 56 458 25 981 40 143 25 981

Investering i kommunkoncernföretag 0 0 0 0

Försäljning av kommunkoncernföretag 0 0 0 0

Förvärv av finansiella tillgångar -4 744 -643 -4 745 -643

Avyttring av finansiella tillgångar 6 499 52 537 6 499 52 537

Kassaflöde från investeringsverksamheten -398 781 -396 386 -313 795 -225 678

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 255 000 125 904 195 000 0

Amortering av skulder för finsansiell leasing 0 0 0 0

Amortering av långfristiga skulder -5 419 -3 106 0 -1 250

Omklassificering av långt lån till avsättning -70 000 0 -70 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 179 581 122 798 125 000 -1 250

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 7 000 7 000 7 000 7 000
Förändring av bidrag till statlig infrastruktur 7 000 7 000 7 000 7 000

Årets kassaflöde 60 506 25 193 81 083 28 544

Livida medel vid årets början 27 244 2 051 -83 -28 627

Likvida medel vid årets slut 87 750 27 244 81 000 -83
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Resultaträkning

Nedan speglas olika finansiella aspekter av den kommuna-
la 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.

2017 års värden visas inom parantes.

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäkter 
och generella bidrag. Under posten verksamhetens in-
täkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, bi-
drag, taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter ökade  
från 2017 med 6,0 %. 

Verksamhetens bruttokostnader ökade med 6,1% från 
2017. Personalkostnaderna står för den största delen av 
totala kostnader och dessa ökade från 2017 med 3,8%, 
varav den största delen avser löneökningar. Pensions-
kostnaderna ingår i de totala personalkostnaderna och 
dessa har ökat med 10 %. Pensionsavsättningarna och 
pensionsutbetalningarna som avser pensioner intjänade 
innen 1998 har ökat under året. 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 gene-
rella statsbidrag precis täcker den löpande driften.

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 743 224 684 848 614 321 579 495

Verksamhetens kostnader 2 -2 505 609 -2 367 646 -2 443 587 -2 302 861

Avskrivningar 3 -125 972 -106 653 -103 769 -95 994

Verksamhetens nettokostnader -1 888 357 -1 789 451 -1 933 035 -1 819 360
Skatteintäkter 4 1 382 232 1 340 485 1 382 232 1 340 485

Generella statsbidrag 4 575 577 582 458 575 577 582 458

Finansiella intäkter 5 7 921 6 493 9 494 7 854

Finansiella kostnader 6 -32 336 -22 041 -15 775 -11 031

Resultat före extraordinära poster 45 037 117 944 18 493 100 406
Uppskjuten skatt 0 -3 363 0 0

Skatt -5 432 -622 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat 39 605 113 959 18 493 100 406

Finansiell analys av resultaträkningen

KOSTNADENS ANDEL 
AV SKATTEINTÄKTER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TREND

Verksamhetens andel 92,5 93,4 89,8 89,4 93,1 92,6 91,4 89,7 93,4 l

Avskrivningarnas andel 4,0 4,0 4,2 5,7 5,0 5,3 5,1 5,0 5,3 l

Finansnettots andel 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 l

Summa 97,2 98,2 95,0 95,7 98,8 98,3 96,7 94,8 99,1 l

Trenden jämför med snittet 2015-2017.
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Nettokostnadsandelen försämrades för 2018 och ham-
nade på 99,1 %.Trenden visar att avskrivningarna ökat 
över tid – en följd av att kommunen varit och kommer 
att vara i en tung investeringsfas. Resultatet i förhål-
lande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår 
därmed till 0,9 %. 

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnaderna 
öka mer än skatte- och statsbidragen. För 2018 under-
steg skatte- och statsbidragsutvecklingen nettokost-
nadsutvecklingen med 4,3%. 

REALISATIONSVINST/-FÖRLUST SAMT VINSTER 
OCH FÖRLUSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV 
EXPLOATERINGSMARK

Denna post har historiskt sett varit en liten marginell 
post för kommunen. En realisationsvinst kan uppkom-
ma vid försäljning av till exempel fastigheter över ak-
tuellt anskaffningsvärde. Vid motsatt förhållande kan 
en realisationsförlust uppstå. Vinster och förluster kan 
även uppstå genom att man säljer en tomt, vanligtvis 
klassad som en omsättningstillgång (exploaterings-
mark). I kommunen har man historiskt sett valt att klas-
sa samtliga tomter som anläggningstillgångar. Vad som 
är försäljning av anläggningstillgång och försäljning av 
omsättningstillgång särskiljs alltså inte.

Under året har redovisningen av tomtförsäljningar för-
ändrats på så sätt att en vinst redovisas om försäljnings-
intäkten överstiger markens bokförda värde. Tidigare 
har överskottet lagst som en investeringsinkomst på 
gata- och parkobjekt. I de fall kommunen inte, enligt 
köpeavtalen, tar ut gatukostnadsersättning är denna re-
dovisning felaktig vilket har justerats under året. Detta 
medför att kommunen redovisar betydligt högre vinster 
i år än tidigare år. Konsekvensen frammåt i tiden blir att 
värdet på gator och parker kommer öka, vilket i sin tur 
innebär att framtida avskrivningskostnader stiger.

Vinster och förluster enligt ovan redovisas i verksamhe-
tens intäkter och kostnader.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och kost-
nader och bör i förhållande till skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en längre 
tidsperiod. Av ovanstående bild framgår att årets resul-
tat 2018 hamnade på 0,9 %. För att uppnå de 2 % hade 
resultatet behövt uppgå till 39 mnkr.

VINST VID FÖRSÄLJNINF (TKR) FÖRSÄLJNINGSINTÄKT BOKFÖRT VÄRDE VINST/FÖRLUST

Försäljning småhustomter 4,5 -0,7 3,8

Försäljning annan mark 34,2 -20,9 13,3

Summa 38,7 -21,6 17,1

Falköpings långfristiga lån uppgick till 811,7 mnkr. En 
kortfristig del om 5 mnkr inkluderades i denna summa. 
Den genomsnittliga upplåningsräntan låg på 1,85 %. Se 
vidare Finansiell rapport. Under året har avsättningen 
för E20 omklassificerats från långfristigt lån till avsätt-
ning.
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ÅRETS RESULTAT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TREND

Årets resultat (mnkr) 9,5 23,4 42,7 28,7 79,2 68,5 23,0 30,1 60,0 100,4 18,5 l

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

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

Årets resultat på 18,5 mnkr är bättre än budgeterat och 
innebär en positiv avvikelse om ca 7,1 mnkr gentemot 
flerårsplanen 2018-2020.
 
Av denna avvikelse står nämnderna för ett överskott 
gentemot budget på 42,0 mnkr. Socialnämnden står för 
26,1 mnkr. Det skall dock påpekas att inom nämnden 
finns stor variation. Inom Individ och familjeomsorgen 
finns ett underskott på 21 mnkr. 

Utöver nämnderna finns negativa avvikelser inom cen-
trala delar på ca 5,6 mnkr. Följande poster påverkar av-
vikelsen:
• Försäkringsersättning Förskolan Urd: + 15 mnkr.
• Vinster vid försäljningar av småhustomter och ind- 
 ustrimark: +17,0 mnkr.
• Utrangering av byggnad, Diamanten 2: - 2,0 mnkr.
• Pensioner och lönebikostnader: -1,8 mnkr
• Förändring semesterlöneskuld: - 0,9 mnkr
• Moms omsorgsboende: + 0,7 mnkr
• Förändrad redovisning:

o Internleasing: -4,6 mnkr.
o Social investeringsreserv (SIR): -1,4 mnkr
o Fastighetsskatt: -0,6 mnkr. 

• Löneutrymme: +9,5 mnkr
• Avsättning deponier, se nedan.

I resultatet ovan ingår bidrag till statlig infrastruktur 
(E20) med 7 mnkr i upplösning av bidrag (motsva-
rande summa är budgeterad). Fullmäktige har beslutat 
om upplösning av bidraget till E20 med 7 mnkr årligen 
i 10 år med start år 2015. Hittills upplöst är 28 mnkr. 
Eftersom bidraget ännu inte är utbetalt återfinns en 
avsättning på balansräkningens skuldsida. Denna ska 
indexeras i enlighet med avtalet med trafikverkets in-
dexeringsindex för väghållning vilket innebär en finan-
siell kostnad för kommunen på 4,4 mnkr i årets bokslut 
(ingår i finansnettot nedan).

Under året har en avsättning för sluttäckning av depo-
nierna Floby, Stenstorp och Falevi gjorts. Denna påver-
kar resultatet negativt med 36,5 mnkr. Totalt finns avsatt 
39,0 mnkr vid årets slut.

Finansnettot avviker negativt från budget med 1,8 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag avviker nega-
tivt med 27,6 mnkr vilket främst beror på att befolk-
ningsutvecklingen inte varit så stor som SKL:s progno-
ser visat samt minskade generella statsbidrag baserat på 
flyktinginvandringen.

Årets resultat för Falköping innebär 558 kronor/invå-
nare (3 035 kronor/invånare).

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 672 807 0 0

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 2 844 374 2 554 930 2 046 930 1 820 083

   Maskiner och inventarier 14 109 310 94 472 91 521 91 539

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 15 126 919 128 674 131 454 133 209

Finansiella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar 3 081 275 2 778 882 2 269 905 2 044 831
Bidrag till infrastruktur 15 42 000 49 000 42 000 49 000

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 16 1 080 379 931 198

Fordringar 17 197 276 173 311 171 160 154 707

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 18 87 750 27 244 81 000 -83

Summa Omsättningstillgångar 286 106 200 934 253 091 154 822
SUMMA TILLGÅNGAR 3 409 381 3 028 816 2 564 996 2 248 652

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER

Eget kapital

Årets resultat 39 605 113 959 18 493 100 406

Resultatutjämningsreserv 60 800 60 800 60 800 60 800

Övrigt eget kapital 1 062 104 948 102 965 723 865 316

Summa Eget kapital 19 1 162 509 1 122 862 1 045 016 1 026 523
Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 121 375 105 597 121 356 105 556

Andra avsättningar 20 123 243 8 491 113 486 3 926

Summa Avsättningar 244 618 114 088 234 842 109 482
Skulder
Långfristiga skulder 21 1 482 328 1 285 076 811 733 669 063

Kortfristiga skulder 22 519 926 506 791 473 405 443 585

Summa Skulder 2 002 254 1 791 867 1 285 138 1 112 648

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

3 409 381 3 028 816 2 564 996 2 248 652

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBIN-
DELSER

Ställda panter
Fastighetsinteckningar 101 413 101 909 0 0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998 23 676 847 695 908 676 847 695 908

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 8 909 895 8 909 895

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 24 11 409 15 869 621 234 611 412

   varav kommunala bolag 0 0 610 079 595 800

   varav övriga 11 123 15 553 11 123 15 553

   varav förlustgaranti egna hem 287 316 33 59
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Finansiell analys av balansräkningen

INVESTERINGAR

Kommunens investeringar har ökat kraftigt sedan 2008, 
men 2014 sjönk investeringsnivån återigen under 200 
mnkr och 2015 skedde ytterligare en nedgång av netto-
investerings-kostnaderna jämfört med föregående år. År 
2018 når investeringsnivån rekordhöjd. Kommande år 
beräknas också investeringsnivåerna bli höga.

Kassalikviditeten låg per den 31 december 2018 på 53,3 
% (34,9 %). Det innebär att nyckeltalet har förbättrats 
något jämfört med föregående år men att kommunen 
fortfarande inte kan betala sina kortfristiga skulder med 
likvida medel och kortfristiga fordringar.

En god kassalikviditet krävs vid hög investeringstakt. 
Samtidigt är det en avvägning mellan hög likviditet 
och lägre avkastning alternativt lägre likviditet och 
högre avkastning. Om de finansiella anläggningstill-
gångarna skulle medräknas, som – trots sin långsiktiga 

NETTOINVESTERINGAR SOM ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG (%)

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

Ett mått som kan studeras är hur stor del av årets in-
vesteringar som är självfinansierade. Med detta menas 
att investeringsutgiften ska motsvara summan av årets 
resultat och avskrivningar. Anledningen till att beräkna 
denna kvot är för att man ska se hur mycket kommunen 
kan investera utan att behöva låna till sina investeringar. 
Årets resultat på 18,5 mnkr + årets avskrivningar om 
103,8 mnkr skulle följaktligen tillåta investeringar på 
122,3 mnkr för att dessa ska anses vara självfinansieran-
de. Självfinansieringsgraden var 2018 39 %, en markant 
försämring jämfört med tidigare år. Detta innebär att in-
vesteringarna inte självfinansierade utan att externa lån 
har behövts för att finansiera dessa.

KASSALIKVIDITET

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. Om måttet är under 100 % inne-
bär det att de kortfristiga skulderna överstiger likvida 
medel och kortfristiga fordringar.

KASSALIKVIDITET (%)

placeringsinriktning – kan omsättas till likvida medel 
inom kortfristig tid, skulle likviditeten hamna på 81,0 
% (64,9 %, bidrag till statlig infrastruktur exkluderat).

SOLIDITET

Kommunens egna kapital var vid årsskiftet ca 1 045, 
0 mnkr (1 026,5 mnkr). Kommunens skuldsättning 
vid årsskiftet bestod av kortfristiga skulder om 473,4 
mnkr (443,7 mnkr), långfristiga skulder om 811,7 mnkr 
(669,1 mnkr) och avsättningar om 234,8 mnkr (109,5 
mnkr). Observeras bör att under 2018 har avsättningen 
för E20 klassificerats om från långfristig skuld till av-
sättning. Utgående värde 2018 för denna avsättning är 
77,4 mnkr.

Pensionsförpliktelserna, som inte finns upptagna bland 
avsättningar och skulder, uppgick 2018 till 677 mnkr 
(696 mnkr)
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Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Måttet 
uppgick till 40,7 % (45,6 %). Tas hänsyn till de pen-
sionsförpliktelser, som inte finns medtagna som skuld 
eller avsättning, hamnade istället soliditeten på 14,4 % 
(14,7 %). Ett bra sätt att öka soliditeten är att höja resul-
tatnivån. Sedan 2009 har kommunens tillgångar vuxit 
med 81,3 % och det egna kapitalet med 50,1 %.
KASSALIKVIDITET (%)

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Måttet 
uppgick till 40,7 % (45,6 %). Tas hänsyn till de pen-
sionsförpliktelser, som inte finns medtagna som skuld 
eller avsättning, hamnade istället soliditeten på 14,4 % 
(14,7 %). Ett bra sätt att öka soliditeten är att höja resul-
tatnivån. Sedan 2009 har kommunens tillgångar vuxit 
med 81,3 % och det egna kapitalet med 50,1 %.

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 konjunkturcykel under för-
utsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar 
är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa.

Falköpings Kommun har beslutat följande regler för 
hanteringen av RUR:

• Reservering till RUR får ske med det belopp som 
kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 2 
% av skatter och bidrag. Om kommunens soliditet in-
klusive hela pensionsskulden är positiv, får istället re-
servering till RUR ske med det belopp som kommunens 
balanskravsjusterade resultat överstiger 1 % av skatter 
och statsbidrag.

• Disponering av medel från RUR får ske med det be-
lopp som ges av en skattekraftsutveckling som understi-
ger 3 %.

Kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden 
är positiv men det balanskravsjusterade resultatet över-
stiger inte 1 % av skatter och statsbidrag. Därför blir 
frågan om ytterligare reservering till RUR inte aktuell 
2018. 

Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 mnkr i 
resultatutjämningsreserven (RUR). Eftersom årets ba-
lanskravsresultat är positivt innebär det att tidigare re-
serverade medel från RUR inte behöver disponeras.

SOCIAL INVESTERINGSRESERV (SIR)

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

Falköpings Kommun hade vid utgången av år 2018 4,3 
mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte 
nyttjade medel uppgår till 1,9 mnkr. 

Redovisningsprinciperna när det gäller SIR har föränd-
rats under året, se avsnittet ”Redovisningsprinciper”.
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Notförteckning

BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsintäkter 52 101 49 828 52 101 49 828
Taxor och avgifter 113 504 107 031 113 504 107 031
Hyror och arrenden 168 248 157 145 55 145 53 457
Bidrag 269 956 279 882 269 956 279 882
Realisationsvinster 17 015 1 650 17 015 1 650
Försäkringsersättning 16 388 4 581 16 388 4 581
Övriga intäkter 106 012 84 731 90 212 83 066
Summa verksamhetens intäkter 743 224 684 848 614 321 579 495

NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER
Förtroendemän -7 231 -6 982 -7 231 -6 982
Personal -1 178 067 -1 141 263 -1 161 368 -1 125 006
Sociala avgifter -366 765 -354 092 -362 545 -349 874
Pensionskostnader -126 068 -114 380 -124 647 -113 078
Material och tjänster -691 212 -654 658 -651 529 -611 650
Bidrag, vård och ersättningar -97 843 -95 576 -97 843 -95 576
Realisationsförluster och utrangeringar -1 973 -695 -1 973 -695
Förändring av avsättning -36 451 0 -36 451 0
Summa verksamhetens kostnader -2 505 609 -2 367 646 -2 443 587 -2 302 861

NOT 3  AVSKRIVNINGAR
Avskrivning byggnader och anläggningar -99 028 -79 413 -78 532 -69 643
Avskrivning maskiner och inventarier -26 944 -27 240 -25 237 -26 351
Summa avskrivningar -125 972 -106 653 -103 769 -95 994

NOT 4  SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Kommunalskatt 1 382 232 1 340 485 1 382 232 1 340 485
Generella statsbidrag 34 113 47 434 34 113 47 434
Inkomst-/kostnadsutjämning 541 464 535 024 541 464 535 024
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 957 809 1 922 943 1 957 809 1 922 943

NOT 5  FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta på likvida medel 7 921 6 493 9 494 7 854
Summa finansiella intäkter 7 921 6 493 9 494 7 854

NOT 6  FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader -25 914 -20 764 -9 353 -9 754
Ränta på pensionsavsättningar -2 729 -914 -2 729 -914
Övriga finansiella kostnader -3 693 -363 -3 693 -363
Summa finansiella kostnader -32 336 -22 041 -15 775 -11 031

NOT 7  VINST VID FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Realisationsvinster vid försäljning -31 555 -1 650 -17 022 -1 650
Realisationsförluster vid försäljning 1 973 695 1 973 695
Summa vinst/förlust vid försäljning av anläggningstill-
gångar

-29 582 -955 -15 049 -955

NOT 8  JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER
Avsättning pensionskuld förtroendevalda (inkl. särskild löne-
skatt)

5 851 -452 5 851 -452

Avsättning till pensionsskuld (inkl. särskild löneskatt) 9 926 11 226 9 948 11 248
Avsättning för återställande avfallstipp 35 114 -1 721 35 114 -1 721
Avsättning för omstruktureringsåtgärder 0 -60 0 -60
Avsättning Bidrag statlig infrastruktur 74 446 0 74 446 0
Avsättning uppskjuten skatt 5 192 3 362 0 0
Summa justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 130 530 12 355 125 360 9 015
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

NOT 9  FÖRVÄRV AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bruttoinvesteringar -456 765 -474 261 -355 692 -303 553
Varav kostnad för egna arbeten 10 996 11 739 10 996 11 739

NOT 10  FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Försäljning av mark 16 799 6 558 16 799 6 558
Erhållna investeringsbidrag* 0 8 825 0 8 825
Försäljning av fastighet 39 627 10 113 23 345 10 113
Försäljning av inventarier 33 485 0 485
Summa försäljning av anläggningstillgångar 56 458 25 981 40 143 25 981
* Redovisas fr.o.m. 2018 som en kortfristig skuld.

NOT 11  AMORTERINGAR
Nordea 0 0 0 0
SEB 0 -1 250 0 -1 250
Övriga -5 419 -1 856 0 0
Summa amorteringar -5 419 -3 106 0 -1 250

NOT 12  ÖKNING/MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Falbygdens Bredband 392 392 392 392
Falköpings Alpin 0 300 0 300
Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 392 692 392 692

NOT 13  BYGGNADER OCH MARK
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 171 331 2 845 252 2 150 146 1 938 286
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 052 601 -987 829 -680 253 -624 886
Ingående bokfört värde 2 118 730 1 857 423 1 469 893 1 313 400
Nyanskaffningar 185 194 346 751 82 154 232 532
Försäljning -37 597 -11 847 -33 693 -11 847
Investeringsbidrag 0 -8 825 0 -8 825
Årets avskrivningar -64 010 -64 772 -62 896 -55 367
Utgående bokfört värde 2 202 317 2 118 730 1 455 458 1 469 893

Anläggningar för affärsverksamhet
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 505 112 437 712 505 112 437 712
Ingående ackumulerade avskrivningar -189 464 -175 188 -189 464 -175 188
Ingående bokfört värde 315 648 262 524 315 648 262 524
Nyanskaffningar 41 926 72 918 41 926 72 918
Försäljning 0 -5 518 0 -5 518
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Årets avskrivningar -15 636 -14 276 -15 636 -14 276
Utgående bokfört värde 341 938 315 648 341 938 315 648

Övriga materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början 120 551 106 659 34 541 75 828
Investeringar 297 866 238 063 225 702 150 489
Omklassificeringar -118 297 -224 170 -10 709 -191 775
Redovisat värde vid årets slut 300 119 120 551 249 534 34 541

Totalt byggnader och mark 2 844 374 2 554 930 2 046 930 1 820 083
Investeringsbidrag redovisas fr o m 2018 som långfristig skuld, se not 21.

NOT 14  MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 381 097 339 233 360 903 320 349
Ingående ackumulerade avskrivningar -286 625 -259 383 -269 364 -243 013
Ingående bokfört värde 94 472 79 850 91 539 77 336
Nyanskaffningar 41 781 41 862 25 219 40 553
Försäljning -231 0 0
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Årets avskrivningar -26 713 -27 240 -25 237 -26 351
Utgående bokfört värde 109 310 94 472 91 521 91 539
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

NOT 15  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier 5 995 5 995 10 595 10 595
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 43 43 43

Andelar 24 500 22 836 24 435 22 771
Falbygdens Mat & Kultur 75 75 75 75
Svensk Turism 10 10 10 10
Svenska Turistrådet 30 30 30 30
Kommuninvest 16 894 15 230 16 894 15 230
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 59 947 59 866 59 947 59 866
Telia 21 681 21 648 21 681 21 648
Swedbank 11 127 11 119 11 127 11 119
Volvo 2 949 2 943 2 949 2 943
Sandvik 4 473 4 465 4 473 4 465
SEB A 7 104 7 093 7 104 7 093
Astra 7 211 7 196 7 211 7 196
Handelsbanken 5 402 5 402 5 402 5 402

Obligationer, förlagsbevis 27 708 30 815 27 708 30 815
Klövern 5 000 5 000 5 000 5 000
Nordea 19 909 23 016 19 909 23 016
Deutsche Bank 926 926 926 926
KBC Bank 926 926 926 926
Societe Generale 947 947 947 947
Långfristig utlåning 8 769 9 161 8 769 9 161
Bidrag E20 70 000 70 000 70 000 70 000
E20-upplösning -28 000 -21 000 -28 000 -21 000

NOT 16  FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK
Förråd 1 080 379 931 198
Summa förråd och exploateringsmark 1 080 379 931 198

NOT 17  KORTFRISTIGA FORDRINGAR
 Interimsfordringar 19 258 15 800 19 258 15 800
 Kundfordringar 62 764 27 040 62 764 27 040
 Preliminär skatt 19 458 37 922 19 458 37 922
 Övriga kortfristiga fordringar 95 796 92 549 69 680 73 946
Summa kortfristiga fordringar 197 276 173 311 171 160 154 707

NOT 18  KASSA OCH BANK
 Kassa 55 44 55 44
 Bank 33 608 33 152 26 858 5 825
 Plusgiro 54 087 -5 952 54 087 -5 952
Summa kassa och bank 87 750 27 244 81 000 -83
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

NOT 19  EGET KAPITAL
Eget kapital 1 122 904 1 008 903 1 026 523 926 117
Årets resultat 39 605 113 959 18 493 100 406
Summa eget kapital 1 162 509 1 122 862 1 045 016 1 026 523
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 4 329 5 728 4 329 5 728
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 39 040 3 926 39 040 3 926
 Avsättning för omstruktureringsåtgärder 0 0 0 0
 Avsättning för pensioner 90 583 82 959 90 564 82 918
 Avsättning för garanti- och särskild ålderspension 42 69 42 69
 Avsättning för pensioner till förtroendemän 7 306 2 597 7 306 2 597
 Finansiell kostnad -249 -636 -249 -636
 Avsättning för uppskjuten skatt 9 757 4 565 0 0
 Avsättning för särskild löneskatt 23 693 20 608 23 693 20 608
 Avsättning för bidrag statlig infrastruktur 74 446 0 74 446 0
Summa avsättningar 244 618 114 088 234 842 109 482

NOT 21  LÅNGFRISTIGA SKULDER
Ingående låneskuld 1 215 076 1 092 278 599 063 600 313
Nyupplåning under året 253 885 125 904 195 000 0
Årets amortering -4 303 -3 106 0 -1 250
Anslutningsavgifter VA 8 608 0 8 608 0
Investeringsbidrag 9 063 0 9 063 0
Summa långfristiga skulder 1 482 328 1 215 076 811 733 599 063

NOT 22  KORTFRISTIGA SKULDER
Interimsskulder 11 714 21 013 0 0
Leverantörsskulder 138 607 124 131 111 216 90 202
Prel skatt o soc avg 1 214 53 458 0 52 255
Semester- o ferielöneskuld 2 070 104 579 0 102 429
Uppl räntor 297 736 -71 0
Pensionskostn, ind del 50 348 52 375 50 348 52 375
Löneskatt, individuell del 14 168 36 146 14 168 36 146
Kortfrist del av långfrist skuld 9 000 9 303 5 000 5 000
Övr kortfr skulder 292 508 105 049 292 744 105 177
Summa kortfristiga skulder 519 926 506 791 473 405 443 585

NOT 23  PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskuld som uppkommit före 1998, vid årets början 560 042 575 932 560 042 575 932
Ränteuppräkning 5 338 5 284 5 338 5 284
Basbeloppsuppräkning 9 157 11 945 9 157 11 945
Utbetalningar -28 903 -27 849 -28 903 -27 849
Sänkning diskonteringsränta 0 0 0 0
Aktualisering -1 424 -1 796 -1 424 -1 796
Bromsen 0 0 0 0
Övrig post 492 -3 474 492 -3 474
Löneskatt 132 145 135 866 132 145 135 866
Summa pensionsförpliktelser 676 847 695 908 676 847 695 908
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BELOPP I TKR
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

NOT 24  BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDEL-
SER
Kommunägda företag
Falköpings Hyresbostäder 0 0 610 079 595 800
Egna hem och småhus
SBAB Bank AB 15 29 15 29
BKN (Statens bostadskreditnämnd) 0 0 0
AB Balken Finans Sweden 18 30 18 30
Övriga
Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för 100 100 100 100
Bostadsrättsföreningen Tryggheten 7 412 11 842 7 412 11 842
Bredband Jättene 1 000 1 000 1 000 1 000
Luttra fiber ek för 2 611 2 611 2 611 2 611
Övriga 254 257 0 0
Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser 11 409 15 869 621 234 611 412



60   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2018

EKONOMISK REDOVISNING   |  

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Kommunens aktie- och obligationsinnehav finns under 
finansiella tillgångar eftersom avsikten inte är att handla 
med dem utan innehavet är långsiktigt.

PENSIONER

Pensionsskulden beräknas enligt beräkningsmodellen 
RIPS17. Diskonteringsräntan i modellen har ej föränd-
rats under året.

Falköpings kommun tillämpar den så kallade blandmo-
dellen när det gäller redovisningen av den pensions-
skuld som är intjänad för 1998, vilket innebär att denna 
skuld tas med som en ansvarsförbindelse utanför ba-
lansräkningen.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen in-
tjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
sker till den försäkring medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 
ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Al-
ternativ KAP-KL är ett alternativ till Förmånsbestämd 
pension och denna del är bortförsäkrad.

Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %. (Aktualiserings-
grad = ”den andel av personakterna för anställd perso-
nal som är uppdaterad med avseende på tidigare pen-
sionsgrundande anställningar.” Källa: rkr.se)

Kommunen återlånar pensionsmedlen i sin helhet. Inga 
finansiella placeringar är att hänföra till förvaltning av 
pensionsmedel. 

SOCIAL INVESTERINGSRESERV

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för Social inves-
teringsreserv, SIR, som gäller från 2017-05-15. Fördel-
ningen av det egna kapitalet mellan SIR och eget kapital 
gjordes dock redan i den ingående balansen 2014 då 15 
mnkr av 2013 års resultat öronmärktes. (Det gjordes 
alltså ingen egentlig avsättning där 2013 års resultat-
nivå minskades utan endast en fördelning av resultatet 
i det egna kapitalet vid registreringen av den ingående 
balansen.) När medel därefter har nyttjats har dessa 
debiterats SIR:en och krediterats den löpande driften. 

Redovisningsprinciper

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar är klassificerade 
som materiella anläggningstillgångar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Redovisning av exploateringsområden sker i investe-
ringsredovisningen. Enligt rekommendationen ska en 
uppdelning göras på omsättnings- respektive anlägg-
ningstillgång. Ett undantag finns och det avser rivnings-
kostnaden för Diamanten 2 som har bokförts som en 
omsättningstillgång.

Försäkringsersättning 15 mnkr har bokats på resultatet 
(finansverksamheten).

Aktiveringar sker löpande under året när det gäller ma-
skiner och inventarier. Investeringar i fastigheter och 
försäljningar bokförs i december. Detta innebär att av-
skrivningskostnaderna är för låga då endast 1 månads 
avskrivning finns i resultaträkningen oavsett när an-
läggningen var färdigställd.

Från och med 2018 redovisas aktiverade investerings-
bidrag och ersättning för gatukostnader på balansräk-
ningens skuldsida.

Införandet av komponentavskrivning på nya anlägg-
ningar infördes under 2017. Historiken har ännu inte 
komponentuppdelats.

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 11 mnkr. 

En rondell som kommunen skänkt till Trafikverket, ca 
18 mnkr, redovisas fortfarande som en anläggningstill-
gång men skulle egentligen ha redovisats som bidrag 
till statlig infrastruktur. Eftersom resultatpåverkan är 
relativt låg (vid en upplösningstid på 25 år) görs flytten 
under 2019.

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen 

om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar 

och rekommendationer för kommunsektorns redo-

visning. Falköpings kommun följer lagen och tilläm-

par redovisningsprinciperna med följande undantag.
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Till och med 2017-12-31 hade 9,3 mnkr använts. Detta 
innebär att samma summa har resultatförts och påverkat 
kommunens samlade resultat positivt, två gånger: dels 
i resultatet 2013 dels löpande i boksluten till och med 
föregående års bokslut.

I bokslutet 2018 har redovisningsprincipen för SIR för-
ändrats. Medel beviljade ur SIR är numera inte resul-
tatpåverkande. För att den verksamhet som har blivit 
beviljat medel ur SIR skall visa ett resultat i nivå med 
SIR:s ambition har en interndebitering mellan aktuell 
nämnd och finansverksamheten gjorts. Det är alltså den 
senare verksamheten som får bära kostnaden för bidra-
get. Dessutom bokas beloppet i debet i SIR:en och kre-
dit i det ackumulerade egna kapitalet för att på så vis 
minska de öronmärkta pengarna. 

AVSÄTTNING DEPONIER

Då det finns beslut om sluttäckning av deponierna i Fa-
levi, Floby och Stenstorps skall den framtida kostnaden 
avsättas i balansräkningen. Tekniska nämnden har un-
der 2018 beräknat avsättningen till totalt 39 mnkr vilket 
innebär att avsättningen har ökat med ca 35 mnkr sedan 
föregående år. 
 
INTERN LEASING

När det gäller elevdatorer köps dessa in till en årskurs/
år. Dessa beräknar man använda i kommunens verk-
samhet i 33 månader, därefter har eleverna möjlighet att 
köpa ut datorerna till ett mindre belopp. Dessa utgifter 
har tidigare bokats som en fordran (ej materiell anlägg-
ningstillgång) som upplösts med en tredjedel varje år. 
(Barn- och utbildningsnämnden har leasat datorerna av 
Kommunstyrelsen).

Förändrad redovisningsprincip innebär att datorerna 
framöver bokförs på Barn- och utbildningsnämndens 
drift. Den uppbokade fordran, ca 4,6 mnkr, har bokats 
bort med hänvisning till kort nyttjandetid och belastat 
finansverksamheten p.g.a. förändrad redovisningsprin-
cip.

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Avsättning E20 har i enlighet med avtal indexerats med 
Trafikverkets index för väghållning. Bidraget upplöses 
med en tiondel per år. 

Avsättning för två mindre bidrag har gjorts under året. 
Kostnaden för dessa har tagits under 2018.

SKATTEINTÄKTER

SKL:s decemberprognos används vid redovisningen av 
skatteintäkterna.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Falköpings kommun äger följande företag till 100%: 
- Ekehagens Forntidsby AB
- 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 Hy-
resbostäder AB. Övriga företag understiger 2 % av kom-
munens omstättning och behöver därför inte redovisas.
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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 
årligen för att finansiera pensionskostnader under kom-
mande år. Den sammanlagda avsättningen uppgår till 77 
mnkr och är placerad i aktier och i räntebärande företagso-
bligationer.  

Innehavet av aktier består av följande bolag och innehavet 
per bolag framgår av diagrammet. 
ÄGDA AKTIER (KR)

Företagsobligationerna består av europeiska bankobli-
gationer i Deutsche Bank, KBC bank. Societe Generale, 
SEB, Danske bank, Nykredit och HSBC.

Anskaffningsvärdet i aktier är 59,9 mnkr och i obligatio-
nerna 17,2 mnkr. Sammanlagt uppgår det totala anskaff-
ningsvärdet till 77,1 mnkr.  

Finansiell rapport

Falköpings kommuns finansiella rapport per 31 

december 2018 

LÅNESKULD

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att 
inrätta eKommunens långfristiga lån uppgick den 31 
december till 794 mnkr, kortfristiga delen var 5 mnkr. 
Vid årsskiftet 17/18 var låneskulden 604 mnkr, vilket 
innebär att låneskulden ökat under året med 190 mnkr.
Bundna räntan av låneskulden uppgår till 300 mnkr och 
resterande 494 mnkr har rörlig ränta. 

Den genomsnittliga räntan för låneskulden uppgick till 
1,85 %. Som framgår av diagrammet uppgick finan-
siella kostnader för 2018 till 15,7 mnkr och finansiella 
intäkter, aktieutdelningar och räntor, till 9,5 mnkr.

Räntekostnaden för swappar uppgick till 10,3 mnkr och 
räntekostnaden för rörliga lån blev ett minus med 0,2 
mnkr, allt beroende på minusräntan.

Kommunens ränteintäkter kommer från innehavet av 
långa obligationer.

Det extrema ränteläget i världen och Sverige, innebär 
att kommunen inte får någon ränta på bankkonton, å an-
dra sidan har kommunen låga räntekostnader för sina 
rörliga lån. Om kommunen enbart haft rörliga räntor på 
sin låneskuld, skulle räntekostnaden vara ett tillgodo på 
0,2 mnkr. 

FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER (KR)
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Sedan kommunen började placera medel har kommunen 
erhållit aktieutdelning med 17,1 mnkr. Marknadsvärdet 
per 20181231 på aktierna var 3,6 mnkr högre än anskaff-
ningsvärdet. 

Rent teoretiskt visar diagrammet att det fanns en fallhöjd 
på ca 34,7 %, 20,7 mnkr, innan värdet på kommunens 
innehav är samma som anskaffningsvärdet. 
BALANSKRAVSUTREDNING (TKR)

 
LIKVIDITET

Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 
2018 till  81 mnkr.  

Då Falköpings kommun har minusränta på lån riskerar 
kommunen att få betala ränta på likvida medel  placerat på 
bankkonto. Falköpings kommun utnyttjar därför en ränte-
fri checkkredit på 90 mnkr, vid årsskiftet 150 mnkr, och vi 
har överlikviditet placerad i korta ränteobligationer. 

Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligtvis 
likviditeten. Vi har under året tagit upp nya lån på 190 
mnkr.   

I Falköpings kommunens strävan att reducera kontanthan-
teringen arbetar kommunen med alternativa möjligheten 
för digital betalning. Falköpings kommun har exempelvi 
ett trettiotal ställen i kommunen där det går att betala med 
swish.
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Jämförelse med andra kommuner

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN

NETTOKOSTNAD FÖRSKOLA, KR/INV NETTOKOSTNAD ÄLDREOMSORG, KR/INV

NETTOKOSTNAD GRUNDSKOA (INKL FÖRSKOLEKLASS), KR/INV KOSTNAD FÖR INSATSER FÖR PERS. MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, KR/INV

NETTOKOSTNAD GYMNASIESKOLA, KR/INV NETTOKOSTNAD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, KR/INV

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 2017. År 2018 är inte tillgängligt i 
skrivandets stund. Verksamhetsindelningen bygger på SCB:s rapportering.

NETTOKOSTNAD FRITIDSVERKSAMHET, KR/INV NETTOKOSTNAD VÄG- OCH JÄRNVÄGSNÄT, PARKERINGAR SAMT PARKER,   

KR/INV
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VERKSAMHETSREDOVISNING
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• Andel elever i grundskolan med behörighet till gymnasiet 78,5%
• Andel elever som är trygga i grundskolan 90%
• Betygspoäng på gymnasiet – högskoleförberedande 15,2 - yrkesprogram 13,0
• Antal barn per årsarbetare i förskolan 6,2

NYCKELTAL

VERKSAMHETENS FÖRDELNING

ÅRETS RESULTAT - 7,8MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 596,9 MNK

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

BARN- OCH 
UTBILDNINGS-
NÄMDEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt håll-
bart Falköping
Ett attraktivare 
Falköping
Skapa förutsätt-
ningar för ett 
näringsliv som 
utvecklas
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

Antal behöriga elever 78,5%

Trygga i grundskolan 90% Barn per årsarbetare 
i förskolan 6,2

Betygspoäng 
Gymnasie/högskola 15,2 
Yrkesprogram 13,0

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola 24%

Grundskola, inkl
fri�dshem 41%

Gymnasieksola 21%

SPC, inkl särskola 7%

CFF, inkl Sva 5%

Musikskolan 1%

Övrigt 1%
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Barn per årsarbetare 
i förskolan 6,2

Byggnadsnämnden

NYCKELTAL

• Andel beslut i bygglovärenden inom 0-4 veckor från komplett ansökan 87%
• Andel beslut i bygglovärenden inom 0-10 veckor från komplett ansökan 98% 
• Säljbar mark 1 027 000 m2

• Tillkomna byggrätter (anger hur mycket byggbar mark som tillkommit) 11 400 m2

• Antal lägenheter i antagna detaljplaner 15 st (+ 60 mot 2017)

BYGGNADSNÄM-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping
Ett attraktivare 
Falköping
Skapa förutsätt-
ningar för ett 
näringsliv som 
utvecklas
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Andel beslut i bygglovären-
den inom 0-10 veckor, 98 % 

Andel beslut i bygglovärenden 
inom 0-4 veckor, 87 %

Säljbar mark, 1 027 000 m2 

Antal bygglov nya 
enbostadshus 31st 

Lägenheter i detaljplan 15 st 

ÅRETS RESULTAT +0,4 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 1,8 MNK

Byggnadsnämnden 48%

Konsultkostnader 52%
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KOMMUNSTY-
RELSEN
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näringsliv som 
utvecklas
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verksamheten 
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Kommunstyrelsen

NYCKELTAL

• Nöjd medarbetarindex år 2017, 70 medarbetare (+1 mot 2015) 78 chefer (+4 mot 2015) 
 (Medarbetarundersökning i Falköpings kommun görs vart annat år)
• In- och utpendling: Utpendling 4 678 (+ 148 personer), inpendling 2 860  (+74)
• Näringslivsklimat: 73 (-3 på grund av att underlag saknats inom tre områden)
• Befolkningsutvecklingen 33 155 personer (+78 personer)

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Nöjd medarbetarindex 2017
70 medarbetare (+1 mot 2015)
 78 chefer (+4 mot 2015)

In och utpendling
4 678 personer

Inpendling 2 860 personer

Befolkning 33 155 personer

Näringslivsklimat 73

ÅRETS RESULTAT + 16,4 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 115,2 MNKR

Kommunledningsförvaltningen 74%

Samverkan och samordning 17%

Politk 9%
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Kompetens- och arbetslivsnämnden

KOMPUTENS- OCH 
ARBETSLIVSNÄMN-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping
Skapa förutsätt-
ningar för ett 
näringsliv som 
utvecklas
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

NYCKELTAL

• 37,5 % (15 personer) har gått helt till egen försörjning (lön och/eller CSN), motsvarande siffra 2017 64,8%  (35 personer). 
• 97,3 % (71 personer) av de som avslutat yrkesutbildning var i arbete eller studier sex månader efter avslutat utbildning  
  (51 personer för år 2017).
• Nöjdhetsindex 2018 var 77,4 bland elever/studerande/deltagare. Under 2017 var motsvarande siffra 81,4.
• 92 % (188 personer) av AMEs deltagare har under året kommit i aktivitet (arbete/studier/praktik) inom 90 dagar.   
 Motsvarande siffra 2017 var 71% (280 personer)

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Aktiverade i arbete/
studier/praktik 92%

37,5 % har gått till
vgen försörjning (lön och/eller CSN))

Sex månader efter utbildning 
var 97,3 % i arbete eller studier.

ÅRETS RESULTAT + 3,1 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 48,2 MNKR

Utbildning av vuxna 73%

Arbetsmarknad 20%

Gemensamt 7%
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Kultur- och fritidsnämnden

NYCKELTAL

• Antal besökare ungdomsverksamhet: 16 796 st, och målet om en maxavvikelse från jämn könsfördelning på 10% är för  
 år 2018 uppnått.
• Antal besök kulturverksamhet museet, Ekehagen och huvudbiblioteket är 148 860 st. En minskning med 984 st mot 2 017.
• Antal besök Odenbadet 146 258 st. En liten ökning med 49 st besök mot 2017.
•  Antalet aktiva språkvänner inom verksamheten är 580 st år 2018, vilket är en ökning med 29% på två år.
.

BYGGNADSNÄM-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping
Ett attraktivare 
Falköping
Skapa förutsätt-
ningar för ett 
näringsliv som 
utvecklas
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Ungdomsverksamhet 
16 796 st

Kulturverksamhet 
148 860 st

Badare 
1146 258 st

Aktiva språkvänner
580 st

ÅRETS RESULTAT +0,2 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 39,1 MNKR

Strategisk verksamhet 28%

Fri�dsverksamhet 41%

Kulturverksamhet 31%
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BYGGNADSNÄM-
DEN

MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping
Skapa förutsätt-
ningar för ett 
näringsliv som 
utvecklas
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

VERKSAMHETENS FÖRDELNINGANTAL INSATSER PER 1 000 INVÅNARE

NYCKELTAL

• Antal som SMS nått med information, rådgivning eller utbildning 14 022 personer vilket är en minskning med 2 805 personer  
 sedan år 2017.
• Vid 92 % av alla insatser har hjälpbehövande fått hjälp inom 15 minuter. Även år 2017 var det 92%.
• Insatser per 1000 invånare jämf med kommungrupp (se bild nedan)
• Deltagare Backdraft 28 ungdomar vilket är en minskning med 7 stycken sedan förra året.
• Förhindra olycksfall hos äldre 795 personer vilket är en ökning med 295 sedan föregående år.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE ANTAL RÄDDNINGSUPPDRAG

Information, rådgivning 
eller utbildning
 till 14 022 personer

Hjälp inom 15 min, 92%

Backdraft 28 ungdomar

Förhindra olycksfall, 
795 äldre

ÅRETS RESULTAT - 0,04 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 31,4 MNKR
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Socialnämnden

NYCKELTAL

• Antal sysselsatta inom socialpsykiatrins aktivitetscenter, 60 personer (minskning med 15 personer sedan 2017, då fler   
 har gått till ordinarie anställningar)
• Antal frivilliga medhjälpare inom äldreomsorgen, 130 personer 
• Antal barn i befolkningen som lever i familjer med ekonomiskt bistånd, 395 barn
• Andel som uppger att de upplever möjlighet att påverka utförandet av insatserna inom äldreomsorg, Hemtjänst 88% och  
 Äldreboende 81% 
• Kontinuitet inom hemtjänsten uttryckt som det antal personal som brukare möter inom en 14-dagarsperiod, 14 personer.  
 (Oförändrat sedan 2017, men en positiv trend jämfört med riket)

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

SOCIALNÄMNDEN MINDRE GOD GODTAGBAR GOD
MYCKET 
GOD

Ett socialt hållbart 
Falköping
Kvaliteten inom 
verksamheten 
ska öka

60 personer sysselsatta inom
 aktivitetscenter socialpsykiatrin

Frivilliga medhjälpare 
130 personer

Antal personal som 
brukare möter inom en 
14-dagarsperiod

Barn i familjer med 
ekonomiskt bistånd: 
1395 st

ÅRETS RESULTAT + 26,1 MNKR.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 762 MNKR

Äldreomsorg - Särskilda
boenden 22%

Äldreomsorg - Ordinärt
boende 14%

Övrig äldreomsorg 9%

Funk�onsnedsä�ning
22%

Individ- och
familjeomsorg 24%

Förvaltningsgemensamt
9%
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Tekniska nämnden

TEKNISKA
NÄMNDEN
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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 både tallrik och produktionssvinnet %  
  Tallrik 5,6% ( -0,1%), Produktionssvinn 12,5% (-1,1%)
• Mängden klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar mängd MWh 3431 (minskning med -1123)

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETENS FÖRDELNING

Energiförbrukning 
kWH/m², 130

Utbytestakten av 
VA:s ledningsnät 0,7%

Biogasbilar 20%

Klimatneutralt 
bränsle ökar

Minskat matsvinn

 - skattefinansierad verksamhet

ÅRETS RESULTAT + 2,8 MNKR.
Taxefinansierat - 3,8 mnkr.
Biogas + 1,5 mnkr.
BUDGET FÖR ÅR 2018 VAR 377,6 MNKR

ParkGata 15%

Kost 22%

Fas�ghet 51%

Städ 10%

Avfall 1%

Övrig 1%
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VA-kollektivet

Ordförande: Johanna Svensson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
Avdelningschef: Stig Säll

VERKSAMHET

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

EKONOMI

VA-AVDELNINGEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -60 050 -58 448

Kostnader 63 874 55 928

Nettokostnader 3 824 -2 520

Budget 0 0

Budgetavvikelse -3 824 2 520

Taxan höjdes inte till 2018 då VA-fonden från tidigare år 
var positiv och kunde balansera upp ett underskott så bud-
geten var därför underfinansierad. 

Kostnader för underhållsåtgärder på vattenled-ningsnätet 
såsom luft-vattenspolningar och åtgärd-ande av vatten-
läckor har kostat mer än beräknat men har höjt kvaliteten.

Kapitalkostnaderna har ökat efter gjorda reinveste-ringar i 
va-anläggningar. Externa kostnader för inköp av vatten har 
ökat med 3 %, entreprenader, slamhantering, datakommu-
nikation och licenser har också ökat. Intäkterna har ökat 
något på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar 
på landsbygden anslutit sig. Vid utgången av år 2018 är 
VA-fonden -1 511 tkr.

ÅRETS HÄNDELSER

Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 
30 miljoner kronor.
• Största projekt har varit nya vattenledningar vid norra 
Tvärvägen som förberedelse till Skaraborgs vattens flytt 
av intagsledning samt BS Mekaniskas fortsatta utbyggnad.
• Götavägen renovering av samtliga led-ningar.
• Reliningar av ca 1,5 km dagvattenledning samt 2 km 
spillvattenledningar.
• Ny spillvattenledning Åsarp, förberedelse för att kun-
na pumpa spillvatten till Falkö-ping och lägga ner Åsarps 
avloppsrenings-verk.
• Ny spillvattenledning från Broddetorp till Axvall, 
etapp 1.
• Ny hall för mottagning av externslam på Hulesjöns av-
loppsreningsverk.
• Byte av föravvattnare på Hulesjöns av-loppsrenings-
verk.
• Förutom de ovan nämnda större projekten har det ut-
förts ytterligare ett trettiotal åt-gärder på ledningsnätet.
• Under året har 33 läckor på dricksvatten-nätet åtgär-
dats.
Exploateringsprojekt  utförda under året.
• Prästgårdsgärde har färdigställts för bygg-start.
• Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering.
• Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad.
• Fåraberget utbyggnad etapp 2.

Uppföljning av sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat något under 2018 men är fortfa-
rande låg 4,1 %. 

FRAMTID

VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:
• Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av 
ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter.
• Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av VA-
anläggningar.
• Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra 
avsättningen av avloppsslam.
• Energioptimera driften av VA-anläggningarna
• Organisera avdelningen så att specialkun-skaper inte 
enbart finns hos en person.  Sä-kerställa rutiner för samt-
liga tjänster och ar-betsuppgifter för minskad sårbarhet.
• Upprättande av VA-plan har inletts under 2018.
• Upprättande av klimatanpassningsplan där VA ingår.

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten

Längd ledningar 2018 totalt (km) 242 272 286

Nyanläggningar 2018 (km) 0,5 7,5 3,4

Reinvesteringar 2018 (km) 1,6 2,7 1,5

Reinvesteringstakt 2018 (%) 0,7 1,0 0,5

STATISTIK RENOVERING 2018

 - taxfinansierad verksamhet
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR  
VA-KOLLEKTIVET

VERKSAMHETSREDOVISNING

2018 2017

Bruttokostnad 63 874 55 929

Utveckling % 14,2 -1,1

Intäkter, tkr 60 050 58 449

Utveckling % 2,7 1,3

Dricksvatten till ledningsnät, m³ 2 136 313 2 114 887

Bruttokostnad (kr) / m³ 30 26

Renat avloppsvatten, m³ 2 445 959 3 019 351

Abonnenter, antal 7 162 7 059

Bruttokostnad (kr)/ abonnent 8 918 7 923

RESULTATRÄKNING (TKR) 2018 2017

Va-avgifter 53 652 53 014

Övriga intäkter 1 031 164

Personalkostnader -9 336 -8 752

Övriga kostnader -27 722 -22 662

Avskrivningar -14 047 -12 710

Verksamhetens nettokostnad 3 579 9 054

Interna intäkter 5 366 5 270

Interna kostnader -12 768 -11 804

Resultat före extraord.  poster
-3 824 2 520

Årets resultat
-3 824 2 520

BALANDSRÄKNING (TKR) 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader & ledningar 318 089 289 768

Fordon 340 583

Inventarier 93 345

Omsättningstillgångar

Fordringar 10 103 8 748

Summa tillgångar 328 626 299 444

Eget kapital, avsättningar och 

skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 2 313 -205

Årets resultat -3 824 2 520

Skulder

Lån av kommunen 330 137 297 129

Summa eget kapital, avsättningar 

och skulder
328 626 299 444

 - taxfinansierad verksamhet
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Biogas - 

VERKSAMHET

Produktion av biogas och biogödsel.

EKONOMI

VA-AVDELNING (TKR) 2018 2017

Intäkter -7 482 -6 153

Kostnader 6 615 6 386

Nettokostnader -867 233

Budget 600 900

Budgetavvikelse 1 467 667

Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 
2018 årsintäkter ingår även ett produktionsstöd från Ener-
gimyndigheten med 25 öre per producerad kilowattimme 
för sista kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat efter att 
den nya omlastningshallen och kvarnutrustningen tagits i 
bruk. 

Driftkostnaderna har blivit lägre sen den nya utrustningen 
togs i bruk.

ÅRETS HÄNDELSER

Den nya kvarnutrustningen har trimmats in under året. 
Ökad kapacitet har frigjort personal till andra arbetsupp-
gifter. Den producerade matavfallsslurryn har rötats ter-
mofilt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är god-
känd att använda som gödsel på ekologisk odling. 
Med nybyggd mottagning ficka 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. Försäljning av slurry ger dock 
sämre intäkt än egen produktion av gas för uppgradering 
till fordonsgas. 

FRAMTID

Ansökan om bidrag från klimatklivet till utökad röt-kam-
marvolym har beviljats med 6,75 miljoner samt ytterligare 
1,65 miljoner för efterrötkammare. Efter-rötkammare ge-
nererar värmeåtervinning motsvarande 700 MWh/år samt 
ökad gasproduktion motsvarande 500 MWh/år vilket gör 
investeringen än mer miljöeffektiv. Projektering och för-
frågningsunderlag och upphandling har utförts under 2018 
och byggstart sker efter politiskt antagande av anbuden. 
Utbyggnaden kommer att höja biogasproduktionen samt 
innebära att substratet utnyttjas bättre genom längre up-
pehållstid. Energi hushållningen kommer att förbättras 
genom bättre värmeåtervinning och säkerställer hygieni-
sering av rötresten som godkänd gödning för ekologisk 
odling

VERKSAMHETSREDOVISNING

2018 2017

Bruttokostnad 6 615 6 386

Utveckling % 3,6 18,1

Intäkter, tkr 7 482 6 153

Utveckling % 21,6 10,4

Organiskt avfall AÖS (ton) 4 768 4 698

Såld gas till Göteborgs energi (MW) 4 309 3 431

Ordförande: Johanna Svensson
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
Avdelningschef: Stig Säll
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Kommunrevisionen

VERKSAMHET

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kon-
trollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet 
som bedrivs i kommunen och pröva ansvarsutövandet 
för styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. Med 
granskningen bidrar revisorerna till att värna och utveckla 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala 
revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäk-
tiges uppdrag och därigenom indirekt också för medbor-
garna.
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 insy-
nen och kontrollen i kommunens aktiebolag finns också 
lekmannarevisorer utsedda och dessa utses bland kommu-
nens förtroendevalda revisorer.
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens be-
stämmelser om kommunal revision, revisionsreglemente 
som fastställs av kommunfullmäktige samt god revisions-
sed i kommunal verksamhet.

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all 
verksamhet med syfte att pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den interna kontrollen som görs inom nämnderna är till-
räcklig. 

Därutöver skall revisorerna bedöma om resultatet i delårs-
rapport och årsredovisning är förenligt med de mål full-
mäktige har beslutat.

Om revisorerna i sin granskning misstänker förmögen-
hetsbrott 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 sakkunniga 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 om-
fattning dokumenteras i rapporter vilka fortlöpande över-
sändes till berörd nämnd och kommunfullmäktige. Varje 
verksamhetsår avslutas med att revisorerna granskar års-
redovisningen och lämnar en revisionsberättelse med utta-
lande i ansvarsfrågan. Av revisionsberättelsen framgår de 
under året genomförda granskningarna. 

EKONOMI

KOMMUNREVISION (TKR) 2018 2017

Intäkter 0 0

Kostnader 1 176 1 252

Nettokostnader 1 176 1 252

Budget 1 300 1 300

Budgetavvikelse 125 49

Ordförande: Lars Elindersson
Vice ordförande: Anna Johansson
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Valnämnden

VERKSAMHET

Det finns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndigheten 
på nationell nivå som ansvarar för att planera och samord-
na genomförandet av val och folkomröstningar, länssty-
relsen som är regional valmyndighet, och kommunernas 
valnämnder som är lokal valmyndighet. Det övergripande 
uppdraget för valmyndigheter på alla nivåer är att skydda 
demokratiska värden och skapa förtroende för valsyste-
met. 

Uppdrag för valnämnden i Falköpings kommun är att ad-
ministrera och genomföra allmänna val, val till Europa-
parlamentet samt förekommande folkomröstningar. Detta 
innebär i praktiken att ordna vallokaler och röstningsloka-
ler, rekrytera och utbilda röstmottagare, beställa och ad-
ministrera valmaterial, informera allmänheten om var och 
hur man röstar. 

Valnämnden sammanträder vid behov. Under valåren tas 
beslut om organisation för valets genomförande. Valnämn-
den har ingen egen personal utan tjänstepersoner från 
kommunledningsförvaltningen stöttar valnämnden i dess 
arbete

ÅRETS HÄNDELSER

Söndagen den 9 september 2018 genomfördes allmänna 
val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfull-
mäktige (region). Förtidsröstningen inleddes den 22 au-
gusti.

Inför de allmänna valen 2018 genomfördes informations-
insatser om val och röstning i valnämndens regi på Con-
nect och på Lärcenters demokratidag. I samband med de 
allmänna valen 2018 lyftes från nationellt håll, exempel-
vis från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), säkerhetsfrågor i samband valet tydligare upp på 
agendan. Som en följd av detta samverkade valnämnden 
tydligare med kommunikationsavdelningen och säkerhets-
samordnare. 

Valdeltagande
Valdeltagandet i Falköping var 2018 fortsatt högt, 87,39 % 
(R). (87,21 % år 2014.) Detta ligger strax över rikssnittet 
på 87,18 %. Valdistriktet i Falköping med högst valdelta-
gande var Broddetorp 95,56 % (R), medan distriktet med 
lägst valdeltagande var Ranten-Grönelund 78,72 % (R).

Förtidsröstningen 
Nationellt sett har förtidsröstningen ökat sedan kommunen 
tog över ansvaret från Posten 2006. Förändringen ledde till 
betydligt fler ställen att rösta på, vilket förändrat väljarnas 
beteende. 2018 förtidsröstade 44 % jämfört med 36 % år 
2014. I Falköping var andelen förtidsröstande 38 % (R) 
år 2018.

EKONOMI

VALNÄMNDEN (TKR) 2018 2017

Intäkter -629 0

Kostnader 1 467 72

Nettokostnader 836 72

Budget 1 600 70

Budgetavvikelse 763 -2

Ordförande: Lisbeth Ek
Valsamordnare: Linda Karelid
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Kommunal verksamhet i annan juridisk form

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs 
kommunal verksamhet även i annan juridisk form. 

VERKSAMHET I BOLAGSFORM

Falköpings kommun äger följande företag till 100%: 
- Ekehagens Forntidsby AB
- Falköpings Hyresbostäder AB

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bredband 
AB och är även stiftare till Ekehagens Forntidsby.

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 Hyresbostä-
der AB omfattar totalt 1 915 lägenheter i centralorten och 
sju av kommunens andra tätorter med total bostadsyta 121 
747 kvm. Lokalerna i moderbolaget avser främst lokaler i 
vård-, service- och gruppboenden, en restaurangverksam-
het samt smålokaler i bostadsfastigheterna. Den totala ytan 
uppgår till 14 073 kvm. Bolaget tillhandahåller också 594 
garage och 681 parkeringsplatser. Dotterbolaget Fastig-
hets AB Mösseberg äger industrilokaler i Falköping och 
Floby med totalt 33 290 kvm efter att lokalerna i logistik-
anläggningen GreenLog om 12 949 kvm tillträtts i början 
av 2018.

Förhandlingarna gällande hyreshöjning per 1 april 2019 
slutade med en överenskommelse om genomsnittlig höj-
ning på 2,1%. 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 bredbands-
när som binder samman orterna i kommunen.

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS)
AÖS fortsätter att samla in matavfall från villahushåll och 
flerbostadshus. Regeringen har beslutat att förlänga tiden 
till år 2020 för när målet för insamling av matavfall ska 
vara uppfyllt. Målet är att samla in 50 procent av det mat-
avfall som uppstår och vid årsskiftet uppgår AÖS insam-
ling till 41 procent. 

De tre återvinningscentralerna i Falköpings kommun (Fa-
levi, Floby och Stenstorp) kommer att behöva sluttäckas 
då de är belägna på gamla deponier. Diskussioner pågår 
med Falköpings kommun och miljömyndigheten och kon-
sekvensen av sluttäckningarna blir en tillfällig eller perma-
nent flytt från de nuvarande platserna.

Det ekonomiska resultatet för året är negativt -11,6 mnkr 
vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -16,2 
mnkr. Till år 2019 har en taxehöjning genomförts som ett 
led i att minska underskottet. Det kommer att krävas ytter-
ligare taxehöjningar under åren framöver för att balansera 
ekonomin i förbundet.

Kommunalförbundet Miljösamverksan Östra Skara-
borg (MÖS)
Verksamhet och resultat
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska 
i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälso-
sam och god miljö.

Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Ti-
bro är medlemmar i kommunalförbundet.

Under 2018 genomförde Miljösamverkan östra Skaraborg 
2 988 kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett hel-
hetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsen-
ligt sätt inom alla områden.  

Nyckeltal 2018 2017

Bettoomsättning (mnkr) 162,2 135,2

Årets resultat (mnkr) 21,2 13,6

Balansomslutning (mnkr) 850,6 785,2

Soliditet (%) 14,4 12,9
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Resultatet för 2018 uppgår till 1 712 tkr. Överskottet för-
klaras dels av lägre kostnader än budget, dels av högre in-
täkter än budget. Kostnaderna understiger budget med 2,4 
procent och intäkterna överstiger budget med 3,1 procent. 
Vid delårsredovisningen gavs en helårsprognos med ett re-
sultatöverskott på 1 486 tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 5 
712 tkr och eftersom direktionen har fattat beslut om att 
eget kapital överstigande 4 mkr ska återbetalas till med-
lemskommunerna innebär det att 1 712 tkr kommer att 
återbetalas under våren 2019. 

Viktiga händelser under året
Under året har vi bland annat kontrollerat inomhusmiljö-
erna på äldreboenden, bedrivit uppsökande bostadstillsyn 
för första gången, arbetat vidare med förorenade områden 
enligt den handlingsplan som beslutades föregående år. 
Vidare har vi, i linje med miljö¬nämnd¬ens mål om att 
tillsynen ska prioriteras med utgångspunkt från vatten-
status, genomfört tillsyn av bland annat små avlopp, for-
donstvättar, dricksvatten¬anläggningar och hästhållnings-
verksamheter. 

Inom livsmedelskontrollen har vi bland annat kontrollerat 
märkning och hälsopåståenden av kosttillskott och deltagit 
i ett regionalt projekt om spårbarhet i flera led, där vi har 
spårat livsmedlet genom hela livsmedelskedjan, från jord 
till bord.

Framtid
SKL har under 2018 lanserat en ny modell till miljöbalks-
taxa som kan börja användas från och med 2019. Syftet är 
att förenkla och skapa likvärdighet. Modellen utgår mer 
från bransch istället för per objekt, en ökad schablonise-
ring. Vår målsättning är att från och med 2021 använda 
den nya modellen.

Även Livsmedelsverket har efter uppdrag från regeringen 
tagit fram en ny modell för riskklassning som ska använ-
das i livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig kontroll 
och större förståelse för kontrollen och avgifterna. Planen 
är att den nya modellen ska införas under 2021. Föränd-
ringar som föreslås är bland annat ett ökat tillsynsbehov 
i tidigare led i kedjan samt ett minskat behov i sista led. 
En ökad digitalisering av vår verksamhet kommer att ske 
de närmsta åren genom uppgradering av verksamhetssys-

tem som i sin tur möjliggöra e-arkiv och fullt integrerade 
e-tjänster. Det skapar på sikt interna effektiviseringar och 
innebär även en ökad service till våra kunder.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Skaraborgsvatten bildades 1955 av Skövde, Skara och Fal-
köpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommu-
nernas vattenförsörjning. Sedan förbundets anläggningar 
togs i drift 1959 fram till och med 2018-12-31.

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 karaktär 
samt bedrivande av undervisnings- och upplysningsverk-
samhet om forntiden.

Överförmyndare i samverkan (ÖIS)
Överförmyndare i Falköpings kommun: 
Lars-Erik Kullenwall
Ersättare: Arne Gunnarsson

Överförmyndare i Samverkan (ÖIS) grundades den 1 
januari 2007. Kommuner som deltar i samarbetet är Fal-
köping, Hjo, Karlsborg. Skövde, Tibro. Tidaholm, Gull-
spång, Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda och 
Tranemo. Den. 1 januari 2018 gick Skara över till en sam-
verkan 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 el-
ler hantera sin ekonomi.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfa-
rande en egen överförmyndare (Gullspång och Tranemo 
kommuner har överförmyndarnämnd). Överförmyndarna 
har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av 
vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kon-
toret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och 
det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor. 
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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 an-
vänts 32 806 invånare, vilket motsvarar 16 % av det totala 
invånarantalet i hela samverkansområdet. Vår andel kom-
mer att öka i och mat att Skara kommun har lämnat ÖiS. 
Vår totala avgift till ÖiS uppgick under 2018 till 1 581 
958 kr, vilket är en minskning med 22 875 kr jämfört med 
2017.

Invånarantalet har både för Falköpings del och hela sam-
verkansområdet ökat och en ökning av invånarantalet 
innebär alltid en ökning av antalet ärenden hos överför-
myndaren. Grovt räknat sägs att 1% av befolkningen be-
höver hjälp med någon form av ställföreträdare. De en-
samkommande barnen har förändrat detta nyckeltal. De 
ensamkommande barnen har också påverkat arvodeskost-
naden. Under 2015 ökade antalet nya ärenden gällande 
ensamkommande flyktingbarn mycket dramatiskt. Detta 
fortsatte under första halvåret 2016 för att sedan plana ut 
och hamna på en nästan försumbar nivå. Antalet ensam-
kommande flyktingbarn i Falköpings kommun var vid års-
skiftet 2018/2019: 14,   (2017/2018: 53).

Nyckeltal 2018 2017

Aktiva ärenden 370 429

ÅTillkommande ställföreträdarskap 64 93

Avslutade ställdäreträdarskap 167 141

Byte ställföreträdare 33 17

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.

Kostnad per ärende: 1 581 958 kr på 370 ärenden = 4 276 
kr (2017: 5 108), vilket är något under ÖiS genomsnitt på 
4 563 kr.

Utbetalt arvode för kommunen per ärende 1 335 836 för-
delat på 370 ärenden blir 3 610 kr. (2017: 3005 kr, 2016: 
8744 kr).

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

Antal 2018 2 67 102 51 30 252

Antal ärenden ställföreträdare 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 20+ Totalt

Antal 2018 178 34 19 8 4 6 3 0 0 252
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TREND

Soliditet (procent) 49,2 46,9 43,7 44,6 44,3 43,4 43,5 46,3 45,6 40,7 l

Soliditet inklusive hela 
pensions-
förpliktelsen (procent)

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

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter (procent) 97,7 96,5 97,4 94,1 95,1 98,1 97,9 96,5 94,7 98,7 l

Nettokostnad per invånare 
(kr) 44 024 44 875 46 554 46 057 47 599 49 997 51 881 53 391 55 252 58 303 l

Låneskuld (mnkr) 285,8 368,4 455,5 511,2 549 648,1 647,3 600,3 599,1 794,1 l

Låneskuld per invånare (kr) 9 096 11 690 14 374 16 132 17 163 20 137 19 910 18 298 18 112 23 951 l

Årets resultat (mnkr) 23,4 42,7 28,7 79,2 68,5 23,0 30,1 60,0 100,4 18,5 l

Resultat per invånare (kr) 745 1 355 906 2 499 2 141 715 926 1 829 3 035 558 l

Nettoinvesteringar (mnkr) 135,9 118,6 155,4 208,3 206,8 173,2 154,3 200,7 277,6 313,7 l

Utdebitering, kommunal 
skattesats (skatt per intjänad 
100 kr)

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

Antal invånare 31 419 31 513 31 689 31 689 31 988 32 185 32 511 32 806 33 077 33 155 l

Tio år i sammandrag

Redovisning av uppdrag

Under år 2018 finns inga uppdrag att redovisa.
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Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom av-
sedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivning är en planmässig nedsättning av en anlägg-
ningstillgångs värde som ska spegla värdeminskning.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bok-
slutsdagen.

Driftredovisning visar intäkter, kostnader och avvikelser 
mot budget för den löpande verksamheten under året.

Internränta är den ränta som fördelas ut på kommunens 
förvaltningar avseende aktiverade investeringar. Internrän-
tan ska motsvara kommunens egna upplåningskostnader. 

Kassaflödesanalys visar förändring i likvida medel från 
den löpande verksamheten, investerings- och finansie-
ringsverksamheten.

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 översti-
gande ett år.

Mnkr är en förkortning av miljoner kronor.

Nettoinvestering är investeringsutgift efter avdrag för in-
vesteringsbidrag eller andra inkomster.

Nettokostnad är driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, 
avgifter och ersättningar. Nettokostnader finansieras med 
skattemedel.

Nyckeltal är jämförelsetal som uttrycker relationen mel-
lan olika poster i redovisningen.

Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en an-
läggningstillgång.

Periodisering är fördelning av kostnader och intäkter på 
det år de tillhör.

Ekonomiska begrepp

Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat för 
ett räkenskapsår.

Självfinansiering innebär att investeringar ska vara finan-
sierade av årets resultat och avskrivningar. Självfinansie-
ringsgraden räknas fram som kvoten mellan summan av 
årets resultat samt avskrivningar och årets nettoinveste-
ringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar). 

Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång sikt ut-
tryckt 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 pen-
ningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som 
bankerna tar av sina kunder.

Tkr är en förkortning av tusen kronor.
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FALKÖPING

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2019 -04- 23

Diarienr Planbet

Till

Fullmäktige i Falköpings kommun

Org nr: 222000-1280

Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten som bedrivits i
kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Sammanfattning över avlämnade rapporter".

Vid vår granskning av årsbokslutet har vi särskilt iakttagit att målet för god ekonomisk
hushållning bedömts som uppnått baserat på att kommunfullmäktiges finansiella mål nås över
tid (10 år).

Vi har  notera t a tt utbildningsnämndens underskott uppgår till -7,8 mnkr och a tt
socialnämnden inom individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på -21,1 mnkr. Vi vill
poängtera vikten av att utbildningsnämnden och socialnämnden vidtar  åtgärder  så  att
verksamhetens kostnader anpassas till fastlagd budget.

I övrigt hänvisas till bifogad granskningsrapport från KPMG AB.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Falköpings kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

I s

FALKOPKOMI

Vi t illstyr ker  at t  fullmäkt ige beviljar  ansvar sfr ihet  för  kommunstyr elsen och övr iga
nämnder na samt ensk ilda ledamöter  i dessa or gan.

Vi t illstyr ker  at t  fullmäktige godkänner  kommunens år sr edovisning för  2018.

Falköping den 10 april 2019

ii
1,111Irg4i,
Lars Elinderson

Ordförande

Gunfiar Johanzon

nsson

Vice ordförande

j-Mr:j/kyl/
Lars -Olof Påhlsson

Kerstin Allestam

Anne-Marie Sahlström - Krister Tegehall

Bilagor

Sammanfattning över avlämnade rapporter

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018-12-31, KPMG

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens bolag
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