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Ledamöter och ersättare  
Se förteckning på sista sidan 
 

Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan 
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Tjänstepersoner 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 

kallas till sammanträde måndagen den 25 april 2022 klockan 17:00 i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset för att behandla följande ärenden. 

Ärende Anteckningar 

1.  Val av protokolljusterare 
Dnr 86004   
 
 
 
 
 

 

2.  Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
Dnr 2022/00101   
 
 
 
 
 

 

3.  Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att 
förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en 
tillitsbaserad styrning 
Dnr 2021/00255   
Bilaga  

a) Kommunstyrelsen § 58/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-03-04 
c) Socialnämnden § 91/2022 
d) Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 

styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 
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Ärende Anteckningar 

4.  Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 
Dnr 2022/00110   
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 61/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-03-07 
c) Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 
d) Nämndernas verksamhetsredovisningar (8 st) 
e) Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighets AB 

Mösseberg och Hotellfastigheter i Falköping AB 
årsredovisningar för år 2021  

 

 

5.  Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2021 
Dnr 2022/00211   
Bilaga  

a) Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2021 
samt KPMG:s granskning av årsredovisningen 

 
 
 

 

6.  Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns 
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021 
Dnr 2022/00212   
Bilaga 

a) Ordförandeförslag 
 
 

 

7.  Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 
2022 
Dnr 2022/00123   
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 62/2022 
b) Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 
c) Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 

2022 
d) Tekniska nämnden § 13/2022 
e) Kommunstyrelsen § 48/2022 
f) Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg  

§ 7/2022 
 

 

8.  Val av styrelse Falbygdens Bredband 
Dnr 2021/00427   
Bilaga 

a) Kommunfullmäktiges valberedning § 1/2022 
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Ärende Anteckningar 

9.  Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och 
Fornminnesförening  
Dnr 2021/00438   
Bilaga  

a) Kommunfullmäktiges valberedning § 2/2022 
 
 
 
 
 

 

10.  Val av styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum 
Dnr 2021/00441   
Bilaga 

a) Kommunfullmäktiges valberedning § 3/2022 
 
 
 
 
 

 

11.  Val av revisor för stiftelsen Alfred Lauréns 
Understödsfond 
Dnr 2022/00166   
Bilaga 

a) Kommunfullmäktiges valberedning § 4/2022 
 
 
 
 
 

 

12.  Val av revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och 
Lauritz Kappers minne 
Dnr 2022/00167   
Bilaga 

a) Kommunfullmäktiges valberedning § 5/2022 
 
 
 
 
 

 

13.  Entledigande av Hillevi Wallgren (C) från uppdragen som 
2:e vice ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden, 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i 
Falköpings Hyresbostäder och ersättare i 
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 
Dnr 2022/00190   
Bilaga 

a) Avsägelse 
 
 
 
 
 

 

 

 

Patrik Björck (S) 

Ordförande 
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2018–2022 
 
Ledamöter 
Patrik Björck (S), Ordförande 
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice 
ordförande 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande 
Dan Gabrielsson (S) 
Karola Svensson (C) 
Adam Johansson (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Christopher Münch (SD) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Berglund (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Annika Carp (L) 
Rune Lennartsson (C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Camilla Funke (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Corry Thuresson (S) 
Emil Estébanez (V) 
Debora Josefsson (KD) 
Heléne Svensson (S) 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Pema Malmgren (M) 
Marie Post (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Alex Bergström (S) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neüman (S) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Per Magnusson (SD) 
Maria Bruckshaw (KD) 
Lisbeth Ek (S) 

Ersättare 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 
Monica Janzon (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Sofia Selander (S) 
Jörgen Larsson (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Jens Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Johan Eriksson (M) 
Inge Persson (M) 
Caroline Lundberg (M) 
Johanna Blad (M) 
Helén Engström (C) 
Bengt Lennartsson (C) 
Ingrid Martens (C) 
Sofia Thuvesson (C) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Andreas Möller (KD) 
Iowan Hedendahl (V) 
Scott Schylander (V) 
Dag Högrell (L) 
Maria Jern (L) 
Anders Blom (MP) 
Mattias Lindgren (MP) 

Gruppledare 
Niclas Hillestrand (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Erik Kyrkander (V) 
Annika Carp (L) 
Camilla Funke (MP) 
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§ 58 Dnr 2021/00255 

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att 
förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en 
tillitsbaserad styrning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman 

(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall för Ingvor Bergmans (S) 

yrkande om att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Ingvor Bergman har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. 

Socialnämnden föreslår i §91/2022 att motionen avslås. I socialnämndens 

remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom 

hemtjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att 

det samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån 

behov. Det framgår även att man för att kunna efterfölja Lagen om 

valfrihetssystem behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla 

utförare, varav kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och 

konkurrensregler gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom 

samtliga verksamheter inom Falköpings kommun, deltar i kommunens 

arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i 

kommunen.     

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att 

vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings 

kommun, ett arbete som intensifierades 2021 utifrån kommunfullmäktiges 

mål 4 i flerårsplanen. I det arbetet vill förvaltningen särskilt betona vikten av 

att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor. 

Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla 

verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet 

att bli lyckosamt är bättre jämfört med om enskilda verksamheter lyfts ur 

planen och gör egna utvecklingsarbeten.  Med anledning av ovanstående 

föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras. 

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04 

Socialnämnden § 91/2022 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till motionen.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

respektive Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

För att rösta i enlighet med arbetsutskottets förslag rösta ja. För att rösta i 

enlighet med Ingvor Bergmans (S) yrkande rösta nej. 

Med 9 ja-röster respektive 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstningslista § 58 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Fredy Neüman  X  

C Karola Svensson  X   

KD Dan Hovskär  X   

SD Jonas Larsson  X   

S Ingvor Bergman   X  

S Johanna Svensson   X  

M Sture Olsson  X   

L Annika Carp  X   

SD Marita Ljus  X   

S Niclas Hillestrand   X  

V Erik Kyrkander  X   

C Vanja Wallemyr  X   

M Ordförande Adam Johansson  X   

 Summa 9 4  
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Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförv. Utveckling och processledning 

 

Edvin Ekholm   Chef utveckling, processledning och kommunikation   0706368227   edvin.ekholm@falkoping.se  
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att 
förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en 
tillitsbaserad styrning 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad.  

Bakgrund 

Ingvor Bergman har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. 

Socialnämnden föreslår i §91/2022 att motionen avslås. I socialnämndens 

remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom 

hemtjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att 

det samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån 

behov. Det framgår även att man för att kunna efterfölja Lagen om 

valfrihetssystem behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla 

utförare, varav kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och 

konkurrensregler gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom 

samtliga verksamheter inom Falköpings kommun, deltar i kommunens 

arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i 

kommunen.     

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att 

vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings 

kommun, ett arbete som intensifierades 2021 utifrån kommunfullmäktiges 

mål 4 i flerårsplanen. I det arbetet vill förvaltningen särskilt betona vikten av 

att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor. 

Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla 

verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet 

att bli lyckosamt är bättre jämfört med om enskilda verksamheter lyfts ur 

planen och gör egna utvecklingsarbeten.  Med anledning av ovanstående 

föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras. 
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Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04 

Socialnämnden § 91/2022 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning 

Beslutet ska skickas till 

Ingvor Bergman (S) 

 

 

Edvin Ekholm 

Chef utveckling, processledning och kommunikation 
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§ 91 Dnr 2021/00107  

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 

Socialnämndens beslut 

1 Motionen från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning avslås.       

Reservation 

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Lisbeth Ek (S) och Maria 

Henriksson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.      

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.  

Förvaltningens bedömning 

I hemtjänstens uppdrag ingår att enskilda med behov av samhällets stöd har 

både förväntningar och rätt att kunna få en planering där tider för besök och 

vad som ska göras är tydligt och förutsägbart. För att detta ska fungera krävs 

en planering som både klarar förändringar från dag till dag och inte sällan 

även under dagen. Verksamheten måste därför ständigt vara beredd att ställa 

om sin planering vilket naturligtvis innebär en oförutsägbarhet för 

verksamheten. All verksamhet som bygger på att människor kan vara helt 

beroende av att få t ex sina hälso- och sjukvårdsinsatser under givna tider 

måste dock ha en planering som bygger på att hjälpen ska ges en viss tid och 

beräknas ta en viss tid för att kunna säkra en god och patientsäker 

omvårdnad. Motionären vill gå ifrån det som i motionen beskrivs som 

minutstyrning och det är riktigt att det finns en ram för vad insatser beräknas 

ta för tid. T ex så beräknas städning ta 90 minuter varannan vecka för 

städning av 2 rum och kök för en ensamstående och att få hjälp med dusch 

beräknas ta 45 minuter. Andra insatser kan beräknas ta endast några minuter. 

Summan av all tid bildar ramen för uppdragets tidsmässiga omfattning och 

är grunden för att kunna planera för när brukare/patienter får besök av 

hemtjänsten under dagen. Eftersom människors hälsotillstånd och dagsform 

varierar finns inga fastställda regler för att en given insats måste ta en given 

tid utan det är och ska betraktas som schablontider som är möjligt att justera 

inom beroende på faktiska omständigheter och i dialog med 

brukaren/patienten. 

I Falköping har man genom politiska beslut slagit fast att Lagen om 

valfrihetssystem ska tillämpas. När man fattar sådana beslut ingår att 

kommunen måste vara tydlig med vilka förutsättningar som råder för 

utförarna och dessa förutsättningar ska vara likalydande och transparenta. 
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Utförarna måste således kunna utläsa vad som ska göras och vilken 

ersättning som utges. Som kommun är vi fria att sätta den ersättning som 

utförarna får men kommunens egenregi måste jobba under liknande villkor 

för att följa gällande konkurrensregler. Socialnämnden har valt ett system 

som bygger på att en typ av behov ska ge en viss mängd tid som ersätts med 

en fastlagd ersättning. Ett alternativ, som socialnämnden inte valt, skulle 

kunna innebära att en ersättning fastställs men ingen tid. Ett sådant alternativ 

skulle ge utförarna möjligheten att själva vid varje besök avgöra med hur 

stor omfattning hjälpen ska ges och därefter rekvirera summan för utförd 

insats från kommunen. Skälet till nämndens ställningstagande torde vara en 

önskan om likvärdiga bedömningar och kostnadskontroll. 

Som arbetsgivare är det helt nödvändigt att ha en väl fungerande dialog med 

såväl arbetstagare som arbetstagarorganisationernas där frågor om 

arbetsmiljö och förutsättningar är en självklar och återkommande diskussion. 

Denna dialog fungerar väl i Falköping. Förutom arbetsplatsträffar och 

samverkan med fackliga organisationer genomförs både 

medarbetarundersökningar och brukarundersökningar kontinuerligt. 

Brukarundersökningarna har under många år visat på mycket bra resultat 

inom hemtjänsten såväl för den kommunalt som privat utförda hemtjänsten. 

Även medarbetarundersökningarna visar på bra resultat för hemtjänsten.   

Arbetet inom hemtjänsten har blivit och kommer bli än mer avancerat 

allteftersom den nationella nära vård-satsningen utvecklas. Det kommer 

kräva mer av våra medarbetare och därmed också mer av vår organisation att 

kunna stötta medarbetare som möter brukare och patienter med allt större 

behov. Som organisation måste vi skapa förutsättningar för våra medarbetare 

att kunna hantera olika situationer och detta görs på flera sätt. Det sker 

genom utbildning, fortbildning, planeringsförutsättningar, förutsättningar att 

ge hjälp på plats, logistiska förutsättningar och möjlighet till stöd när 

oplanerade situationer uppstår. För medarbetare måste också finnas 

möjlighet att planera, administrera och samordna sådant som måste göras för 

att arbetet ska fungera. Medarbetare inom hemtjänsten har därför en timme 

per dag till sitt förfogande som de själva styr över, då de inte har besök hos 

brukare eller patienter inbokade. Detta arbetssätt har fungerat väl men under 

pandemin har det av självklara anledningar inte fungerat som vanligt. Ett 

stort arbete inom förvaltningen framledes handlar därför om att återskapa 

förutsättningar för medarbetare att utföra sitt uppdrag. Detta gäller 

medarbetare i alla led och inte en eller några yrkesgrupper inom 

förvaltningen och för förvaltningen är det oerhört viktigt att detta får ske i 

den takt som organisationen klarar av efter ett och ett halvt år med en extrem 

arbetssituation. 

Motionären tar upp att det måste finnas utrymme för professionens 

bedömningar och socialförvaltningen är inte av någon annan åsikt. Det är 

ofta många professioner, inte sällan från olika vårdgivare, involverade runt 

en och samma person. Det kan vara läkare, sjuksköterskor, legitimerad 
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rehabpersonal, biståndsbedömare och undersköterskor som var och en har ett 

ansvar för att sin del fungerar ihop med de andra delarna för att få helheten 

att bli bra. Runt dessa professioner finns flera lagar och en mängd 

bestämmelser som reglerar både ansvar och utformning av stöd och hjälp. 

Inte sällan agerar dessa professioner under ett personligt ansvar för det stöd 

och den hjälp som ges. Det gäller t ex de legitimerade yrkena. 

Förvaltningens arbete under många år har handlat om att organisera 

teamsamverkan, såväl den internkommunala som den med andra vårdgivare, 

där de olika professionerna möts och där deras olika erfarenheter och 

kunskaper ska tas tillvara i arbetet för att kunna ge så bra vård och 

omvårdnad som möjligt. 

Motionären kopplar ihop tillitsbaserad styrning och ledning med 

självstyrande arbetsgrupper. Självstyrande arbetsgrupper kan säkert ha 

många olika innebörder vilket gör det svårt att kommentera. Dock kan 

konstateras att en form av självstyrande arbetsgrupper har tillämpats i många 

kommuner inom svensk äldreomsorg tidigare och att dess negativa effekter 

gjorde att denna modell frångicks. Om det är en omarbetad form som 

motionären avser går dock inte att utläsa och kommenteras därför inte 

ytterligare. 

Motionären skriver att kommunens övergripande mål att tillämpa ett 

tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap måste utökas och gälla all personal i 

vår organisation. Kommunen som helhet och socialförvaltningen delar den 

uppfattningen. Kommunen har arrangerat dagar för chefer för att skapa en 

grund för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Under hösten 

kommer detta arbete fortsätta för att tillsammans arbeta med utvecklingen av 

den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Det är socialförvaltningens 

uppfattning att det helhetsgrepp som kopplats kring den tillitsbaserade 

styrningen och ledningen i kommunen ges möjlighet att fortsätta utvecklas. 

Att lyfta ur en kommunal verksamhet och låta denna bli föremål för särskilda 

utredningar och anpassningar vid sidan av hela den övriga kommunala 

satsningen riskerar motverka den utveckling som påbörjats i kommunen som 

helhet.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott, § 270/2021 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-09 

Delegationsbeslut om remittering av motion 

Kommunfullmäktige, § 54/2021 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning       

Yrkanden 

Roger Lundberg (S) yrkar bifall till motionen.       



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har 

beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Motion från socialdemokraterna ”Från Minutstyrning till 

tillitsbaserad styrning och ökad personalkontinuitet inom 

Hemtjänsten” 

Socialförvaltningen tillämpar idag en styrning inom hemtjänsten som innebär 

att biståndsenhetens beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt 

beräknad tidsresurs för en tjänst, eller för de behov som brukaren har. Denna 

typ av styrning i arbetet upplevs som pressande och stressframkallande både 

av personal och brukare. Arbetssättet främjar inte möjligheten att lyssna in 

behov eller tillämpa den flexibilitet som krävs i ett vårdande yrke. Den personal 

som arbetar inom omsorgsyrken, det gäller både inom hemtjänst och inom 

vården i stort, måste ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett sätt att man känner 

att man har tid och rätt förutsättningar att göra arbetet ur ett 

helhetsperspektiv, samt göra de bedömningar som professionen kräver. 

Kommunens övergripande mål att tillämpa ett tillitsbaserat medarbetar- och 

ledarskap måste utökas och gälla all personal i vår organisation.  

Yrkande: 

Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att genomföra en 

förändring i styrmodellen inom hemtjänsten, i syfte att utveckla en 

tillitsbaserad styrning. Detta innebär att man frångår minutstyrning och övergår 

till t ex självstyrande grupper. 

Detta nya arbetssätt skall utarbetas av förvaltningen tillsammans med de 

fackliga organisationerna. 

Falköping 2021 05 20  

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen   

 

Ingvor Bergman 

Oppositionsråd 

https://socialdemokraternapub.shop.strd.se/
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§ 61 Dnr 2022/00110 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 

från kommunens bolag läggs till handlingarna.    

Kommunstyrelsens beslut           

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda 

frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av 

kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under 2022.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 

kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredo-

visningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings 

kommun uppvisar ett positivt resultat för år 2021 på 127,9 miljoner kronor 

(år 2020: 102,5 miljoner kronor).  

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 14,8 miljoner 

kronor. Koncernens resultat blev således 142,7 miljoner kronor för år 2021 

(år 2020: 120,7 miljoner kronor).  

Investeringarna uppgick under år 2021 till 184,9 miljoner kronor (år 2020: 

298,0 miljoner kronor). Av 2021 års budget på 507,8 miljoner kronor 

investerades 184,9 miljoner kronor.  

Pensioner 

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionsutbetal-

ningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder mot-

svarande ett marknadsvärde på 103,8 miljoner kronor per den 31 december 

2021. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär 

att pensioner intjänade innan år 1998 återfinns utanför balansräkningen som 

en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 miljoner kronor 

inklusive särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive 

särskild löneskatt uppgår år 2021 till 145,5 miljoner kronor.  

Förvaltningens bedömning 

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 

resultatet över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över 

tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 ska dock resultatet årligen 

uppgå till minst 45 miljoner kronor. Sett över den senaste 10-årsperioden så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 miljoner kronor 

vilket motsvarar 3,5 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag. 
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För det enskilda året, 2021, uppgår resultatet till 127,9 miljoner kronor vilket 

överstiger det enskilda årets mål på 45 miljoner kronor med 82,9 miljoner 

kronor. 

Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning  

över tid är uppnått. 

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndnivå är det viktigt att notera att 

det är relativt stora avvikelser mellan nämnderna. Den sammanlagda 

avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv 

avvikelse på 1,2 miljoner kronor.  

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv 

avvikelse på 13,1 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt 

finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 91,2 

miljoner kronor, varav skatteintäkterna blev 52,5 miljoner kronor högre än 

budgeterat och generella statsbidrag översteg budget med 18,8 miljoner 

kronor.  

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av coronapandemin är 

naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 

effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss överkompen-

sation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka minskade 

skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   

I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2021–2023 finns fyra mål för att 

nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

en tillitsbaserad styrning   

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas upp-

följning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms 

måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021. 

Pensioner 

Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det 

utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras 

för tryggande av pensioner.  
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

Nämndernas verksamhetsredovisningar 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

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

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

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 

från kommunens bolag läggs till handlingarna.              

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda 

frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av 

kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under 2022.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 

kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår 

årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2021 på 127,9 mnkr (år 

2020: 102,5 mnkr).  

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 14,8 mnkr. 

Koncernens resultat blev således 142,7 mnkr för år 2021 (år 2020: 120,7 

mnkr).  

Investeringarna uppgick under år 2021 till 184,9 mnkr (år 2020: 298,0 

mnkr). Av 2021 års budget på 507,8 mnkr investerades 184,9 mnkr.  

Pensioner 

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensions-

utbetalningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder 

motsvarande ett marknadsvärde på 103,8 mnkr per 2021-12-31. 

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att 

pensioner intjänade innan 1998 återfinns utanför balansräkningen som en 

ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 mnkr inklusive 

särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive särskild 

löneskatt uppgår 2021 till 145,5 mnkr.  



 

  2(3) 

 

 

Förvaltningens bedömning 

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 

resultatet över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid 

avser en tioårsperiod. För perioden 2021- 2023 skall dock resultatet årligen 

uppgå till minst 45 mnkr. Sett över den senaste 10-årsperioden så uppgår 

Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 mnkr vilket motsvarar 

3,5 % i resultat av skatter och generella statsbidrag. För det enskilda året, 

2021, uppgår resultatet till 127,9 mnkr vilket överstiger det enskilda årets 

mål på 45 mnkr med 82,9 mnkr. 

Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning  

över tid är uppnått. 

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 

det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Den sammanlagda 

avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv 

avvikelse på 1,2 miljoner kronor.  

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv 

avvikelse på 13,1 mkr. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt finansiella 

poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 91,2 mnkr, varav 

skatteintäkterna blev 52,5 mnkr högre än budgeterat och generella 

statsbidrag översteg budget med 18,8 mnkr.  

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är 

naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 

effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss 

överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka 

minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   

I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2021–2023 finns fyra mål för att 

nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

en tillitsbaserad styrning   

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 

godtagbart.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021. 

Pensioner 

Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det 

utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras 

för tryggande av pensioner.  
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021     

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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INLEDNING

2021 har varit ett år där vi fortsatt har levt i en an-
norlunda och omtumlande tillvaro. Coronapandemin 

har varit närvarande under året, där restriktioner har 

införts, upphävts, införts och upphävts igen. Detta 
är något som fortsatt har starkt påverkat vår kommu-

nala verksamhet och våra medarbetare. 

Samtidigt har året bjudit på fl era ljusglimtar och 

många delar fortsätter att utvecklas åt rätt håll i vår 

kommun.

Plus 127,9 miljoner
Falköpings kommuns ekonomi fortsätter att utveck-

las i rätt riktning och bli starkare för varje år som går. 

För 2021 fi ck vi för andra året i rad ett rekordöver-
skott, denna gång om 127,9 miljoner kr. Ett resultat 

som till stora delar kommer sig av att skatteintäkter-

na har ökat med över 50 miljoner under året. Det är 
positivt att skatteintäkterna ökar och att kommunen 

får mer ekonomiska muskler för att kunna fortsätta 

 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

utveckla vår kommun. Resultatet innebär att vi når 
vårt överskottsmål och kan investera mer av egen 

kraft. Skatteintäkterna har ökat även för 2022, vilket 

har medfört att vi har kunnat göra förstärkningar 
inom verksamheterna.

En kommun som satsar och växer
Vi fortsätter att vara en kommun som satsar och 

växer. Ett tecken på detta är att vi fortsätter ligga 
högt på svenskt näringslivs rankning och är den 36:e 

bästa kommunen i Sverige på näringslivsklimat. 

Detta leder till att vi får både nya företagsetableringar 
och befi ntliga företag som bygger ut eller bygger nytt. 

Därutöver tillskapas det nya bostäder i hela vår kom-

mun med blandade upplåtelseformer. 

När det kommer till kommunens satsningar har vi 

fortsatt att både renovera befi ntliga och bygga nya 
verksamhetslokaler.  

Fortsatta utmaningar in i 
framtiden
Kommunen står inför stora och komplexa samhälls-

utmaningar, som kommer att ställa ännu högre krav 

på vår förmåga att både leverera en välfärdsservice 
och att lösa utmaningar som det inte fi nns ett enkelt 

svar på. Det handlar om allt från att få fl er skattebe-

talare, att fl er elever lämnar årskurs 9 med godkända 
betyg, att vi har en god kompetensförsörjning och att 

vi kan göra vår del i klimatomställningen och bidra 

till att uppfylla de globala målen.

Tillsammans
Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsam-

mans vi kan lösa alla de utmaningar och problem vi 

har och tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar 
vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och civil-

samhälle, tillsammans med Falköpings kommuns 

bästa för ögonen.

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Hur används pengarna?

 Kommunens intäkter och kostnader

Bilder på mynt från riksbanken.se.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

 Översikt över verksamhetens utveckling

Falköpings kommun redovisar ett resultat på 127,9 mnkr för räkenskapsåret 2021. Motsvarande summa för 
koncernen är 142,7 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

KOMMUNKONCERNEN 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter (mnkr) 684,8 742,6  691,3     672,1 666,0

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 367,7 -2 510,9 -2 514,1     -2 489,5 -2 598,1

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 922,9 1 957,8 2 033,7 2 146,3 2 263,6

Årets resultat (mnkr) 114,0 38,8 64,4 120,5 142,7

Soliditet (%) 37,1 34,0 32,7 36,6 38,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 14,1 14,0 15,2 16,6 20,0

Investeringar (netto) (mnkr) -474,3 -456,8 -588,4 -412,4 -226,2

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -1 224,4 -1 473,7 -1 729,7 -1 930,5 -1 968,2

Antal anställda 3 419 3 401 3 279 3 246 3 300

KOMMUNEN 2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare (folkmängd) 33 077 33 155 33 246 33 238 33 270

Kommunal skattesats 21,60 21,60 21,60 21,95 21,95

Verksamhetens intäkter (mnkr) 579,5 614,3 566,9 544,0 528,9

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 302,9 -2 443,6 -2 447,0 -2 418,9 -2 521,0

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 922,9 1 957,8 2 033,7 2 146,3 2 263,6

Årets resultat (mnkr) 100,4 18,2 42,5 102,5 127,9

Soliditet (%) 45,6 40,7 38,6 36,6 38,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 14,7 14,4 15,3 16,6 20,0

Investeringar (mnkr) -277,6 -313,7 -428,4 -298,0 -184,9

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -604,1 -799,1 -999,1 -1 092,8 -1 130,1

Antal anställda (tillsvidare och visstid) 3 387 3 369 3 247 3 225 3 266

NÄMNDERNA 2017 2018 2019 2020 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Barn/heltid i Förskola 6,2 6,2 5,5 5,6 5,4

Elever/lärare i Grundskola 11,4 11,1 10,7 11,2 11,5

Elever/lärare i Gymnasieskola 9,9 10,0 9,2 10,4 9,4

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 måna-
der efter genomförda insatser (Arbetsmarknadsenheten)

i.u. 78% 58% 44% 26%

Nöjdhetsindex bland elever/deltagare ska öka jämfört med 
föregående år

81,4 78,5 79,5 78,1 79,9

Samhällsskyddsnämnden

Räddningstjänstuppdrag totalt (larm) 1 429 1 397 1 503 1 399 1 741

   varav i Falköping 685 682 708 558 665

Kultur- och fritidsnämnden

Antal besökare i baden 153 697 152 012 165 259 120 247 72 912

Antal utlån, biblioteket 178 185 175 270 183 427 168 074 147 564

Antal besök på Ekehagens forntidsby 27 288 25 295 26 479 16 233 19 557
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NÄMNDERNA 2017 2018 2019 2020 2021

Socialnämnden

Antal beställda hemtjänsttimmar 311 638 278 432 277 213  268 621 280 140

Antal platser, särskilt boende i.u. i.u. 496 395 374

Tekniska nämnden

Antal portioner 2 371 617 2 459 465 2 408 305 2 198 029 2 168 414

Gator, vägar, GC-bana m2 1 472 266 1 477 936 1 502 391 1 526 061 1 529 171

Bruksarea (BRA) m3 ägda lokaler 31 dec 234 725 233 546 241 568 238 071 236 870

Förhyrda lokaler 50 377 54 228 45 871 44 935 44 629

BOLAGSFORM 2017 2018 2019 2020 2021

Falköpings Hyresbostäder AB

Belåningsgrad verkligt värde (%) 43,0 43,4 39,7 44,0 41,1

Direktavkastning verkligt värde (%) 4,03 4,12 4,01 4,03 3,53

Antal bostäder 1 937 1 915 1 964 2 002 2 038

Fastighets AB Mösseberg

Belåningsgrad verkligt värde (%) 69,4 59,7 58,2 46,4 39,8

Direktavkastning verkligt värde (%) 9,3 7,8 9,4 9,0 7,9

Yta lokaler 20 341 33 290 31 942 31 942 31 942

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM 2017 2018 2019 2020 2021

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Styrd tillsyn, måluppfyllelse mot plan, % 98,1 98,9 99,0 98,5 92,1

Inkommande ärenden, antal 3 911 3 725 3 717 3 372 2 802

Tillsynsobjekt med årlig avgift, antal 2 057 2 071 2 080 2 130 2 217

Avfallshantering Östra Skaraborg

Andel insamlat matavfall av allt matavfall som uppstår, % 37 41 50 51 50

Avfall per invånare i AÖS 491 kg/inv. 480 kg/inv. 491 kg/inv. 547 kg/inv. 486 kg/inv
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 Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping AB

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

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

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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Kommunal verksamhet i 
kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund 

utgör plattformen för gemensamma delregionala 

utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar   
i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS)
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 
kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedrivit 

fördjupad samverkan inom avfallsområdet. 2022-
01-01 byter förbundet namn till Avfall & Återvinning 

Skaraborg (A&ÅS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS)
Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS 

är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 
prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via 
avtalssamverkan
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 
Samarbete mellan Skövde kommun (värdkom-

mun), Falköpings kommun (samverkanskommun) 
och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende 

gemensam organisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet.

Socialnämnden
Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 

transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 
dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon. 

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 
gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invå-

narna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 

för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksam-
hetsområde på tider då socialnämndernas förvalt-

ningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är 

en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, 
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skara-

borgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år 

medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-
nämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-myndigheten 

och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 
arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg. 

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 
samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-

hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 
receptfria läkemedel.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommun-

styrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och 
återvinning Skaraborg (AÅS), tidigare avfallshante-

ring östra Skaraborg, Miljösamverkan östra Skara-

borg (MÖS) samt Skaraborgs vatten.

Kommunal verksamhet via privata 
utförare
Utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 
av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker 

i deras lokaler, men med deras personal och med 

deras material. Avtalet omförhandlas med jämna 
mellanrum
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Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 
skolskjutsturer som utförs av fl era olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet träder ikraft i och med höst-
terminen 2022.

Socialnämnden
Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-

system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 

inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 
att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun 

med Systrarna Odhs Hemtjänst AB, Falans Hem-
tjänster AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster 

Ekonomisk förening.

Tekniska nämnden
Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena:

• Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, 

avtal fi nns med Carlgrens Entreprenad och trans-
port AB, Josefssons gräv i Åsarp AB, Danielssons 

lantbruk i Odensberg AB samt några mindre 

fi rmor. 
• Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med Marcbro 

AB. 

• Avtal med Falbygdens energi AB om drift av of-
fentlig belysning.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Inom området vuxenutbildningen fi nns avtal med  

följande privata utförare:
• Centrala Trafi kskolan i Tidaholm AB

• Jensen Education school AB

• NTI-skolan
• Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 
brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 

(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, 

som inte är inrättade för eldning uteslutande med 
gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall 

gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed 

jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande 
syfte även ansvara för att det som skall rengöras 

enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslu-

tande byggnadsdelar kontrolleras från brandskydds-
synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall 

gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för 

eldning uteslutande med gas och därtill hörande 
avgaskanaler.

 

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 
entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 

med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 
för Götene och Skara kommuner.
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 
som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 

frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 
sammankopplade, kunskapsområden som berörs 

och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 
tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 

stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 
verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 

de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-

lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 
spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-

ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 
lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver. 

 
Omvärldsförändringar
Omvärldsanalysen ger ett långsiktigt helhetsper-

spektiv på hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping 
och att förverkliga de mål som formulerats för kom-

munens framtida utveckling. Omvärldsanalysen tar 

sin utgångspunkt i sex övergripande trender som alla 
har en påverkan på kort eller lång sikt för Falköpings 

kommun; globalisering, demografi ska förändringar, 

ökad individualisering, urbanisering, klimatföränd-
ring och teknikutveckling. Utifrån dessa trender har 

kommunens verksamheter påverkats och utmanats 

under året.
 

Under Corona pandemin har det blivit än mer tydligt 

hur en sammankopplad värld ökar den globala sår-
barheten. Det som händer i övriga världen får snabbt 

konsekvenser även lokalt. Pandemin har påverkat 

samhället under hela 2021 med olika restriktioner. 
Vaccinationsgraden är hög, men vid årets sluta var 

det ändå en fortsatt stor smittspridning i samhället 

och övriga världen. Pandemin har sköljt över världen 

i olika omgångar och den påverkar samhället i fl era 
perspektiv, arbetsmarknad, ekonomi, hälsostatus och 

varje individs vardag. Världen kommer att vara påver-

kade av konsekvenserna från pandemin under lång 
tid framöver och som kommun behövs en beredskap 

för hur det bäst hanteras. 

När möjligheten till fysiska möten och aktiviteter 

varit begränsade har digitala verktyg och nyttjande av 

dessa varit en förutsättning för att arbetsprocesser 
ska kunna fortgå. Digitalisering har öppnat möjlighe-

ter till inkludering genom att fl er kan nås men också 

varit utmanande då avsaknad av digitala medel och/
eller kompetens kan skapa ett utanförskap då ut-

vecklingen går fort fram och kunskapsgapet kan öka. 

Utifrån en snabbare digital resa kan dock invånare 
komma att ha ökade förväntningar på att kommu-

nen tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Nya 

förväntningar och möjlighet till förändrade livsstils-
mönster i spåren av pandemin kommer troligen både 

driva på och drivas av digitaliseringen. 

Samhällsekonomin har klarat sig bättre än vad som 

befarades när pandemin bröt ut men belastningen 

på välfärden har varit och är till viss del fortfarande 
hög. Arbetslösheten börjar återgå till nivåerna innan 

pandemi. Gruppen som befi nner sig i långtidsar-

betslöshet är oroande fortsatt hög. Pandemin och 
den digitala utvecklingen  har skapat förändringar i 

arbetssätt vilket kan skapa nya behov av kompeten-

ser och branscher. Kompetensbehoven inom skola, 
vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med 

att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Den 

demografi ska utvecklingen påverkar ett lands eko-
nomi och arbetsmarknad. Välfärdssystemet kommer 

att utmanas när färre ska försörja fl er. 

Klimatförändringar är ständigt aktuellt på världsagen-

dan. Den globala uppvärmningen får katastrofala följ-

der, som höjda havsnivåer, stormar och skogsbrän-
der och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. 

De fattigaste och mest sårbara människorna på vår 

planet drabbas hårt av klimatförändringarna. Därtill 
hotas viktiga arter och hela ekosystem. Sveriges re-

gering vill att Sverige ska bli världens första fossilfria 

välfärdsland, målet är senast 2045.
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Klimatförändringar och konfl ikter skapar global osä-
kerhet vars status kan förändras oerhört snabbt och 

med globaliseringens och digitaliseringens möjlighe-

ter påverkas hela världen i samma sekund som situa-
tioner uppkommer i andra länder. Just nu befi nner 

sig nästan 80 miljoner människor på fl ykt i världen 

och allt färre har möjlighet att återvända till sina 
hem. De omfattande restriktioner som följt i pande-

mins spår har medfört en begränsad internationell 

rörlighet och hur detta kommer påverka Sverige och 
vidare Falköpings kommun är ännu osäkert.

Makroekonomisk utveckling
Avsnittet nedan är sammanfattat från SKR´s Ekono-

mirapport okt. 2021 och Makro Nytt 2021-12-16.

Samhällsekonomisk utveckling
De senaste åren har det, tvärt emot vad man skulle 
kunnat befara, skapats ett utrymme i de svenska 

offentliga fi nanserna. Det gör att det fi nns möjlig-

het att investera för framtiden och förbättra förut-
sättningarna för välfärden kommande år, samtidigt 

som det är möjligt att bibehålla en hållbar offentlig 

ekonomi. I denna Ekonomirapport pekar vi bland 
annat ut tre viktiga områden där staten tillsammans 

med kommuner och regioner kan genomföra stora 

satsningar för att klara kommande års utmaningar. 
Det är satsningar på att klimatanpassa samhället 

och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. 

Det handlar också om att ställa om välfärden med 
hjälp av modern teknik och genomföra insatser för 

att öka sysselsättningen i grupper som står långt från 

arbetsmarknaden och som annars riskerar att hamna 
i långvarig arbetslöshet.

Snabb ekonomisk återhämtning tack vare 
omfattande stimulanser.
Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att 
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärl-

dens länder har det genomförts omfattande insatser 

för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. 
Centralbankernas styrräntor har sänkts och program-

men av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar 

har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en 
expansiv fi nanspolitik.

Även den svenska staten har bidragit och bidrar med 
omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga 

sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots 

detta beräknas skulden som andel av BNP minska 
i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga 

räntorna. Även kommande år räknar kr med att skul-

den som andel av BNP minskar, från 3 procent 2021 
till 29 procent av BNP 2025.

Stark ekonomi i kommuner och regioner 
De kommande åren förväntar vi oss en relativt stark 

ekonomi i kommuner och regioner. Skälet är det 
lägre demografi ska trycket, den expansiva fi nanspo-

litiken och den konjunkturella återhämtningen. De 

sammantagna resultatet både 2021 och 2022 beräk-
nas till 35 miljarder kronor, för att sedan falla succes-

sivt ned mot dryga 20 miljarder, när de pandemirela-

terade bidragen inte längre fi nns kvar. År 2025 saknas 
knappt 12 miljarder för att klara ett resultat på 2 

procent som andel av skatter och statsbidrag om 

inga åtgärder vidtas. Det är dock viktigt att påpeka 
att alla kommuner och regioner därmed inte kommer 

att ha positiva resultat. Flera kommuner och regioner 

kommer även kommande år att behöva vidta åtgär-
der för att få ekonomin i balans.

Relativt gott läge för kommunerna
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser 
förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark 

utveckling av skatteintäkterna enligt sk :s senaste 

prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens 
Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sam-

mantagna bilden har den förväntade kostnadsutveck-

lingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. 
Befolkningsprognosen som ligger till grund för dessa 

beräkningar visar på en svagare befolkningsökning 

än föregående prognos. Inte minst bland de yngsta, 
där skillnaderna är stora. De demografi ska behovsför-

ändringarna växlar därmed ner på en nivå som mot-

svarar utvecklingen under 2000-talets första årtionde, 
men är väsentligt lägre än under det andra årtiondet. 

Hur en långsammare tillväxt av befolkningen kom-

mer att spegla av sig i kommunernas investeringspla-
ner är för tidigt att säga. Stora behov av upprustning 

av befi ntliga anläggningar tillsammans med goda 

ekonomiska förutsättningar de närmaste åren gör att 
vi tror på fortsatt höga investeringsutgifter.
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Många ekonomier har hämtat sig 
Ekonomierna har hämtat sig i många länder främst 

genom en tilltagande tjänstekonsumtion under 2021, 
fl er restaurangbesök och ett ökat resande. Det är 

speciellt tydligt i södra Europa. Utbudsproblema-

tiken med frakter och globala värdekedjor tynger 
länder som Tyskland som har en stor industrisektor. 

Återhämtningen bedöms dock fortgå i såväl Europa 

som USA med drygt 4 procents tillväxt 2022 och 
runt 2–2,5 procent 2023. Global BNP ökar än mer då 

tillväxten är högre i utvecklingsländerna.

Ökade infl ationsrisker påverkar 
återhämtningen 
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men 
inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har infl a-

tionen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan 

centralbanker ska hantera risker med ökande infl a-
tion (främst i USA) så har smittspridningen tagit 

fart igen. Den nya omikronvarianten verkar vara mer 

smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket 
ännu inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt 

med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pande-

min ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men 
risken fi nns att återhämtningen blir något svagare på 

kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa 

negativa effekter av höga energipriser och högre rän-
tor i USA är den ekonomiska utvecklingen framöver 

stark, återhämtningen mot trend fortgår i Sverige. 

Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaks 
mot tjänstebranscherna. SKR bedömer att Sveriges 

BNP ökar med 4,6 procent i år och 3,3 procent 2022 

samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar falla 
tillbaka. Även skatteunderlaget ökar kraftigt i år och 

nästa år (underliggande). Infl ationen faller tillbaks 

under 2022, efter ha drivits upp i år av höga energi-
priser. 

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM 

INTE ANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM 

INTE ANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

BNP -3,1 4,6 3,3 1,6 1,4 1,8

Sysselsättning, 
timmar

–3,8 1,7 3,2 1,2 0,7 0,8

Arbetslöshet, % 8,8 8,9 8,2 8,1 7,8 7,6

Reporänta % 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75

Timlön 2,1 3,0 2,4 2,5 2,6 3,0

Infl ation, KPI 0,5 2,1 2,2 1,9 2,3 2,4

 

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer, varav 16 513 personer 
var kvinnor och 16 757 personer var män. Jämfört 

med föregående år har befolkningen i Falköpings 

kommun ökat med 32 personer, vilket motsvarar en 
procentuell minskning med 0,1 %.

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

ÅR
INFLYT-

TADE
UTFLYT-

TADE
FÖDDA DÖDA

FOLK-
MÄNGD

FOLK-
ÖKNING

2021 1 540 1 489 331 360 33 270  32

2020 1 560 1 616 366 330 33 238 -8

2019 1 603 1 542 397 374 33 246 91

2018 1 596 1 541 397 375 33 155 78

2017 1 711 1 486 385 345 33 077 271

Det totala infl yttningsunderskottet uppgick till 51 
personer och födelseöverskottet uppgick till -29 

personer. Detta betyder att det föddes färre personer 

i Falköpings kommun än som avled under år 2021. 
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Dock fl yttade det in fl er personer än som fl yttade ut.

INRIKES FLYTTNINGAR 2012-2021

UTRIKES FLYTTNINGAR 2012-2021

Åldersfördelning
19,7 % av kommunens totala folkmängd återfanns 

i åldersgruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd 

uppvisar denna åldersgrupp en ökning med 14,5 % 
för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämfö-

relsesiffra för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvi-

sade en ökning  på 7,8 %. 

Befolkning 1 november
Skatteintäkterna baseras på befolkning 1 november 

året innan budgetåret. 

BUDGETÅR 1 NOV FLERÅRSPLAN UTFALL AVVIKELSE

2022 2021 33 300 33 216 -84

2021 2020 33 400 33 290 -110

2020 2019 33 350 33 237 -113

Befolkningen har inte utvecklats i den takt som 

kommunen har prognostiserat fl erårsplanen. För 
räkenskapsåret 2021 är avvikelsen 110 personer och 

för kommande räkenskapsår är den 84 personer. 

Befolkningen är en faktor när det gäller skatteintäk-
ternas utveckling.

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 var 

i Falköpings kommun i december 7,9%. Detta är en 

minskning  med 2% jämfört med december 2020. I 
riket var motsvarande siffror 7,2% och 8,8% (2020). 

Ungdomsarbetslösheten var i Falköpings Kommun 

i december 11,0%, vilket är en minskning med 5,3% 
jämfört med december 2020. Motsvarande siffror för 

riket är 8,7 och 11,8% (2020). 

I takt med att restriktionerna lättade ökade efterfrå-
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gan på arbetskraft under 2021. Arbetslösheten är 
tillbaka på nivåerna före pandemin men långtidsar-

betslösheten kvar på en hög nivå. Enligt arbetsför-

medlingen har toppen för antalet långtidsarbetslösa 
passerats under hösten och därefter minskat, men 

riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver. 

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling 

där en del yrken försvinner medan andra branscher 

utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens 
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, del-

vis utifrån pandemin, skapar behov av ny kompetens 

och yrkesroller.  För att bemöta omvandlingen kom-
mer utbildning bli ett viktigt verktyg när det handlar 

om att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och 

individ. Utbildningssektorn och arbetsgivare kom-
mer behöva samverka  för att utbildningsutbudet ska 

matcha framtidens resursbehov. Ovissheten kring 

framtida kompetensbehov utmanar både arbetsmark-
nad, utbildningssektor och den enskilde individen. 

Bostadsmarknad
I Falköpings kommun har under år 2021 bostads-

marknaden utökats med nybyggnation av ytterligare 
bostadsrätter och villatomter framförallt på Fåraber-

get.

Under år 2021 har bygglov beviljats för 175 nya bo-

städer fördelat på 32 enbostadshus och 143 lägenhe-

ter i fl erbostadshus.

Utfallet visar på att byggande av både småhus och 

lägenheter i fl erbostadshus har ökat i förhållande till 
föregående år. Det är fortsatt högt tryck på bostads-

marknaden. Enligt SCB, har priserna för  småhus i 

Falköpings kommun, under kvartal 1-3 ökat i för-
halande till år 2020 men under kvartal 4, 2021, har 

priserna minskat ca 11%.

Utbildning
Falköpings kommun satsar stort på utbildning 

och en ny skolorganisation är under uppbyggnad. 

Kommunal förskola och grundskola/grundsärskola 
bedrivs i dagsläget på 18 förskolor med ca 1 300 barn 

och 14 grundskolor med ca 4 000 elever. Gymnasie-

skolan erbjuder 12 nationella program samt intro-

duktionsprogram och gymnasiesärskola för ca 1 050 
elever. Den kommunala verksamheten kompletteras 

av 12 fristående förskolor (varav en räknas som peda-

gogisk omsorg) för drygt 450 barn samt en friskola i 
tätorten för årskurs F-9 som omfattar ca 100 elever 

och en nystartad friskola i Åsle för årskurs F-6 som 

omfattar ca 40 elever.

Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad 

under kompetens- och arbetslivsnämnden tillsam-
mans med arbetsmarknadsenheten. Inom denna 

organisation ryms också uppdragsutbildning samt 

eftergymnasiala utbildningar. 

Pandemi - covid19
2021 har genomsyrats av den globala pandemin som 

fi ck fäste i Sverige i början av 2020. Hela samhället 

och kommunens alla verksamheter har påverkats och 
omställningar av verksamheter har varit nödvändig 

så väl som i vården och omsorgen som i skolan, 

inom kultur- och fritidsområdet och administrationen 
mfl  områden.

Många medarbetare har jobbat under en längre tids 
stress och distansarbete. Det har ställt högre krav på 

kommunens arbetsledare och chefer då fl era situa-

tioner har varit nya och pågått under en längre tid för 
medarbetarna.

Hållbarhet
Under år 2021 har Falköpings kommun antagit Kli-
matstrategi 2021-2030 som har målet att kommunen 

ska bli fossilfri 2030. Klimatstrategins genomförande 

säkras och integreras i kommunens styrkedja genom 
att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. 

Dessutom har arbetet fortsatt med  Agenda 2030. 

Agenda 2030 hänger tätt samman med kommunens 
styrmodell för hållbar utveckling som fi nns defi nierad 

i underlaget till kommunens vision – Det goda livet, 

där social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbar-
het är ett medel för att nå dit och villkoren bestäms 

utifrån ekologisk hållbarhet. Agenda 2030 ger kom-

munen en samarbetsplattform för både intern och 
extern samverkan i hållbarhetsfrågor. Detta stärker 

organisationens förmåga att hantera komplexa sam-

hällsutmaningar och skapar förutsättningar för en 
hållbar framtid.  
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Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Samhället och Falköping som kommun står inför ut-
maningar för att klara välfärden. Falköpings kommun 

har en till viss del åldrande befolkning och fl er barn i 

skolan. Kommunen har också utmaningar kring inte-
gration och sysselsättningsfrågor, inte minst sedan 

reformen kring arbetsförmedlingen. 

Falköpings kommun har även utmaningar i kom-

petensförsörjning för vissa yrkeskategorier. Sam-

mantaget innebär detta utmaningar och kommunen 
behöver bli effektivare i sina verksamheter och ställa 

om till ny teknik.

De demografi ska förändringarna i kombination av 

gamla slitna lokaler gör trycket hårt på investeringar. 

För Falköpings kommun är investeringstakten så hög 
att kommunen under ett antal år inte klarar genom-

föra investeringar utan att låna pengar. Detta medför 

naturligtvis att Falköpings kommun blir mer känslig 
för räntehöjningar, vilket är en stor risk. För att klara 

den höga investeringstakten med en rimlig ökad be-

låning behöver Falköpings kommun högre resultat de 
kommande åren. Detta innebär att kommunen måste 

bli effektivare om inte fl er skattehöjningar ska bli 

nödvändiga. Krav på bra resultat kommer Falköpings 
kommun behöva under många år för att sedan även 

kunna börja amortera på låneskulden.

Pensioner
Pensionsförpliktelser

(MNKR)
KOMMUN-
KONCERN

KOMMUNEN

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Total pensionsförpliktelse i balansräk-
ningen

   a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 179,1 179,1

   b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt

633,2 633,2

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsförsäkring

- -

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsstiftelse

- -

Summa pensionsförpliktelser 
(inkl. försäkring och stiftelse)

812,3 812,3

FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL - MARKNADSVÄRDE

Totalt pensionsförsäkringskapital - -

   a. Varav överskottsmedel - -

Totalt kapital i pensionsstiftelse - -

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egna förvaltade pen-
sionsmedel)

103,8 103,8

Summa förvaltade pensionsmedel 103,8 103,8

FINANSIERING

Återlånade medel (skillnaden mellan 
pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel)

708,5 708,5

Konsolideringsgrad (andel av pensions-
förpliktelser som täcks av medel i stif-
telse, försäkring eller egna förvaltade 
pensionsmedel)

12,8% 12,8%

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att 
möta pensionutbetalningar har Falköpings kommun 

avsatta medel placerade i fonder motsvarande ett 

marknadsvärde på 103,8 mnkr. Orealiserade vinster 
uppgår till 17,9 mnkr.

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodel-
len vilket innebär att pensioner intjänade innan 1998 

återfi nns utanför balansräkningen som en ansvarsför-

bindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår enligt tabel-
len ovan till 633,2 mnkr inklusive särskild löneskatt. 

Förbindelsens storlek påverkas 2021 av det föränd-

rade livslängdsantagandet för män, 19,6 mnkr inkl. 
särskild löneskatt. Framtida kostnader kommer öka 

med motsvarande belopp.

Pensionskostnader
Kommunens pensionskostnader inklusive särskild 

löneskatt uppgår till 145,5 mnkr. De största delpos-

terna är avgiftsbestämd ålderspension som uppgår 
till 74,1 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Kostnad för pensionsutbetalningar härrör sig främst 
från ansvarsförbindelsen och uppgår till 43,2 mnkr 

inklusive särskild löneskatt.

Förändring av avsättning avser bl.a. förmånsbestämd 

ålderspension och pensioner för förtroendevalda. 

Kostnaden uppgår till 25,7 mnkr inklusive särskild 
löneskatt. Förändrat livslängdsantagande påverkar 

avsättningen och därmed kostnaden med 7,3 mnkr 

som en engångspost 2021.
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Pandemin
Under det gångna året har ett fl ertal områden på-

verkat barn- och utbildningsförvaltningens område. 

Pandemin är den faktor som har påverkat på alla 
plan och där effekterna av den är svåra att bedöma 

i nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har 

regeringen under pandemin förändrat förutsättning-
arna gällande undervisningen utifrån det rådande 

smittläget i landet. Sådana omfattande åtgärder i 

hur undervisningen ska bedrivas har aldrig tidigare 
genomförts.

Migrationsmönster
Under 2021 minskade invandringen till Sverige och 

även således till Falköpings Kommun. Även anhöri-
ginvandringen till kommunen har minskat men inte 

avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan 

kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga för-
ändringar i grupper och klasser, både inom förskola 

och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever börjat 

grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärinfl yttade 
till kommunen under året varav 50 % av dessa en-

dast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten av dessa 

är somalisktalande elever (39). Samtidigt har skolor-
na haft en lika stor utfl ytt på drygt 100 elever. Detta 

innebär en relativt hög omsättning av elever vilket på-

verkar grupperna ute på skolorna. Flest förändringar 
har skett på skolorna i centralorten.

Kurs- och ämnesplaner
På grund av covid-19-pandemin bedömde regeringen 

att läget inom grundskolan var ansträngt. Därför be-
slutade regeringen att tillämpningen av de reviderade 

kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolfor-

mer skulle fl yttas fram ett år. Starten för de ändrade 
läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grund-

särskolan, sameskolan och specialskolan kommer att 

börja gälla från och med höstterminen 2022.

Byggnadsnämnden
Bygglovsenheten har haft en ökning av antal inkomna 

ärende, både förhandsbesked, lov och anmälnings-

pliktiga ärenden. Även tillsynsärenden har ökat 

markant. De fl esta ärenden har dock varit av enklare 
natur vilket inte innebär så stora intäkter. När det 

gäller tillsyn har byggnadsnämnden beslutat om ett 

rivningsföreläggande av samtliga byggnader på en 
ovårdad fastighet i Stenstorp.

Planenheten har antagit fem planer och upphävt 
del av en. Inga av planerna har överklagats och har 

därmed fått laga kraft. De antagna planerna omfat-

tar såväl förtätning av bostäder som industrier samt 
möjlighet till ny exploatering av verksamheter och 

nytt LSS boende.

Kommunstyrelsen
Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av 

Covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och 
möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunika-

tionen har ägnas till största delen åt pandemi och 

kriskommunikation.

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digi-

taliseringen, vilket har medfört ökade kostnader på 
licenser och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att 

organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om 

till mer digitala arbetssätt. Under året har även en 
pilot på Microsoft Teams genomförts.

I väntan på kommunledningförvaltningens genom-
lysning av organisationen fanns vakanser och viss 

specialkompetens har saknats. Med start 1:a de-

cember började den nya organisationen för kom-
munledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen 

har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra 

och kopplingen till den tillitsbaserade styrning och 
ledning. 
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inom hela förvaltningens ansvar. Kommunens totala 
mängd anställda feriepraktikanter var i år 259 st. Att 

arbeta med unga anställda ser förvaltningen som 

en resurs och en stor möjlighet. Det har under detta 
och förgående år visat att förvaltningen genom dessa 

tjänster kan skapa en service och ett utbud som inte 

är möjligt utan dessa tjänster. Det ger också en bred 
inblick kring hur det är att arbeta inom sektorn. Det 

utmanar med korta deadlines och lite tid för plane-

ring. Det utmanar också att pengar till handledare 
och tjänster inte fi nns inom ram. Det vill säga, det är 

svårt att framöver planera långsiktigt trots att det vi-

sat sig vara ett mycket bra grepp för att uppnå kom-
munens fyra mål. Feriepraktikanterna som tjänstgjort 

inom förvaltningen beskrev hög nöjdhet och me-

ningsfullhet med sina tjänster och har påverkat Fal-
köping som samhälle på olika sätt. Det är dessutom 

att bra sätt att bidra till arbetsmarknadsstrategin.

Lovverksamheten

Tagga lov har planerats och genomförts i fl era år. 
Varje år har denna verksamhet fi nansierats med ex-

terna medel sökta från Socialstyrelsen. Sedan två år 

tillbaka har nämnden en egen ram för verksamheten 
som låg till grund för den omfattande verksamheten 

som tog plats under sommaren. Ett utvecklat sam-

arbete med Falköpings Hyresbostäder på ett antal 
platser inom Falköpings centralort och ett aktivt om-

rådesarbete i Falköpings kommuns olika samhällen 

gav i sin helhet dagliga aktiviteter för barn och unga 
som de själva deltagit i och planerat. Alla fritids-

gårdar var dessutom öppna under sommaren och 

ett antal miniläger och dagsutfl ykter arrangerades. 
Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket har deltagit 

i sommarens verksamheter genom närvaro på som-

margatan där många barn och föräldrar tagit del av 
det utbud som fanns där. Genom lovverksamheten 

nås barn och föräldrar som är i Falköping på somma-

ren. De har skapat mening för barn och unga och ger 
en identitet till kommunen genom att skapa positiva 

sammanhang. Utmaningen är mycket lik den som 

beskrivs ovan med korta ledtider och svårigheter att 
planera både kring rekrytering och resurser. 

Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med 
8 andra Skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny 

projektledning. Upphandling har pågått och imple-

mentering är planerad till våren år 2023. Ett antal 
projekt har skett under året. Byte av inkassosystem, 

implementation av inköpsanalys och byte av bank 

från Nordea till Swedbank. Arbetet med fi nans- och 
hållbarhetsarbete kring fi nansiering och fi nansförvalt-

ning har mynnat ut i att fl era nya investeringsprojekt 

har kunnat fi nansieras med så kallade Gröna lån. 

Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen kring 

Platåbergsenheten och har enligt uppdrag genomfört 
en koncessionsupphandling av ny extern aktör till 

camping och skidbacke. Den nya förvaltningsorgani-

sationen, där Skaraborgs Logistic Center organiseras, 
har inneburit omprioritering av tid och framförallt 

stort engagemang kring etableringsfrågor på områ-

det. Avdelningen har även haft ett stort engagemang 
i planeringen kring stadskärneprojektet.  

Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat 
6 stycken markanvisningar. Detta är mellan kom-

munen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat 

för Gamla stan 2:26  område 2 – Flerbostadshus 
(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploa-

teringsavtal med Falköpings Mejeri för fastigheten 

Lantmannen 7 .

19 stycken nya småhustomter på Fåraberget var klara 

för försäljning i maj. Därutöver har 14 stycken små-
hustomter sålts och 12 tomter var reserverade per 

den 31 december 2021.

Kultur- och fritidsnämnden
Internt arbete har genomförts för att överta driften av 
platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagan-

det av verksamheterna på Mösseberg ökar förvalt-

ningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet 
växer och upplevelserna blir fl er och förmeras i ett 

samlat Mösseberg.

Feriepraktik
Under juni, juli och augusti har förvaltningen anställt 

155 feriepraktikanter som förmerat verksamheterna 



ÅRSREDOVISNING 2021   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  19

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Besöksverksamheter
Sommarmånaderna inom kultur-och fritidsnämn-

dens ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekeha-

gens Forntidsby, Falbygdens Museum, Mösseberg, 
Ålleberg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet, 

Stenstorpsbadet och Pop-Up kultur är platser, insti-

tutioner och arrangemang som erbjudits falköpings-
borna och turisterna ett brett utbud hela sommaren. 

Verksamheterna har axlat pandemins utmaningar 

och lyckats komma igenom på ett säkert sätt. Inom 
varje enskild del fi nns det möjlighet att göra mer och 

jobba annorlunda för att skapa ett ännu bättre utbud. 

Detta har förvaltningen påbörjat inför nästkomman-
de år. Det blir viktigt att lansera en samlad mark-

nadsföring för det omfattande utbud kommunen har 

under sommaren. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Corona-pandemin
Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verk-

samheter, både i strategisk och operativ bemärkelse. 

En stor del av våren 2021 präglades av fjärr- och 
distansstudier och har påverkat elevernas studietid 

i form av förlängda kurser eller i värsta fall avbrott. 

Den snabba digitaliseringstakten har både utveck-
lat och utmanat förvaltningen och dess målgrupp. 

Arbetslöshetssiffrorna har gått ner i jämförelse med 

2020 vilket är positivt för Falköping. Oroande är dock 

att andelen långtidsarbetslösa ökat vars situation 
utmanar såväl samhälle som förvaltning. Pandemins 

restriktioner att arbeta hemifrån under delar av året 

har skapat nya digitala arbetsmiljöer vars konsekven-
ser ännu inte går att se verkningarna av. 

Verksamhetsövergång
1 maj fl yttades Stöd- och försörjningsenheten från 

socialförvaltningen till kompetens- och arbetslivsför-
valtningen. Nu har förvaltningen nya förutsättningar 

att ta sig an målgruppen som är i behov av ekono-

miskt bistånd då förvaltningen också bär ansvaret för 
den nya arbetsmarknadsstrategin. Med utvecklade 

processer och ett helhets-perspektiv på målgrup-

pen fi nns förväntningar om en minskning av såväl 
behovet av ekonomiskt bistånd som den ohälsa och 

utanförskap som arbetslöshet kan 

leda till. 

Arbetsförmedlingens reformering
Arbetsförmedlingen är en viktig 

samarbetspartner för förvaltningen 
och myndighetens situation drabbar 

alla de beröringspunkter som för-

valtningen har med den. Dialog med 
myndigheten är nödvändig ur fl era 

perspektiv, dels ur målgruppens men 

också för att få uppdaterad och rele-
vant information gällande näringsli-

vets kompetensbehov.

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg
Den 21 oktober 2020 antogs ny lag-

stiftning i riksdagen med en föränd-

rad Lag om skydd mot olyckor (LSO). Lagen började 
gälla från och med den 1 januari 2021 men kommu-

nerna har fått år 2021 att anpassa verksamheterna 

så att de lever upp till de nya kraven. Tre av fyra nya 
föreskrifter är antagna under juni och juli månad vil-

ket innebär kort tid att implementera nya krav till års-

skiftet 2021-2022. De nya föreskrifterna kräver ökad 
samverkan med angränsande räddningstjänster för 

att klara kravet på utökad robusthet och redundans 

i ledningssystemet. Samtliga medarbetare inom den 
operativa verksamheten behöver utbildas till följd av 

de nya kraven. 
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Ackrediteringen till Swedish Govornment Secure 
Intranet (SGSI) är klar. Detta innebär att SMS är en 

av fem centraler i Sverige som kan kommunicera i 

skyddat/säkert nät med övriga statliga myndigheter.

Nytt ledningssystem har utformats inom organisatio-

nen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Effek-
ten av detta är att SMS har fullt utvecklad redundans 

för ledning av räddningstjänst via ledningscentralen i 

Trollhättan. Kompetens i det dagliga arbetet tillvara-
tas och SMS blir dessutom en mer attraktiv arbets-

givare eftersom det fi nns möjligheter att avancera 

inom den egna organisationen. 

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan
Under året har fokus legat på styrning och ledning 

utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlinjer 

och förhållningssätt som givits från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvärfunk-

tionell beredningsgrupp på förvaltningen har fortsatt 

arbeta med att följa utvecklingen gällande covid-19 
och tagit fram och reviderat rutiner och informations-

material till såväl personal som brukare/klienter. 

Begränsningar och stängningar av verksamheter, i 
syfte att skydda sköra grupper under pandemin, har 

inneburit inskränkningar för enskilda individer. Detta 

förväntas ha en negativ effekt på de drabbade, som 
kan komma att visa sig i utökade behov på andra 

sätt. Under december drabbades samtliga verksam-

heter inom förvaltningen av stora personalbortfall 
vilket påverkat hela organisationens arbete.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens

Redan under våren bedömdes läget avseende vika-
rieanskaffning inför sommarsemestrarna vara sämre 

jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet inom 

äldreomsorgen. Vid uppföljning av semesterperioden 
kunde det konstateras att bemanningen innebar en 

stor utmaning. Vid årets slut görs bedömningen att 

denna utmaning kvarstår. Det fi nns en matchnings-
problematik i form av att de personer som söker 

vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell som 

reell kompetens och ofta även intresse för yrkesom-
rådet. Många gånger har verksamheterna inga andra 

alternativ än att prova att anställa personer som 

snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga intro-

duktionskostnader utan resultat. Då fl era branscher 
öppnats upp igen efter pandemin har många arbets-

sökande valt andra områden än vård och omsorg. 

Behovet av att stärka attraktiviteten inom yrket och 
hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer 

tydligare än någonsin. 

Tekniska nämnden
Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har 
blivit försenat pga att detaljplanen får arbetas om. 

Detaljplan och bygglov har överklagats och Miljöö-

verdomstolen gav den klagande rätt. Byggnationen 
beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdig-

ställas 2025.

Falköpings kommun lämnade i januari in en dis-

pensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen 

för Platåskolan och Länsstyrelsen beslutade den 17 
februari om att bevilja dispens från artskyddsför-

ordningen gällande arten mindre vattensalaman-

der. Beslutet innebär att kommunen får samla in 
individer och ägg från området vid kalkbrottet där 

Platåskolan planeras och fl ytta dem till en damm på 

Marjarps industriområde. Eftersom arten fl yttas från 
kalkbrottet behöver inga andra åtgärder genomföras 

med hänsyn till vattensalamandrarna. Processen för 

ett antagande av detaljplanen för högstadieskolan 
kan nu fortgå.

Fastighetsavdelningen har färdigställt underlaget för 
att införa nya interhyror enligt den nyligen beslutade 

policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar, 

riktlinjer för hyressättning, gränsdragningslistor 
m.m. De nya interhyrorna var klara att införas års-

skiftet 2021/2022.
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Städavdelningen har påverkats i pandemin genom att 
tillfälliga omfl yttningar av personal och anpassningar 

fått göras löpande beroende på hur verksamheterna 

öppnat respektive stängt.

Efter en vårtermin som i många avseenden ställt 

krav på kostavdelningen i form av tallriksservering i 
grundskola, erbjudande av hämtning av lunchlåda för 

de elever som hade distansstudier, servering av korv 

och bröd i entrén på gymnasiet och möjlighet att 
hämta salladslåda från gymnasiets kafeteria, inleddes 

en försiktig återgång till mer normala förhållanden 

vid höstterminens start. Frånvaron bland barn och 
elever i förskola och skola har varit hög under året 

och har medfört en minskning av antalet serverade 

måltider kopplade till barn- och utbildningsförvalt-
ningen.

VA-avdelningen har sedan 2018 deltagit i framtagan-

det av en strategisk VA-plan för kommunen. Planen 
är antagen i kommunfullmäktige i juni 2021. Planen 

ska fungera som ett styrmedel för kommunen samt 

för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. I 
planen tydliggörs kommunens viljeinriktning och i 

form av strategiska vägval.

Kommunrevisionen
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunalla-
gens bestämmelser om kommunal revision och god 

revisionssed. Den kommunala revisionen är ett lokalt 

demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att 
granska den verksamhet som sker i kommunen och 

bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisio-

nen är oberoende och granskar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag.

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verk-
samhet. Revisorerna ska pröva om verksamheterna 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräck-

lig. Därutöver skall revisorerna bedöma om resultatet 

i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med 
de mål fullmäktige har beslutat. 

Revisorernas ansvarsprövning redogörs i den årliga 
revisionsberättelsen som behandlas av kommunfull-

mäktige i samband med årsredovisningen. 

Lekmannarevisorerna granskar den verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Lekmannarevisorerna 

säkerställer en demokratisk insyn i de kommunala 

aktiebolagen.

Val av olika granskningsområden sker utifrån en 

prövning av väsentlighet och risk. I granskningarna 
biträds revisorerna av sakkunniga i den omfattning 

som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 

revisionssed.

Följande granskningar har genomförts/är pågående:

• Granskning av delårsbokslut 2021
• Granskning av årsbokslut 2021

• Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning 

och uppsikt över kommunens bolag
• Granskning av fjärr- och distansundervisning vid 

gymnasieskolan

• Granskning av äldreomsorgen

Därutöver har en omfattande fördjupad granskning 

genomförts av samhällsskyddsnämnden Mellersta 
Skaraborgs verksamhet.

Valnämnden
Under år 2021 påbörjades planering och förberedel-

ser inför allmänna valen i september 2022.

Under året har ordförande, vice ordförande, valsam-

ordnare och kommunjurist deltagit på utbildnings-
tillfällen anordnade av Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) samt Länsstyrelsen. Kommunikatör, 

säkerhetssamordnare och valsamordnare har deltagit 
i Länsstyrelsens workshop om valsäkerhet.

Överförmyndarnämnden
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyn-
darkontor i Skövde under namnet Överförmyndare i 

Samverkan (ÖiS). Genom delegation är dess uppgift 

är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte 

själva kan ta vara på sina rättigheter eller hantera 

sin ekonomi. Årets verksamhet avviker inte i någon 
större utsträckning från tidigare år. ÖiS har under 

året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Målen rör bland 

annat följande områden: kunskapsnivå, tillsynsmyn-
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digheter, handläggningstider, rekrytering av ställföre-
trädare. service och tillgänglighet och ekonomi.

Under året har en genomgång gjorts så att de huvud-
män som ska stå  kostnaden för den gode man eller 

förvaltare de har, ska vara korrekt. 

Bolagsform
Falköpings Hyresbostäder AB
I januari 2019 antog styrelsen i Falköpings Hyresbos-
täder AB en affärsplan som innehåller mål vad gäller 

nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi 

och personal. Målen vad gäller miljömässig hållbar-
het är också en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där 

bolaget satt mål att minska energianvändningen och 

bli fossilfria.

Bolaget har färdigställt nyproduktion av bostäder 

fastigheten Diamanten 1, infl yttning i 38 nya lä-
genheter i första etappen var i december 2020 och 

infl yttning i andra etappen, med 35 lägenheter och en 

lokal, har skett 1 juni 2021. Det har varit stor efter-
frågan på lägenheterna och allt är fullt uthyrt. Statligt 

investeringsstöd har beviljats för projektet. 

 
Förutom nyproduktion av bostäder har stora sats-

ningar på renoveringar och energibesparande åtgär-

der gjorts.

Corona-pandemin har inneburit stora omställningar 

av vilka arbeten som utförts i bostäder, i våra uthyr-
ningsrutiner och också att receptionen varit stängd 

förutom för bokade besök.

Fastighets AB Mösseberg
Under 2021 har beslut om byggnation av etapp 2 på 
GreenLog tagits. Byggnaden beräknas vara färdig-

ställd i juni 2022. Dock har beslut fattats om att sälja 

fastigheten Okularet 12, GreenLog via ett nybildat 
dotterbolag med tillträde för köparen 31 mars 2022 

och därmed avyttras även entreprenaden. Försälj-

ningen beräknas generera en vinst vid försäljning av 
aktier år 2022 på 42,2 mkr.

Hyresrabatter enligt regeringens stödpaket till vissa 
branscher under Corona-pandemin har lämnats.

Verksamhet i annan juridisk form
Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS)
Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna 
att en översyn av förbundets uppdrag var lämplig 

utifrån att det var länge sedan uppdraget ursprung-

ligen formulerades och under den tiden har det 
skett mycket vad gäller både lagstiftning och teknisk 

utveckling.

Översynen har resulterat i att uppdraget utökas med 

att bland annat bistå medlemskommunerna med 

strategiskt stöd och kompetens beträffande avfalls-
hantering och det avfallsförebyggande arbetet. 

Medlemskommunernas översyn innebär också att 

förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning 
Skaraborg”.

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner blir 
nya medlemmar i förbundet den 1 januari 2022. 

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
Östra Skaraborg (MÖS)
Under 2021 har miljönämnden utfört totalt 3 420 
planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Utöver detta 

har 2 802 inkommande ärenden registrerats för året. 

För planerade insatser på verksamheter som betalar 
en fast årlig avgift har vi utfört 2 172 insatser vilket i 

förhållande till planen ger en måluppfyllelse på 92,1 

procent. Insatserna som inte genomfördes enligt 
plan kommer att utföras under 2022. Tillsynen är i 

ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt.
 

Nämnden har även för 2021 bedrivit tillsyn enligt 

den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen med anledning av pandemin. Vi har 

under året utfört 543 insatser.

Respektive medlemskommuns fullmäktige har under 

2021 beslutat att anta en ny miljöbalkstaxa som 

träder i kraft den 1 januari 2022. Taxan är framtagen 
enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) 

nya taxemodell. En stor förändring som kommer med 

den nya taxan är en ökad andel efterhandsdebitering.
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

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 styrkedja som binder 

ihop de olika nivåerna i organisationen från kom-
munfullmäktiges vision till verksamheternas genom-

förande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom 

uppföljning och analys av resultat utifrån helhetssyn. 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 
styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att den ansvarar för barnom-

sorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom 
ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljö-

skydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen 

är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma 
vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, 

men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen 

är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå 
nationella krav, statliga och kommunala mål. Kom-

munen som huvudman fördelar olika ansvarområden 

tillsammans med budget ut till nämnderna.
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Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn och 
unga
För att jobba med ett so-

cialt hållbart Falköping 
behöver det hälsofräm-

jande och förebyggande 

arbetet fokuseras. Oros-
anmälningarna till socialtjänsten har ökat under fl era 

år och även barnplaceringarna. Trots ett trendbrott 

i barnplaceringar under föregående år visar nu åter 
igen siffrorna på en markant ökning av placeringar, 

vilket är oroväckande. De familjer som redan från 

början var utsatta har många gånger fått det ännu 
tuffare. Det råder dessutom en trångboddhet inom 

förskolor och skolor, vilket under fl era år har påverkat 

de fl esta skolorna i tätorten. Tillsammans med den 
ökade mångfalden i klassrummen ökar utmaningar-

na att möta alla elevers behov. Trängseln kommer att 

bestå eftersom tidsplanen för genomförandet av den 
nya skolorganisationen har fått justeras till följd av 

mark- och miljödomstolens upphävande av detaljpla-

nen för Platåskolan. Tillgången till sociala samman-
hang och möten med trygga vuxna - såväl i skolan 

som på fritiden – har minskat till följd av pandemin.

Flera verksamheter arbetar för att stärka upp sitt 

barnrättsarbete. Ett arbete med att implementera 

barnkonventionen har påbörjats, men förvaltning-
arna har kommit olika långt i detta. Delvis beror det 

på pandemin, som gjort att fl era verksamheter fått 

prioritera endast grunduppdraget. I plan framåt lig-
ger dock att återuppta implementeringsarbetet med 

barnkonventionen. Inom socialtjänsten och kultur- 

och fritidsförvaltningen har ett strukturerat stöd 
tagits fram och använts av verksamheterna. 

Ett arbete som syftar till att stärka samverkan mellan 

skola och socialtjänst har under året startats upp. 

Varje förskola och skola har nu kontaktpersoner 
på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, som 

arbetar med myndighetshandläggning för barn. Den 

förväntade effekten är att fl er förebyggande insatser 
ska kunna identifi eras och genomföras i ett tidigt 

skede, så att barnen får bättre förutsättningar till en 

god psykisk och fysisk hälsa och därmed kan klara 
av sin skolgång. Förhoppningen är också att antalet 

barn som placeras utanför det egna hemmet ska 

minska. Utvärdering kommer ske i början av 2022 
och samverkan kommer att fortgå.

Ytterligare ett förebyggande arbete sker genom 
samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid 

(SSPF). Syftet är att fånga upp unga i riskzon för 

kriminalitet och destruktivt beteende. Under hösten 
har nätverksarbete genomförts inom ramen för SSPF 

och samverkan mellan framför allt socialtjänsten och 

polisen har stärkts.

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har på-

gått under året med syfte att skapa en röd tråd i be-
fi ntligt föräldraskapsstöd i Falköping så att insatser 

erbjuds föräldrar genom hela barnets uppväxt samt 

når föräldrar från olika kulturer. En behovsinvente-
ring har gjorts och fl era konkreta utvecklingsarbeten 

har genomförts. Bland annat har kommunen tillsam-

mans med somaliska föräldraföreningen erbjudit 
föräldraskapsstöd i alkohol- och narkotikarelaterade 

frågor och Ällagatan har gemensamt med etniska för-

eningar och Connect startat upp FÖS1  – föräldraskap 

1 Föräldraskap i Sverige FÖS. ett samhällsorienterande grupprogram 
som består av fem gruppträffar á 2.5 h för utrikesfödda föräldrar med 
barn 0-18 år
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i Sverige. I gruppen Falköpingsdads möts utlands-
födda fäder för samtal om föräldraskap. Familjecen-

tralen har fångat upp många barn till ett tidigt stöd 

tack vare god samverkan med mödravård och barn-
hälsovård och har samtidigt utmanats i att ha denna 

mötesplats öppen på grund av restriktioner. 

En utvärdering har gjorts av arbetet inom familje-

våldsteamet. Det huvudsakliga uppdraget för tea-

met är att utveckla ett konkret och effektivt internt 
samarbete kring familjer där det fi nns våld i nära 

relation. I uppdraget samverkar socialförvaltningen 

och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Utvär-
deringen visar att både samarbetet mellan de olika 

professionerna och barnrättsperspektivet har stärkts 

genom arbetssättet.

Det har under året pågått ett utvecklingsarbete för att 

förebygga psykisk ohälsa och suicid. Inom social-
förvaltningen har de instruktörer som utbildades 

i MHFA2   under året börjat sprida kunskap vidare 

till olika personalgrupper. Räddningstjänsten har 
avslutat sin instruktörsutbildning i AOSP3  - akut 

omhänder-tagande av självmordsbenägen person - 

och sedan vidareutbildat all sin personal. 

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha in-

fl ytande och skapa tillsammans bidrar det till ett mer 
hållbart samhälle. Det är viktigt att ge plats för olika 

perspektiv och olikheter för det är då ett tolerant och 

inkluderande samhälle skapas. Coronarestriktionerna 
har slagit hårt mot dem som befi nner sig i ett utan-

förskap. Kommunens arbete med inkludering och 

integration är i behov av fortsatt utveckling. Kom-
munen har utifrån pandemins förutsättningar strävat 

efter att ställa om och möten 

och dialog har gjorts i den 
utsträckning det varit möjligt. 

Det har inneburit en fl exibilitet 

mellan digitala mötesformer 
och fysiska möten i större el-

ler mindre format. Exempelvis 

2 MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa. En utbildning för att känna 
igen och ingripa när någon mår dåligt.
3 AOSP – Akut omhändertagande av suicidnära person. En utbildning 
för blåljuspersonal för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt/ 
befi nner sig i en självmordssituation. 

hölls under hösten två medborgardialoger kopplade 
till klimatstrategin. Resultatet blev det klimatavtal 

som fi nns på kommunens webbplats, se Figur 1-QR 

kod. 

Ungdomsinfl ytande är av stor vikt för att inspirera 

unga att påverka sitt liv och samhället. Unga kom-
munutvecklare fi nns nu i sju andra Skaraborgs-

kommuner och nu kan Falköpings unga, som är 

föregångare i arbetet, samarbeta med unga från 
hela Skaraborg för att stärka ungas röster. Under 

feriepraktiken anställdes ett stort antal unga som 

unga kommunutvecklare och områdesutvecklare som 
engagerade sig i sitt bostadsområde eller i viktiga 

ungdomsfrågor. Det handlade om allt från cykelvä-

gar, ungas arbetslöshet till att skapa ett aktivt och 
meningsfullt sommarlov.  

Trygghet
I Falköping är ambitionen att skapa trygghet genom 

relationsskapande och möten mellan människor. 
Den medborgarenkät som genomfördes under år 

2020 visar att invånarna upplever sig mindre trygga 

än tidigare år och resultatet är lågt i jämförelse med 
andra kommuner i Sverige. En avsiktsförklaring är 

framtagen med fokus på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning i familjen, anknytning till skolan 
och anknytning till sitt närområde. Genom att stärka 

skyddsfaktorer runt barn och unga kan riskfaktorer 

såsom brott, psykisk ohälsa eller våld undvikas. Ett 
viktigt arbete är även hur kommunen hanterar när 

det väl har uppstått en otrygg situation. Inom effektiv 

samordning för trygghet (EST) började en app an-
vändas under året som hjälper till att få en lägesbild 

över otrygga miljöer. Analyser har börjat göras utifrån 

de rapporter som regelbundet lämnas in. Exempelvis 
gjordes en orsaksanalys kring händelser på Högsta-

dium centrum och fl ertalet åtgärder sattes in.

Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre, 

i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, inleddes i 

projektform. Inom ramen för arbetet anställdes i 
september två aktivitetssamordnare och en IT-fi xare. 

Uppdragen innefattar bland annat att erbjuda och 

genomföra sociala aktiviteter anpassade till mål-
gruppen samt att öka den digitala delaktigheten och 

kompetensen för äldre invånare i kommunen. Bland 
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annat genomfördes sportskola för äldre med möjlig-
het till hälsoföreläsningar och prova på aktiviteter i 

föreningar. Arbetet har redan fallit mycket väl ut och 

från och med 2022 är verksamheten permanent. 

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet till etablering på 

arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart 
samhälle och ett gott liv för individen. Med utbild-

ning och möjlighet till egen försörjning kommer 

också en mer jämlik hälsa vilket har stor betydelse för 
såväl samhällsutveckling som att kunna bryta sociala 

strukturer med risk för utanförskap. 

Fullföljda studier
Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det har 

varit en tydlig progression sedan 2017 med en nega-

tiv avvikelse 2020.

ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM (2021 

EFTER LOVSKOLAN PÅ SOMMAREN)

Kommunen närmar sig riksgenomsnittet för varje år. 

Trots att fl er och fl er når behörighet så visar ana-
lys på en ojämlik skola. Förutsättningarna mellan 

kommunens olika skolenheter är varierande, dels 

gällande lokaler, personals behörighet och förutsätt-
ningar för en god elevhälsa. Trångboddheten bland 

skolorna drabbar mest elever med stora behov och 

har försvårat möjligheten till fl exibla grupperingar. 
Det framkommer att skolenheter allt tidigare efter-

söker stöd kring elever som har svårigheter att klara 

sin skoldag. En orsak kan vara den statliga styrningen 
där kraven ökat med extra anpassningar inom ramen 

av klassrummet. Detta har ökat kraven på pedago-
gers kompetens att kunna möta alla olika elevers för-

utsättningar och behov inom ramen av den vanliga 

undervisningen.

Under 2021 har pandemin påverkat undervisningen 

på många sätt i alla skolformer. Fjärr- och distans-
undervisning har i omgångar genomförts främst i 

gymnasieskolan, men även inom grundskolan. Den 

fl exibla undervisningsformen har påverkat och försvå-
rat analysen av måluppfyllelsen gällande gymnasie-

skolan. Betygspoängen har inte påverkats negativt i 

de synbara resultaten, men det fi nns fl era områden 
som inte syns i ett genomsnittligt värde. En del är 

att skillnaden har ökat mellan höga och låga betyg, 

en annan del är svårigheten att följa upp kvalitén på 
undervisningen när den skett på distans. Pandemin 

har slagit hårdast mot nuvarande årets treor. De gick 

sitt första år i mars 2020 vid början av pandemin, år 
2 studerade eleverna stora delar på distans. Det fi nns 

en undervisningsskuld som behöver kompenseras för 

under kommande läsår, i synnerhet gällande arbets-
platsförlagt lärande (APL).

GY: GENOMSNITTLIG  BETYGSPOÄNG 

Det är glädjande att det inte skett fl er utskrivningar 

från gymnasiet under året i jämförelse med tidi-

gare år, något som befarades på grund av fjärr- och 
distansstudier som kan vara utmanande för många 

elever.  Kommunens aktivitetsansvar (KAA) ser dock 

att det skett fl er kursförlängningar för gymnasieelever 
under året till följd av pandemin. KAA är en över-

bryggande funktion för att täta glappet mellan dels 

grundskola och gymnasieskola men också mellan 
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gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning och/
eller kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). KAA 

bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 16-20 

år vägen till arbete, studier och förebygger på så 
vis socialt utanförskap och minskar risken för ökad 

ohälsa i målgruppen. Under 2021 har 210 ungdo-

mar varit registrerade hos KAA varav 65 % deltagit i 
minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna är samtal, 

studier på vuxenutbildning, studier på folkhögskola, 

förmedling av arbete eller stöd för att söka arbete. 
De ungdomar som har kunnat kombinera studier 

på gymnasiets introduktions¬program med praktik 

genom AME har visat goda resultat. Flera av indivi-
derna i målgruppen skulle vara gynnade av fortsatta 

fjärr-och distansstudier via gymnasiet. Att ungdomar 

och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja 
studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är 

av särskilt stor vikt. En samverkansstruktur är under 

utveckling mellan kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen uti-

från ett tidigare politiskt utredningsuppdrag. Under 

kommande planperiod ska den fortsatta samverkan 
fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 

begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitet. 

Fullföljda studier är ett av de viktigaste stegen som 
kan tas för att en individ ska förbli i eller närma sig 

egen försörjning. Ett arbete har pågått inom skolor-

ganisationen för att ta fram en långsiktig utvecklings-
plan för hela utbildningsorganisationen.  

Kommunens ansvar för AME, vuxenutbildning (VUX), 
uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar 

kommer vara betydande för framtida kompetensför-

sörjning. Under 2021 har infl ödet av elever till den 
kommunala vuxenutbildningen minskat något även 

om ansökningstrycket ligger på jämna nivåer. Färre 

ansökningar är behöriga vilket förstärker match-
ningsproblematiken och påvisar att processen för 

etablering på arbetsmarknaden börjar tidigt, redan 

i grundskolan. Konkurrensen om arbetstillfällen är 
hög, något som pandemin i hög grad har påverkat. 

Många som studerar inom ramen för kommunal vux-

enutbildning kan ha kort utbildningsbakgrund samt 
svårigheter i det svenska språket vilket kan bromsa 

upp genomströmningstakten samt öka behoven av 

stöd för att klara av sina studier.

Etablering på arbetsmarknaden
Arbetslöshetssiffrorna för Falköpings kommun 

ligger i slutet av 2021 på samma nivåer som före 

pandemin. Per 31 december stod 1 261 personer i 
Falköping till arbetsmarknadens förfogande, mot-

svarande siffra 2020 var 1 610. Minskningen till trots 

har problemen med långtidsarbetslöshet förstärkts 
under pandemin till följd av den förändrade arbets-

marknaden som lett till en förskjutning av vilka som 

hamnar i långtidsarbetslöshet. En av de yttersta kon-
sekvenserna av att inte kunna försörja sig själv, kan 

vara behov av ekonomiskt bistånd. I Falköping ligger 

antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd på 
fortsatt höga nivåer. I snitt har 473 hushåll i Falkö-

pings kommun fått beviljat ekonomiskt bistånd varje 

månad under 2021.

ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLER FÖRSÖRJNINGSSTÖD

 

Nästan hälften av alla beviljade beslut har arbetslös-

het som orsak vilket stämmer överens med natio-
nella siffror för beviljade bistånd. Den enskilt största 

orsaken att inte kunna försörja sig själv är arbetshin-

der social skäl som står för 30,4 % av alla beviljade 
beslut under 2021. Det är en negativ trend i jämfö-

relse med 2020 då motsvarande siffra var 25,2 %. Det 

är ett komplext arbete att stötta vuxna individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd och kräver god sam-

verkan med kommunens övriga förvaltningar samt 

externa aktörer.

Av de deltagare som blir inskrivna på AME har un-

gefär hälften ekonomiskt bistånd som försörjning. 
Pandemin har bland annat medfört att färre deltagare 

från AME kunnat gå ut på praktik och/eller arbets-
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träning. Färre deltagare har under året kunnat göra 
stegförfl yttningar som lett till egen försörjning och 

ett fortsatt arbete behövs för att arbetsprocesser ska 

kunna nå de mål som arbetsmarknadsstrategin syftar 
till; fl er till arbete och minskat behov av ekonomiskt 

bistånd. Den nya strategin innebär krav på att stödja 

en effektiv matchning av arbetssökande gentemot 
arbetsmarknaden samt att goda relationer mellan 

kommunens organisation och arbetsgivare fortlever 

och utvecklas.

Bra bostäder och goda boendemiljöer
Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö 

ökar möjligheterna att klara andra delar av livet 

såsom utbildning, arbete och fritid. Det är viktigt att 
kommunikationerna följer nybyggnationerna. Mer 

samverkan behövs mellan såväl interna aktörer som 

externa aktörer för att långsiktigt kunna skapa bra 
bostäder och goda boendemiljöer för alla människor. 

Exempelvis behövs en tätare samverkan mellan 

socialförvaltningen och Hyresbostäder kring ny- och 
tillbyggnationer, så att bostäder från början planeras 

och anpassas för att stötta en individs självständig-

het utifrån dennes eventuella funktionsnedsättningar. 
Genom att planera och bygga rätt från början kan 

framtida bostadsanpassningar undvikas.  

Tillgång till en meningsfull fritid främjar både bild-

ningen och hälsan. För ökad jämlikhet ses det viktigt 

att tillgängliggöra fritidsaktiviteter till alla oavsett var 
man bor eller vilka förutsättningar som fi nns i res-

pektive hushåll. I Falköpings kommun är barnfattig-

domen hög med stora variationer mellan olika områ-
den. Framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet har 

genomförts med mobila verksamheter som befi nner 

sig där människor bor eller befi nner sig, exempelvis 
Fritidsbanken, Tagga lov, Kulturarv, Pop-up kultur.  

Det positiva resultatet och den goda feedbacken sig-

nalerar att detta sätt att arbeta behöver fi nnas kvar.

För att stärka socialt utsatta människors möjlighet 

att etablera sig i samhället är det viktigt att arbeta 

vräkningsförebyggande, detta arbete har utmanats 
under året delvis på grund av pandemin men också 

av verksamhetsfl ytten av enheten för stöd och för-

sörjning från socialförvaltningen till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen. Arbetet fortsätter in i nästa 

planperiod i samverkan med hyresbostäder och an-

dra hyresvärdar i kommunen.

Områdesbaserat arbetssätt
Kommunen har tagit fl era olika initiativ till att jobba 

områdesbaserat som ett sätt att skapa trygga och 

socialt hållbara bostadsområden och stadsmiljöer i 
Falköpings kommun. Områdesbaserat arbete handlar 

om att kommunala verksamheter, bostadsbolag, nä-

ringsliv, polis och civilsamhälle arbetar tillsammans 
med att skapa trygghet genom bland annat mötes-

platser och aktiviteter. Exempel på utvecklingsarbe-

ten här är ”platssamverkan Ranten” eller ”mötesplats 
Floby”. I Ranten-arbetet samlas kommunala aktörer 

och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet 

och säkerhet runt tågstationen. I Floby samlas skola, 
kultur- och fritid, föreningar och kyrka för att skapa 

en mötesplats och samlade aktiviteter. Metoden 

bygger på lokalt ideellt engagemang där medskapan-
det genererar goda effekter såsom inkludering och 

meningsfull fritid. Ett utredningsarbete har gjorts 

för att undersöka förutsättningarna för områdesba-
serat arbete i orter som Vartofta, Stenstorp, Gud-

hem, Floby och Kinnarp. Utifrån utredningen får nu 

fritidsledare ett ansvar för att samordna ett områdes-
baserat arbete på fl era orter i Falköping. Kommunen 

har även gemensamt med Hyresbostäder Falköping 

tillskapat en projekttjänst med start år 2022 i syfte att 
samordna ett områdesbaserat arbete på de platser 

hyresbolaget har sitt bestånd.
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Sammanfattning och målbedömning
Sedan pandemin startade har en del verksamhet 

som syftar till att skapa förutsättningar för social 

hållbarhet fått ställas om eller ställas in. Även 
om det går att skönja en viss positiv progression 

inom några områden, såsom måluppfyllelse i 

grundskolan, står kommunen inför stora utma-
ningar. Trångboddheten i skolorna och andelen 

barnplaceringar har under fl era år ökat. De som 

redan är utsatta har dessutom påverkats mycket 
negativt av pandemin inom fl era områden 

såsom skola, sysselsättning,  hemförhållanden 

och möjlighet till meningsfull fritid. Utvecklings-
arbete och samverkan håller på att återupptas i 

och med att alltfl er fått vaccin för covid-19. 

Trots begränsningar på grund av pandemin har 

ett aktivt arbete gjorts för att möta intentionen 

med målet. Måluppfyllelsen bedöms därför fort-
satt som godtagbar.  

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Falköpings 
kommun ska 
vara en bra plats 
att bo, verka och 
leva på - en plats 
där medborgarna 
känner stolthet
En ny skolorganisa-

tion håller på att ta 

form och kommunen 
gör stora satsningar 

på förskolor och skolor 

både på landsbygden 
och i tätorten. Allt för 

att våra barn och unga ska få förutsättningar för en 

så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt 
skapa attraktiva lärmiljöer för kommunens barn samt 

attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger. Vindäng-

ens skola samt en ny särskola för elever i åk 1 – 6 fär-
digställdes och elever och personal fl yttade in under 

våren 2021. Platåskolan, som en viktig kugge i denna 

omorganisation, har försenats på grund av överkla-
ganden. Detta påverkar och försenar byggprocesser 

och organisationsförändringen.

Det förvaltningsövergripande arbetet med en ny 

lokaliseringsstudie för Platåskolan, i det fall att den 

nu föreslagna detaljplanen inte kan godkännas, har 
nu avslutats. Detta är ett arbete som gjorts för att 

snabba på processen med en ny detaljplan i det fall 

att en ny lokalisering kommer att krävas. 

Under våren och till viss del sommaren har kom-

munens invånare gått miste om fl era kulturupple-
velser och evenemang som en följd av pandemin. 

Många kreativa lösningar har dock växt fram för att 

olika målgrupper ska få tillgång till det utbud som 
erbjuds. Turnerande aktiviteter har genomförts på 

olika platser i kommunen såsom, pop-up aktiviteter 

som erbjudit olika typer av kultur och fritidsaktivi-

teter. Även digitala hjälpmedel så som QR kod och 
360 gradersfi lm har använts för att öka attraktiviteten 

och tillgängligheten. Mössebergs motionscentral och 

djurpark har haft ett högt besöksantal under året. 

Öppen ungdomsverksamhet och biblioteket har 

kunnat bedrivas smittsäkert under hela 2021. Under 
hösten har fl er verksamheter kunnat återgå till mer 

ordinära förutsättningar, förutom ett fåtal större 

evenemang som inte kunnat genomföras. Besökare 
hittade successivt tillbaka till fl ertalet anläggningar 

och mötesplatser. Flera jubileer har uppmärksam-

mats under året, bland annat biblioteket som fi rade 
50 år. Museet genomförde en jubileumsutställning 

och olika insatser för att uppmärksamma att verk-

samheten bedrivits i 60 år.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 

att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Sättet att se på utsmyckning av det offentliga rum-

met har utvecklats. Ljusinstallationer runt högtider är 

ett resultat av detta. Även andra utsmyckningar har 
startats, detta för att få ett attraktivare Falköping.

Attraktiviteten stärks också genom att skapa trygga 
färdvägar för gångtrafi kanter och cyklister. Arbetet 

med cykelbanor fortgår och några har färdigställts 

under året. Ett cykelgarage har invigts vid Järn-
vägstorget. Med Falköpings  strategiska placering 

utmed västra stambanan skapas goda möjligheter 

att bo i kommunen, men arbeta någon annanstans. 
Statistisk från SCB kopplat till in- och utpendling rap-

porteras med en viss fördröjning. Under 2020 märks 

en minskning av antalet både för de som pendlar in 
till Falköping och de som pendlar ut. Det kan förkla-

ras av rekommendationer om distansarbete utifrån 

restriktioner till följd av pandemin. 

Projekttävlingen med syfte att förnya Falköpings 

stadskärna är nu avslutad och arbetet kan påbörjas 
med det vinnande bidraget. 
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Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Hela den kommunala verksamheten arbetar för att 

Falköpings kommun både som organisation och 

geografi sk yta ska vara fossilfri år 2030. För att åstad-
komma detta arbetar kommunen med tre fokusområ-

den; konvertering av de fastigheter som har inslag av 

fossil uppvärmning, kommunens fordonspark samt 
alla fossildrivna arbetsredskap/maskiner. Arbetet 

med fokusområdena pågår men effekterna kommer 

att märkas först längre fram.
 

Inför 2021 antog kommunstyrelsen 11 Klimatlöften. 

Att anta ett Klimatlöfte innebär inte att målsättningen 
måste nås det första året – att komma närmare målet 

och att berörda aktörer lär sig mer om vilka för-

bättringar som är möjliga ur ett klimatperspektiv är 
viktiga framgångar.

KLIMATLÖFTEN 2021 STATUS

Klimatväxla tjänsteresor I uppstart

Nya personbilar är miljöbilar Uppnått

Ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Uppnått

Deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer Uppnått

Minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter Påbörjat

Använda cirkuklära möbelfl öden Påbörjat och 
igång

Mäta matsvinn i offentlig verksamhet och har mål Påbörjat och 
igång

Beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksam-
het och har mål

Uppnått

Producerar egen solel Uppnått

Arbetssätt fi nns för årlig utsläppsminskning, en koldi-
oxidbudget 

Uppnått

Arrangera event/aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat

Uppnått

Kommunfullmäktige har under våren antagit den nya 

klimatstrategin och fl era områden är inne i genom-

förandefas, bland annat inom hållbara transporter 
med aktiviteter som Vintercyklist Mobilitetsveckan 

och På egna ben som exempel. Den kommande rese-

policyn kommer också att utgå från klimatstrategin. 
Andra områden i klimatstrategin är lokal framställ-

ning av förnybar energi, där kommunen bland annat 

arbetar med att installera solceller på kommunens 
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Sammanfattning och målbedömning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 

långsiktiga processer. Falköpings kommun har 

fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av 
infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och 

attraktiva boendemiljöer. Arbete pågår ständigt 

med att försköna stads- och landsbygdsmiljöer. 

Aktivt arbete har utförts för att nå invånare 

med ett utbud av kulturella upplevelser och 
mötesplatser. Trots pandemin har evenemang 

genomförts om än i ett begränsat antal och i 

begränsad omfattning. För att öka attraktiviteten 
och tillgängligheten har användandet av digitala 

hjälpmedel varit framgångsrikt. Aktivitetsytor 

och platser att röra sig på, har blivit fl er genom 
arbete med spår och leder.

 

Platåskolan, som är en viktig del i den nya 
skolorganisationen, har försenats på grund av 

överklagande. Utifrån detta har en ny tidsplan 

tagits fram för att möta byggnation, verksam-
hetsplanering och inre organisation. 

En ny klimatstrategi är beslutad  och kommer 
vara ett verktyg i kommunens klimatarbete 

framöver samt vara utgångspunkt i kommande 

trafi kstrategi. 

Måluppfyllelsen bedöms som god.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

fastigheter, samt hållbara fi nanser. Falköpings kom-
mun har sedan tidigare kvalifi cerat sig till fl era gröna 

lån för genomförda energieffektiva fastighetsprojekt. 

Nu har även fyra olika VA-projekt under året beviljats 
gröna lån.

Utifrån arbetet med Agenda 2030 och klimatstrategin 
har arbetet påbörjats med att ta fram  en ny trafi k-

strategi för Falköpings kommun. Målet är att stra-

tegin ska antas av kommunfullmäktige i september 
2022.  Det har förts dialog brett med både externa 

och interna aktörer för att samla in underlag. I slutet 

av 2021 genomfördes en medborgardialog både i 
form av fysisk träff samt genom en enkät på hemsi-

dan. Workshops med politiker och tjänstpersoner har 

också genomförts.

Falköpings kommun arbetar även med att under-

lätta för kommunens invånare att göra hållbara val i 
vardagen genom energirådgivning till företag och pri-

vatpersoner samt med aktiviteter riktade till allmän-

heten om klimat. Under år 2021 har laddstolpar för 
eldrivna fordon installerats på tre platser i Falköpings 

tätort – vid resecentrum, vid biblioteket samt vid 

Köttorget. Användning visar att den sistnämnda är 
populärast i dagsläget.
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Utveckla 
kommunens 
bemötande och 
servicekvalitet
Pandemin har varit en 

bromsande faktor under 
2021 även om samhället 

öppnade upp i takt med 

höjd vaccinationsgrad 
och Folkhälsomyndighe-

tens (FHM) lättade res-

triktioner under hösten. 
Besöksnäring och han-

delsföretag drabbades 

hårt i början av pande-
min men har under året börjat återhämta sig. Antalet 

utländska besökare har varit fl er i kommunen under 

året än tidigare. Kommunen har aktivt arbetat för att 
stötta det lokala näringslivet i omställningen som 

covid-19 har medfört. Förberedelser har pågått för 

att näringsverksamhet ska kunna normaliseras och 
större evenemang genomföras när det blir tillåtet. 

Nyföretagarrådgivningen har haft en fortsatt ökning 
av nya företag under 2021. En farhåga fi nns gällande 

tillgången av mark för större industriverksamhet, då 

efterfrågan av utrymme ökar snabbare än vad mark 
kan göras tillgänglig.

RANKINGUTVECKLING 2012-2021

Att näringslivet utvecklas är avgörande för välfärden 
och det goda livet i Falköping. Under fl era år har 

kommunen aktivt arbetat för att stärka relationer och 

med ett gott bemötande höja service och utveckla 
dialogen med näringslivet. Den senaste rankingen av 

näringsklimatet i Sveriges kommuner som publiceras 

av Svenskt näringsliv visar att Falköping fortsatt 
håller sig högt i resultatet. Senaste rankingen som 

baseras på enkätsvar från våren 2021 visar på plats 

33.

ANTALET GÄSTNÄTTER I FALKÖPING: HOTELL, STUGBYAR OCH VANDRARHEM 

(KÄLLA: SCB)

Antalet gästnätter i kommunen ökade 2021 jäm-

fört med år 2020, men är fortfarande påverkat av 

covid-19. Falköping har dock en bättre utveckling 
jämfört med Skaraborgs genomsnitt, där antalet 

gästnätter inte ökade utan istället sjönk.

Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 

ska användas och fortsätta utvecklas för att stärka 

Falköpings attraktivitet. En ny överlämningsbangård 
i Marjarp har varit under projektering och arbete 

påbörjades under året för verkställande. Planen är att 

bangården ska vara färdig 2023 och beräknas ansluta 
till Västra stambanan under 2025. Investeringen sker 

med stöd från Klimatklivet, Västragötalandsregionen 

och Trafi kverket och kommer ge möjlighet för längre 
tåg att stanna och lastas om.
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Dryport Skaraborg ökade i antal containrar under 
2021 och tar nu emot ca 50 000 TEU1 . Detta är 

lika stor volym som Vänerns alla hamnar tar emot 

tillsammans. Trafi ken har ökat med 27 % under året 
vilket gör Falköping till destinationen med störst ök-

ning. Till Skaraborg Logistic Center kommer det 20 

till 30 tåg varje vecka.
 

Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-

området och bygger i samarbete med kommunen en 
ny lagerlokal och ett nytt spår. Lagerlokalen kommer 

vara mellan 40 000 till 50 000 kvadratmeter stor och 

ingår i Julas satsning med att serva andra företag 
med logistik.

 

För att möta branschens behov har Lärcenter startat 
en yrkeshögskoleutbildning, Tekniker för spårbundna 

fordon. Utbildningen startade hösten 2021. 

Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya 
företag för etablering. Etablering kräver en bra infra-

struktur, där expansion möjliggörs genom en god 

markreserv. En utmaning är dock att efterfrågan av 
mark för större industriverksamheter ökar snabbare 

än vad mark kan tillgängliggöras.

 
Utveckla företagandet och matcha 
kompetens
En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommun-

fullmäktige i februari 2021. Utifrån strategin gavs ett 
uppdrag till kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetlivsnämnden att gemensamt arbeta för att få fl er 

i arbete och därmed minska behovet av ekonomiskt 
bistånd. Samverkansstrukturerna har utvecklats och 

gemensamma mål har tagit form. Strukturen bärs på 

tre arbetsområden; Efterfrågan och utbildningsutbud, 
En gemensam plattform samt Goda exempel. Arbetet 

sker i nära samverkan med näringslivet. Som delårs-

rapporten per augusti beskrev har alla områden pla-
nerade processer och ett stort arbete har skett internt 

för att vara rustade inför 2022 då ett mer öppnat 

samhälle är att förvänta.
 

En målbedömning av samarbetet är att det är 

framgångsrikt när det gäller relationsskapande och 
processuppbyggande, men att det kvarstår en utma-

ning i att tillsammans skapa mätbara effekter utifrån 

1 TEU är lika med en 20- fots lång container

arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter att 
planerade aktiviteter kunnat genomföras under 2022 

som analys av samarbetet gällande arbetsmarkands-

strategin kommer att kunna presenteras. 

Ett utvecklande näringsliv förutsätter kompetensför-

sörjning och möjlighet till matchning av kompetens 
både lokalt och regionalt. Det börjar redan i grund-

skolan med möjlighet till givande och relevanta 

praktikplatser. Det fortsätter vidare på gymnasiets 
yrkesprogram som bidrar till kompetensförsörjning 

samt matchning mot arbetsmarknadens behov. I 

de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen 
beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella 

och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. 

Skaraborgs vuxenutbildningar samverkar kring utbild-
ningsutbud och på så vis kan Falköpings invånare 

kostnadseffektivt erbjudas ett större utbud samt 

berika näringslivet med kompetens.
 

Arbetslöshet
FALKÖPING TOTALT ANTAL ARBETSLÖSA 16-64 ÅR

Arbetslösheten har sjunkit till samma nivåer som 

före pandemin men den strukturella arbetslösheten 

har fått ett större fäste vilket förstärker den match-
ningsproblematik som fi nns. För dem som inte 

kommit ut i arbete kvarstår utmaningen att nå egen 

försörjning samtidigt som det fortfarande råder 
arbetsbrist i många sektorer och branscher. Utifrån 

rådande situation på arbetsmarknaden och den 

strukturella förändringen som sker gällande kompe-
tensbehov är det idag svårt att säga om kommunens 

utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder kommer att möta framtidens behov av kom-
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petensförsörjning. Det kommer att kräva en fördju-

pad samverkan mellan kommun, externa aktörer och 

näringsliv för att skapa förutsättningar för matchning 
både i ett näringslivsperspektiv och hos den mål-

grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Falköping – en drivande aktör
I spåren av pandemin har det genomförts kreativa 

lösningar för att tillgängliggöra kulturen för både 

barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer stöttas. 
En mängd olika kulturarrangemang och workshops 

har genomförts både i centralorten och på mindre 

orter.
 

Falköpings Kommun ansökte och tilldelades ett 

projekt under 2021 från Tillväxtverket om Hållbar 
Besöksnäringsutveckling. Under hösten har hållbar-

hetsarbetet fördjupats kring besöksnäringen med 

projektet Hållbar platsutveckling Hornborgasjön. 
Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder för en 

långsiktigt hållbar omställning med fokus på desti-

nationsutveckling i samklang med samhällsplanering 
och regionala processer. 

Sammanfattning och målbedömning
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 

aktiv och stöttande part i näringslivets utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 
besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 

olika mycket och det är först efter att restriktioner 

lättats helt och marknaden blivit stabil som ett 
nytt nuläge kommer att växa fram gällande arbets-

marknad, kompetensbehov, arbetslöshet och 

samverkansbehov.

Dagens kompetensbehov fortsätter att utmana 

näringslivet och kommunens arbetsmarknads-
politiska åtgärder samt det framtida utbildnings-

utbudet. Även om kommunens övergripande 

interna samverkan fortgår enligt plan fi nns inte 
underlag för analys som kan påvisa stärkta 

förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 
behöver utvecklas ytterligare för att målet med 

arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med den 

förnyade arbetsmarknadspolitiken är att skapa 
bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 
effekt förväntas därför vara ett minskat behov av 

försörjningsstöd.

Satsningen att göra Falköping till ett logistikcen-

trum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 

med mycket trafi k som förväntas öka framöver i 
takt med fortsatta satsningar från både kommu-

nen och privata aktörer. Parallellt sker utveckling 

inom hållbar besöksnäring, något som värdesät-
ter och behåller det unika som kommunen har 

samtidigt som den öppnar för besökare.

Det fi nns risk för markbrist vilket kan utmana 

framtida tillväxt. Detta tillsammans med match-

ningsproblematiken bedöms vara de största 
utmaningarna för kommande år inom mål 3.

Målbedömningen bedöms 
som god. MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning

Kommunens omställ-
ningsförmåga inom 

samarbete, digitalisering 

och värdeskapande 
insatser bedöms vara 

en av de viktigaste 

förutsättningarna för att 
kunna möta invånarnas 

behov, såväl nu som i 

framtiden.

En lärande och 
utvecklande 
verksamhet
Kommunens verksamhe-

ter har under 2021 samarbetat mer över förvaltnings-

gränserna, som en direkt följd av coronapandemin. 

De medarbetare som normalt sett arbetar i verksam-
heter som pausats, har i stället kunnat hjälpa till där 

arbetsbelastningen varit högre. Det kollegiala stödet 

och lärandet har därmed fyllt en stor funktion gäl-
lande att hantera pandemin. 

För att möta framtida utmaningar är det viktigt att 
dra lärdomar av hur utmaningarna hanterats un-

der pandemin. Forskare menar att covid-19 är en 

försmak på kommande pandemier och samhällskri-
ser. Arbetsmetoder som använts under pandemin 

behöver därför utvärderas och analyseras för att 

kunna bilda ett beslutsunderlag inför kommande 
samhällskriser. 

Arbetsmiljö utifrån pandemin
I december 2021 publicerade SKR en reviderad 

avsiktsförklaring där det betonas att effekterna av 
covid-19 bedöms kunna påverka arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet under lång tid. Kompetensutma-

ningen till följd av den demografi ska utvecklingen, 
högre sjukfrånvaro samt omställning till en mer digi-

taliserad verksamhet är strukturella utmaningar som 
behöver hanteras långsiktigt. Om utmaningarna inte 

hanteras fi nns risk att såväl medarbetares hälsa som 

medborgarnas välfärd påverkas. Ohälsa, samvets-
stress och sjukfrånvaro innebär sänkt livskvalitet för 

medarbetare, men även förlorad kvalitet, kontinuitet 

och kompetens i välfärdens verksamheter, menar 
SKR.

Pandemin har bidragit till en situation med trött och 
sliten personal i fl era av kommunens verksamhe-

ter, framför allt i de kontaktnära yrkena. I slutet av 

året kom en ny coronavirusvariant kallad omikron, 
vilken orsakade ytterligare påfrestningar för redan 

hårt prövade medarbetare. Det gäller framför allt i 

ovan nämnda verksamheter. Många medarbetare 
har blivit smittade, eller varit hemma och vårdat sina 

sjuka barn, med personalbrist och försämrad arbets-

miljö som följd. Inom vissa verksamheter fortsatte 
förskjutningen mot distansarbete under året, vilket 

medförde både möjligheter och utmaningar. För att 

stödja chefer och medarbetare i organisationen att 
hantera det nya arbetssättet togs en kommunövergri-

pande rutin fram för distansarbete.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Falköpings kommun arbetar fortsatt med att imple-
mentera SKRs avsiktsförklaring med åtgärder för fris-

kare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala 

samverkansavtalet blev klart under hösten 2021. Un-
der 2022 kommer fokus ligga på chefers arbetsmiljö 

och att hitta faktorer som skapar god hälsa.

Flera arbetsgrupper har under året förmedlat ett 

behov att stärka gruppen och självledarskapet. HR-

avdelningen har stöttat med metoder för att utveckla 
självkännedom och refl ektion. Fortsatt arbete med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, tidiga 

signaler på ohälsa och hälsofrämjande faktorer, 
bedöms vara viktigt att fokusera på för att skapa ett 

hållbart arbetsliv för både medarbetare och chefer. 

Under året har kommunens medarbetare därför 
erbjudits att delta i pandemianpassade hälsofräm-

jande aktiviteter på kvällstid, såsom exempelvis 

tipspromenader och skogspromenader med enklare 
träning och/eller meditation. Kommunen bidrar även 

genom friskvårdsbidrag/friskvårdstimme, eget gym 
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och andra personalaktiviteter med förutsättningar för 
rörelse och återhämtning.

Under 2022 kommer SKR att stödja kommuner 
vidare i det hälsofrämjande arbetet genom en kun-

skapssatsning på friskfaktorer, en stärkt dialog kring 

samverkan och arbetsmiljö samt en partsgemensam 
uppföljning av coronapandemins påverkan på arbets-

miljöarbetet.

Digitalisering som strategi

Digitaliseringen är en 
viktig faktor och kan 

användas som en strategi 

för att effektivisera och 
samtidigt kvalitetssäkra de 

processer som driver 

kommunen framåt. Vidare 

kan den bidra till att skapa och bibehålla en god 
arbetsmiljö. Digital kompetenshöjning hos medarbe-

tare och medborgare är en viktig förutsättning för att 

digitaliseringen ska få önskad effekt. Kommunens 
processer behöver fortsatt anpassas till digitala 

arbetssätt. Vissa insatser har under året gjorts för att 

stärka digitaliseringen, såsom införandet av läkeme-
delsrobotar inom LSS (se Figur 1). Exempel på 

utvecklingsområden som kvarstår är dock fl er 

digitaliserade ansökningsprocesser, digital studie-
handledning, automatiserad handläggning, fortsatt 

utveckling av e-arkiv, en kommunövergripande 

lösning för digital signering och mobil dokumenta-
tion. Under pandemin har detta arbete dessvärre inte 

tagit de steg framåt som varit önskvärt för att möta 

behovet. 

Kompetensförsörjning

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 2021, 
vilken beskriver behovet av att rekrytera medarbetare 

på bredare front. I dagsläget försvåras vikarieanskaff-

ning av att många sökande har för låg kunskapsnivå 
och bristande kunskaper i det svenska språket. Inom 

skolan prognosticeras det vara en fortsatt brist på 

behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035 på 
en nationell nivå. Dock märks en positiv progression 

på lokal nivå vad gäller anställning av förskollärare, 

men istället mycket stora svårigheter att rekrytera 
ämneslärare på högstadiet samt lärare med inrikt-

ning fritidshem. Den generella svårigheten att rekry-

tera personal till vård- och omsorgsyrken kan orsaka 
bristande kvalitet eller att insatser inte kan utföras 

utifrån brukarens behov. 

Flera faktorer påverkar situationen. Ett exempel är att 

färre personer söker vissa utbildningar såsom gym-

nasiets vård- och omsorgsprogram. Det är också en 
stor utmaning att en allt större andel av befolkningen 

är äldre. Andra faktorer som påverkar situationen 

är möjligheten att utveckla och behålla medarbe-
tare genom god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och 

intressanta utvecklingsmöjligheter. För att stärka 

dessa möjligheter erbjuds medarbetare bland annat 
fortbildning i utbildningskalendern på kommunens 

intranät. Utbudet är baserat på utbildningsbehov 

som identifi erats genom kommunens KOKOS-grupp 
(kommungemensam kompetensutveckling i samver-

kan), där de olika förvaltningarna har representanter. 

De fl esta utbildningar har under året fått ställas om 
till en digital version, medan några har genomförts 

fysiskt. Exempel på genomförda utbildningar är Pro-

jektledning, Våld i nära relationer och Att leda utan 
att vara chef. I verksamheterna fi nns också exempel 

på kompetenshöjande insatser under året, såsom 

deltagande i nationella nätverk, samarbete med hög-
skola och universitet, digitala föreläsningar, semina-

rium och utbildningar. Ett behov har utkristalliserats 

att utvärdera i vilka fall som digitala utbildningslös-
ningar kan ersätta fysiska utbildningar framöver. 

Genom att analysera när fysiska utbildningar krävs 

och när digitala lösningar fungerar, så kan framtida 
utbildningssatsningar formas på det mest effektiva 

och givande sättet.

  
Genom Kompetens- och omställningsavtalet inom 

kommun och region (KOM-KR) har arbetsgivaren 

kunnat ansöka om medel för förebyggande utbild-
ningsinsatser. Syftet med insatserna ska vara att 

tillgodose framtida kompetenskrav i verksamheten 

och undvika framtida arbetsbristsituationer. De insat-
ser som pågått under året har varit yrkessvenska för 

lokalvårdare som genomförts digitalt, truckkort för 

medarbetare inom SMS samt B-körkort för medarbe-
tare inom hemtjänsten. Fler insatser planeras under 

perioden 2022 – 2023.

Figur 1
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Medarbetarundersökningen
Under mars månad genomfördes den kommunö-

vergripande chefs- och medarbetarundersökningen. 

Resultatet avseende nöjd medarbetarindex (NMI) 
och hållbart medarbetarengagemang (HME) fortsät-

ter ligga på en hög nivå jämfört med andra kom-

muner. Svarsfrekvensen var god även denna gång 
och arbetet i verksamheterna utifrån resultatet visar 

exempelvis att många arbetsplatser vill utveckla sitt 

arbete med arbetsplatsträffar (APT) för att förstärka 
förutsättningar till en engagerande dialog, vilket det 

nya samverkansavtalet fokuserar på. 

 

Medarbetarundersökning 2019 2021

Svarsfrekvens 81% 77%

NMI (Nöjd medarbetarindex) 71 71

HME (Hållbart medarbetarengagemang) 84 84

Tillitstyrning

Kommunikation och öppenhet på alla organisatoris-
ka nivåer är tillsammans med faktabaserade underlag 

av stor vikt för att få en god tillitsbaserad ledning 

och styrning. En grundförutsättning för tillitsstyrning 
är att medarbetarna vet ramarna för arbetet och kan 

handla friare inom dessa. Vägen till en tillitsstyrd 

organisation har under året tagit allt mer form ge-
nom arbete som konkretiserat begrepp kopplade till 

tillitsbaserat ledarskap.

 
Vid chefsdagar i december 2021 genomfördes en ut-

bildning i tillitsbaserad ledning och styrning där kom-

munens chefer fi ck en god inblick i vad det innebär. 
Det lades även en grund för det fortsatta arbetet och 

dagarna var mycket uppskattade. Framgent planeras 

för hur det fortsatta arbetet ska utformas och imple-
menteras så att det genomsyrar hela kommunens 

sätt att arbeta.

Insatser har även gjorts för att stärka arbetet mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i budgetarbetet 

för 2022-2024. En översyn av beredningsprocesserna 
har bland annat gjorts inom samtliga nämnder på 

uppdrag av kommunstyrelsen, där målsättningen 

varit att få en mer enhetlig ärendeberedning.

Systemeffekter i verksamheterna
En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verk-

samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-
drag och att resurserna används på ändamålsenligt 

och effektivt sätt för att nå uppsatta mål. I september 

startade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett 
projekt kallat Effektivare kommuner. Projektet pågår 

fram till januari 2023 och Falköpings kommun deltar 

tillsammans med 14 andra kommuner. I Falköping 
läggs fokus på att fl era förvaltningar ska samverka 

mer över gränserna för att nå en högre effektivitet 

– det vill säga få mesta möjliga värde i verksamhe-
terna, till minsta möjliga kostnad.

 

Det pågår ständigt arbete för att effektivisera och ar-
beta smartare kring de resurser som fi nns tillgängliga 

i kommunen. Generellt sett fi nns fl era goda exempel 

på aktiviteter som syftar till en optimerad resursan-
vändning. Det sker exempelvis kontinuerlig uppfölj-

ning av behov avseende fordon och lokaler, såväl 

ägda som hyrda, så att dessa kan användas på bästa 
sätt på både kort och lång sikt.

 

Dialog mellan förvaltningar och verksamheter har 
pågått under året för att tillvarata de kommunala 

resurserna och minska behovet av att köpa externa 

tjänster så långt det gått. Till följd av pandemin har 
fl er former av samverkan skapats internt i kommu-

nen, då det framkommit behov av att arbeta tätare 

för att klara av uppdraget. Exempelvis har personal 
från kultur och fritid stöttat upp inom verksamheter 

på socialförvaltningen. En gemensam förståelse för 

vilka behov och utmaningar som ska mötas är av stor 
vikt, inte minst för att kunna ställa om och anpassa 

verksamheten till omvärldens krav. Vad gäller per-

sonalresurser har däremot en del verksamheter haft 
svårare att resursoptimera och istället har konsult-

kostnaderna ökat under året. 

Tätare samarbete och samverkan
Många av kommunens utmaningar kräver samarbete 

över förvaltnings- och verksamhetsgränser och det 

gör kravet på gemensam uppföljning utifrån helheten 
allt viktigare. Adekvat uppföljning och analys är bland 

de viktigaste delarna i utvecklingsarbete och i strävan 

att nå samt upprätthålla en tillitsbaserad ledning 
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och styrning. Detta innebär att det är viktigt att såväl 
chefer som medarbetare har kännedom om och för-

ståelse för vikten av delaktighet i arbetet. Under året 

har fl era verksamheter genomfört riktat arbete för 
att skapa delaktighet inom ramen för sitt uppdrag, i 

respektive arbetsgrupp men också i mellanrummen 

mellan arbetsgrupper.
 

Flera förvaltningar beskriver således en utveckling 

mot ett mer processbaserat arbetssätt, vilket under-
lättar tvärfunktionell och verksamhetsöverskridande 

samverkan. Ett exempel är övergången av enhet stöd 

och försörjning från socialförvaltningen till kompe-
tens- och arbetslivsförvaltningen. Efter övergången 

bildar enheten tillsammans med arbetsmarknadsen-

heten en ny organisation med gemensamma arbets-
processer. Sedan årsskiftet har fl era insatser gjorts 

för att underlätta en övergång.

 
Ytterligare steg behöver tas gällande samverkan 

inom kommunen för att kunna möta framtida utma-

ningar. Försvårande omständigheter kan dock vara 
att olika förvaltningar har olika kulturer, olika villkor 

i sina anställningsavtal och bristande kännedom om 

varandras uppdrag och ansvar. I vissa fall kan även 
sekretess utgöra ett hinder ifall samtycke att sam-

verka inte ges från de enskilda som ärendet gäller. 

Ett tydligt syfte med samverkan, förväntad effekt och 
vem som bär ekonomiskt ansvar är viktiga parame-

trar för att underlätta arbetet.

 
En fråga för framtiden är därtill utvärdering av de 

insatser och arbetsmetoder som används, samt prio-

ritering av vilka av dessa som fortsatt ska användas. 
Det är viktigt att följa utvecklingen och fokusera på 

de värdeskapande insatser som är mest prioriterade. 

Det är viktigt att också kunna ta bort arbetsuppgifter 
och/eller aktiviteter som inte medför värde. Utveck-

lingen och arbetet blir inte hållbart om det ständigt 

tillkommer nya uppgifter utan att ledtid identifi eras 
och gallras bort.

 

Kommunens organisation behöver vara fl exibel och 
agil för att kunna ge förutsättningar att möta föränd-

ringar i omvärlden på ett följsamt sätt. Minskade 

resurser, både ekologiska, personalmässiga och 
ekonomiska, är något kommunen måste förhålla sig 

till. Viktiga åtgärder kan i detta arbete exempelvis 
vara närvärldsbevakning, ökad förståelse för andra 

förvaltningars arbete, tätare samverkan, kompetens 

och trygghet för medarbetare att arbeta fl exibelt och 
föränderlighet i de avseenden som kräver detta.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

Sammanfattning och målbedömning
Pandemin har gjort att arbetsmiljön blivit ansträngd 
för många medarbetare och chefer. I och med en 

utökad användning av digitala mötestekniker har 

en ny arbetsmiljö formats för vissa medarbetare, 
medan andra medarbetare som arbetar i direkta 

möten med enskilda medborgare eller brukare inte 

har haft denna möjlighet. Fortsättningsvis kom-
mer det vara av vikt att följa upp medarbetarnas 

arbetssituation ur olika perspektiv. Digitaliseringen 

är en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer 
samtidigt som den kan bidra till ökad självständig-

het för den enskilde och leda till en positiv påverkan 

på arbetsmiljön för medarbetare.

Det kollegiala stödet och lärandet har fyllt en stor 

funktion under pandemin, vilket blivit än tydligare 
när medarbetare arbetat i andra verksamheter än 

den ordinarie utifrån att verksamheter varit pausa-

de. En tillbakablick visar på en god omställningsför-
måga, då verksamheter med mindre arbetsbelast-

ning under året har stöttat upp i verksamheter där 

situationen varit ansträngd.
 

Arbete med tillitsbaserad styrning har ytterligare 

utvecklas under året och en plan för fortsatt arbete 
ska tas fram.

 

Trots att fl era planerade insatser för kvalitetshö-
jande åtgärder har fått stå tillbaka på grund av 

pandemin, så har arbete gjorts för att ställa om 

och resursoptimera. Därför bedöms den samlade 
måluppfyllelsen som fortsatt god.
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2021-2023 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Finansiellt mål 1: Resultatet ska över tid uppgå 
till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över 
tid avser en tioårsperiod. För perioden  2021-
2023 skall dock resultatet årligen uppgå till 

minst 45 mnkr. 

Finansiellt mål 2: Kommunens lån får högst 
uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 

2021-2023. 

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer 
att justeras så att det överensstämmer med av kom-

munfullmäktige antagna fi nansiella mål.

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -

nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 
till 65,3 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 

skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året uppgår resultatet till 127,9  

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45 

mnkr.

(TKR)
UTFALL 

2020
UTFALL 

2021

Resultat 102 270 127 865

Skatteintäkter och statsbidrag 2 146 320 2 263 561

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 4,8% 5,6%

Resultat som 2 % av skatter och stats-
bidrag

42 926 45 271

Målet för det enskilda året 2021 samt över en 10-års-
period är därmed uppfyllt.

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
Den externa låneskulden uppgår till 1 130,5 mnkr vid 

årets slut. (Låneskuld för investeringsbidrag, anslut-
ningsavgifter och fi nansiell leasing är exkluderat.) 

Därmed återstår ett låneutrymme om 569,5 mnkr 

vilket betyder att målet är uppfyllt för det enskilda 
året 2021.

 

(TKR)
UTFALL 

2020
UTFALL 

2021

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 092 813 1 130 513

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 607 187 569 487

Utvärdering av fi nansiellt mål 3
Målet är satt utifrån att kommunen nu under ett antal 
år har en hög och stor investeringstakt. När denna 

period förväntas vara klar (2024) skall kommunen gå 

in i en fas/period där investeringarna inte överstiger 
summan av resultat och avskrivningar. Då kommer 

inte låneskulden att öka. Utvärderingen av 2021 

innebär att kommunen följer detta mål och målet är 
därmed uppfyllt.   

God ekonomisk hushållning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samt-

liga mål, både verksamhetsmässiga och fi nansiella 
har en minst godtagbar måluppfyllelse. Detta inne-

bär att god ekonomisk hushållning är uppnås. 

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

Mål 2: Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

Mål 3: Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Mål 4: Kommunens organisation 
ska vara utvecklande och förny-

ande med en tillitsbaserad styrning

GOD-
TAGBAR

GOD

GOD

GOD

Finansiellt mål 3: Från 2024 får kommunens 
investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.  
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(MNKR) BUDGET
PROGN

AVVIK 
APR

PROGN  
AVVIK

AUG

AVVIK 
DEC

Barn- och utbildningsnämn-
den

-781,6 -9,0 -8,4 -9,0

Byggnadsnämnden -0,9 0,0 0,0 0,2

Kommunstyrelsen -103,6 -1,1 -0,5 0,8

Kompetens- och arbets-
livsnämnden

-91,0 0,0 -10,0 -8,5

Kultur- och fritidsnämnden -73,2 -3,8 -3,8 -2,2

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg

-32,9 -0,1 -0,3 -0,2

Socialnämnden -841,5 2,3 14,6 27,9

   Äldreomsorg och funktions-
nedsättning

-684,7 14,6 33,8 45,6

   Individ- och familjeomsorg -156,8 -12,3 -19,2 -17,7

Tekniska nämnden -185,2 1,6 -5,4 -7,4

Kommunrevisionen -1,3 0,0 0,0 0,0

Valnämnden -0,1 0,0 0,0 0,1

Överförmyndare -4,1 0,0 0,0 -0,5

Summa nämnder -2 115,3 -10,1 -13,8 1,2

Summa centralt -34,6 -6,5 -4,5 13,1

Summa taxefi nansierad 
verksamhet

0,0 -4,7 -4,7 -4,1

Övriga poster 2 194,9 41,3 66,4 72,7

Summa totalt 45,0 20,0 43,4 82,9

 

Investeringar och deras fi nansiering
Av 2021 års budget för skattefi nansierade investe-

ringar på 458,5 mnkr nyttjades 150,8 mnkr. Tekniska 
nämnden står för majoriteten av investeringarna, 

128,0 mnkr. För mer information se avsnittet Investe-

ringsredovisning.

Självfi nansieringsgraden är 148,7 % i år vilket är be-

tydligt högre än föregående år då den låg på 81,5 %. 
Investeringstakten är lägre och resultatet högre vilket 

innebär ett förbättrat nyckeltal. Vid en nivå på 100% 

innebär det att kommunen inte behöver låna för att 
investera.  

Likviditet
Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen 
till drygt 123,8 mnkr. Det fi nns även en checkräk-

ningskredit som kan nyttjas på 25,0 mnkr. Likvidi-

teten är således god. Kommunen planerar likvida 
behov dels efter drift men framförallt utifrån betalpla-

ner för investeringar. Nya lån tas upp efter planerat 

behov.

Resultat och ekonomisk ställning
Intäkter, kostnader och resultat
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 

år 2021 på 127,9 mnkr (102, 3 mnkr). 

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resul-

tat, 14,8 mnkr (18,2 mnkr). Koncernens resultat blev 
således 142,7 mnkr för år 2020 (120,5 mnkr). 

Budgetföljsamhet
Falköpings kommun gör tre bokslut per år, i april, 

augusti och december. Utöver dessa görs månads-

rapportering av ekonomisk prognos tre gånger per 
år, i mars, maj och oktober

I apriluppföljningen redovisade nämnderna en 
prognosavvikelse på -10,1 mnkr (-29,8 mnkr), vilket 

motsvarar ca 0,5 % av total ram. I uppföljningen 

var kommunens prognostiserade resultat 65,0 mnkr 
vilket var 20,0 mnkr bättre än budget. 

Delårsrapporten per augusti redovisade ett resul-
tat som var ytterligare ca 20 mnkr bättre än i april 

med ett resultat som förväntades bli 88,5 mnkr. Av 

nämnderna var det socialnämnden som stod för den 
största förbättringen genom att mer än dubbla sin 

positiva prognos jämfört med aprilprognosen. 

Nämndernas sammanvägda budgetföljsamhet för 

helåret 2021 landar på en positiv avvikelse om 1,2 

mnkr vilket är en mycket liten avvikelse. Samtidigt 
som högre skatteintäkter innebär överskott inom 

övriga poster. Barn- och utbildningsnämnden tillsam-

mans med socialnämnden är de två nämnder som 
sticker ut med störst budgetavvikelse. 

Det är viktigt att ta med och analysera avvikelserna 
under årets sista fyra månader och eventuell påver-

kan på budget år 2022. Om huruvida överskotten 

härrör sig till ett-åriga effekter eller fl eråriga kan ha 
inverkan å kommande fl erårsplaner.
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Pensionsskuldens utveckling
Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löne-

skatt uppgick till 812,3 mnkr jämfört med 794,3 mnkr 
föregående år. 

625,2 mnkr avser åtaganden som är äldre än år 1998. 
Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i 

balansräkningen vilket är i linje med den kommunala 

redovisningslagen som menar att utbetalningar av 
pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska 

redovisas som kostnader i resultaträkningen.

Ansvarsförbindelsen krymper allt eftersom utbetal-

ningar görs, dock ej med den utbetalade summan 

eftersom förbindelsen bl.a. basbeloppsuppräknas. 
Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt beräknas 

utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

ANSVARSFÖRBINDELSEN, UTVECKLING

Avsättningar för pensioner ökar främst på grund av 

för personalen intjänad förmånsbestämd ålderspen-
sion. Den förmånsbestämda ålderspensionen beräk-

nas utvecklas på följande sätt de närmsta åren: 

FÖRMÅNSBESTÄMD ÅLDERSPENSION, UTVECKLING

2021 har livslängdsantagandet i pensionsberäkning-

en uppdaterats. Människor förväntas leva längre vil-
ket innebär högre kostnader och därmed både lägre 

minskningstakt för ansvarsförbindelse och högre 

ökningstakt för avsättningen för kommunen.

Soliditet
Soliditet är ett fi nansiellt nyckeltal som anger hur stor 
andel av tillgångarna som är fi nansierade med eget 

kapital. De tillgångar som inte är fi nansierade med 

eget kapital fi nansieras med lån. Soliditet räknar man 
ut genom att dividera det egna kapitalet med balans-

omslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det 

egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder 
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. 

Som framgår av diagrammet har kommunens solidi-
tet sjunkit de senaste åren. Detta beror på de höga 

investeringarna som inte kunnat fi nansieras av egna 

medel utan lånevolymen har ökat. 2021 ökar solidi-
teten till följd av ett högt resultat och lägre investe-

ringsnivåer än föregående år. 

PENSIONSÅTAGANDEN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning för pensioner 63,0 73,0 82,9 88,2 94,8 105,6 121,4 141,3 153,4 179,1

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 759,9 811,1 773,1 748,7 715,7 695,9 676,8 647,9 633,7 625,2

Ansvarsförbindelse förtroendevalda i.u. i.u. i.u. i.u. 2,4 0,9 8,9 5,9 7,2 8,0

Totalt pensionsåtagande 822,9 884,1 855,9 836,9 812,9 802,4 807,1 795,1 794,3 812,3
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SOLIDITET (%)

Med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser har soli-

diteten ökat, detta då ansvarsförbindelse och pensio-

ner intjänade före år 1998, minskat.
 

På koncernnivå gäller motsvarande förhållande, vilket 

framgår av översikten på sid 6.

Ekonomisk ställning
De senaste tio åren har Falköpings kommun haft 

ett genomsnittligt årligt resultat på 65,3 mnkr. Årets 

resultat 2021 uppgår till 127,9 mnkr, vilket motsvarar 
5,6 % av skatter och generella statsbidrag. Kommu-

nens ekonomi är i balans och kan med bakgrund av 

ovanstående siffror betecknas som god. 

De kommande årens ökande investeringsbehov kom-

mer att kräva höga resultat så att inte ytterligare lån 
behöver tas och att befi nglita lån kan börja amorteras 

av.

Självfi nansieringsgraden av kommunens investering-

ar låg år 2021 på 148,7 %. Snittet för de tio senaste 

åren är 68,3 %. 2021 ökade självfi nansieringsgraden 
främst till följd av ett högt resultat. Målet är att nya 

investeringar ska vara självfi nansierade för att skapa 

en god ekonomisk hushållning för kommande gene-
rationer. Detta kommer dock inte kunna uppfyllas de 

närmsta åren på grund av den höga investeringstak-

ten.

Falköpings kommun har under de senaste 10 åren 

haft en betydande ökad investeringstakt, då investe-
ringar av skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden 

och gator och va-ledningar inom kommunen genom-
förts. Det har lett till att externa långfristiga skulder 

till kreditinstitut under en tioårsperiod ökat från 544 

mnkr år 2012 till 1 130,5 mnkr år 2021, och att belå-
ningen per invånare ökat. Den ökande investerings-

takten under tid medför självklart även att tillgångs-

sidan per invånare ökat.
 

Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns 

del ökade under år 2021 med 37,7 mnkr. Soliditeten 
har ökat något under år 2021 och får betraktas som 

stabil. Genomsnittsräntan för låneskulden är fortsatt 

låg, 0,44 % (0,63 %).Detta tillsammans med något 
ökat eget kapital och minskande pensionsförpliktel-

ser utanför balansräkningen gör att Falköpings kom-

mun har en stabil ekonomi.

Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostä-

der AB till 100 % vilket i sin tur äger Fastighets AB 
Mösseberg till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas 

positivt och uthyrningsgraden har liksom tidigare år 

varit god, med låg vakansgrad. Bolagets hyresintäkter 
har ökat jämfört med föregående år.

 

Moderbolagets låneskuld är oförändrade jämfört 
med föregående år och uppgår till 760 mnkr (760 

mnkr föregående år). Soliditeten ligger på en fortsatt 

stabil nivå, 15,5 % (14,6 %). 

Moderbolagets resultat år 2021 blev 12,9 mnkr och 

bolagskoncernens resultat blev 14,8 mnkr (18,2 
mnkr). Falköpings Hyresbostäder AB har en balanse-

rad tillväxt och en fortsatt stark ekonomi. 

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings 

kommun med Falköpings Hyresbostäder AB sam-

mantaget har en stabil ekonomi. Falköping har sedan 
år 2002 haft en positiv befolkningsutveckling (med 

undantag för år 2020). Demografi n med ökad andel 

barn och gamla ställer höga krav på kommunen både 
vad gäller skolor och äldreomsorg. För att möta detta 

krävs god ekonomisk hushållning, där kommunen 

självfi nansierar sina investeringar. De närmsta åren 
kommer detta dock inte vara möjligt då investe-

ringstakten är så hög. På grund av kommande stora 

planerade investeringar kommer kommunens kapital-
kostnader att öka. Detta gör att kommunen måste ha 
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relativt höga resultat för att inte få för låg självfi nan-
sieringsgrad 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 jämfö-

relse med andra kommuner står den sig väl. 
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 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Falköpings kommun har under de senaste åren redo-

visat positiva resultat vilket innebär att det inte fi nns 

några negativa resultat att återställa.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 102,3 127,9

- Samtliga realisationsvinster 0,0 -4,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlig-
het

0,0 0,0

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -1,8 -16,1

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster 
i värdepapper

5,7 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 106,2 107,8

- Reservering av medel till resultatutjämnings-
reserv

-39,2 0,0

+ Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv

0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 67,0 107,8

I resultatet ingår vinster om 6,0 mnkr som avser 

försäljning av omsättningstillgångar (exploaterings-

fastigheter, ex villatomter och industrimark) vilka inte 
justeras för i utredningen ovan.

Efter justeringar är balanskravsresultaten i princip 
lika för åren 2020 och 2021.

Inga ytterligare medel har reserverats till resultatut-
jämningsreserven under år 2021. Dels bedöms nivån 

om 100 mnkr vara tillräcklig, dels utreds resultat-

utjämningsreservens vara eller icke-vara just nu på 
nationell nivå.

Social investeringsreserv (SIR)
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att 

inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en 
ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala 

investeringsreserven är att genom hälsofrämjande, 

förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta nega-
tiva händelseförlopp i ett tidigt skede. 

Falköpings Kommun hade vid utgången av året 2,2 
mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte 

nyttjade medel uppgår till 2,1 mnkr. Medel kvar att 

fatta beslut om uppgår till 0,1 mnkr. Inga ytterligare 
medel har öronmärkts till SIR under år 2021.

Den sociala investeringsreserven i sin nuvarande 
form (som reservering av eget kapital) kommer av-

vecklas i samband med budgetarbetet 2023-2025 och 

istället hanteras som en budgetpott inom fi nansverk-
samheten.  
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 Väsentliga personalförhållanden

Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktighet där 
chefer och medarbetare gemensamt samverkar för god arbetsmiljö och kvalitet. HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, 

samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom samtliga 

områden för att säkerställa detta. 

FÖRVALTNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 002 1 012 183 191 1 185 1 203

Kommunledningsförvaltningen 91 89 7 9 98 98

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 130 145 41 63 171 208

Kultur- och fritidsförvaltningen 60 66 6 7 66 73

Samhällsbyggnadsförvaltningen 331 328 14 18 345 346

Samhällsskyddsförvaltningen 85 84 4 4 89 88

Socialförvaltningen 1 178 1 165 93 85 1 271 1 250

Totalt 2 877 2 889 348 377 3 225 3 266

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

Personalsammansättning
Antalet anställda i kommunen uppgår till 3 266 

personer vilket är en ökning med 41 anställda från 

föregående år.

Kompetensförsörjning
Kommunens arbete med att uppfattas som en att-

raktiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera 

nya medarbetare, men även att behålla och utveckla 
befi ntlig kompetens.  Arbetet med att kvalitetssäkra 

och effektivisera samtliga processer inom HR-om-

rådet fortlöper och med fokus på digitalisering och 
förändringsledning. Syftet är att ge verksamheterna 

bästa möjliga stöd så att de kan möta kommunin-

vånarnas behov, samtidigt som kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare och 

chefer en god arbetsmiljö och kompetensutveckling. 

Att fortsätta utveckla samverkansformer både internt 
och externt är en viktig förutsättning för att klara 

kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. 

I början av året antogs en ny kommunövergripande 
Kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 med 

bred ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen 

utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-Utveckla-
Behålla-Avsluta. 

Förutsättningarna för fl era planerade aktiviteter inom 
området så som introduktionsdagar, utbildningsin-

satser, nätverksträffar besök på yrkeslivsmässor och 

rekryteringsdagar har påverkats av covid-19. En effekt 
av detta är att fl era av dessa aktiviteter har ersatts av 

digitala lösningar. 

Attraktiv arbetsgivare
Det fi nns ett stort värde i att synliggöra kommunen 

som arbetsgivare i olika sammanhang och mot olika 

åldersgrupper. För att stärka arbetsgivarvarumärket 
har bland annat arbetet med kommunens LinkedIn-

konto utvecklats och intensifi erats med fl er inlägg 

och ökat antal följare som resultat. . Tillsammans 
med fackliga organisationer har det under hösten 

pågått ett arbete med att utveckla den tidigare hand-

lingsplanen (framtagen utifrån HÖK21) med syfte att 
kartlägga nuläget samt identifi era och ge en samlad 

bild av de framtida behov Falköpings kommun står 

inför inom skolväsendet vad gäller kompetensförsörj-
ning och medarbetarnas kompetensutveckling. Ett 

liknande arbete, har utifrån centrala avtal (HÖK20), 

startas upp och berör identifi erade grupper inom 
Socialförvaltningen. 

Rekrytering
Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla rekryte-

ringsprocessen har fortsatt. Rekryteringsverktyget 

har kompletterats med att kravprofi len upprättas i 
systemet.

Behovet av utbildad och behörig personal är fortsatt 
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stort inom fl era yrken, bland annat lärare, förskol-
lärare, fritidspedagoger och undersköterskor. Andra 

yrkesgrupper där det har varit utmaningar gällande 

rekryteringar under året är fysioterapeuter och er-
farna socialsekreterare.

Introduktion
En väl genomförd introduktion för nya medarbetare, 

s.k. onboarding, ökar medarbetarens chans att trivas, 
prestera och bidra till verksamhetens mål. Utöver 

introduktionen på den egna arbetsplatsen genomförs 

kommunövergripande introduktionsdagar för nyan-
ställda. Dessa har på grund av pandemin genom-

förts digitalt under 2021 vilket har uppskattats men 

utvärderingar visar att man föredrar att genomföra 
dem fysiskt bland annat på grund av ökad möjlighet 

till nätverkande.

Under hösten har det även automatiserats ett utskick 

med välkomstmail till nyanställda.

Utveckla och behålla kompetens
Att ta till vara på och utveckla befi ntlig kompetens 

hos organisationens medarbetare är ett lika viktigt 

arbete som att attrahera och rekrytera nya. Med-
arbetarna är organisationens viktigaste resurs och 

medarbetarnas omställningsförmåga, kompetens och 

kunskap ska tillvaratas på bästa möjliga sätt för att 
möta medborgarnas behov och nå verksamheternas 

mål, på detta sätt används organisationens resurser 

på ett effektivt sätt.

Många utbildningar har på grund av pandemin fått 

ställas in men allteftersom under året har en del av 
dem kunnat genomföras i digital form istället alterna-

tivt i mindre grupper.

 
En av de insatser som genomfördes digitalt var den 

återkommande chefsdagen där samtliga chefer bjuds 

in till någon form av kompetensutvecklande insats. 
Med anledning av att det skett en justering av mål 

4-”kommunens organisation skall vara utvecklande 

och förnyande med tillitsbaserad styrning” så blev 
temat för årets chefsdag att tillsammans fundera på 

hur kommunen skall ta sig framåt samt på vilket sett 

detta skall genomsyra organisationen. 
 Omställningsarbete pågår i olika former för att 

coacha och stödja medarbetare och chefer i olika 
typer av omställningssituationer, bland annat kar-

riärcoachning, karriärväxlingsprogram, handledning, 

pensionskurser med mera. De fysiska träffarna har 
under året ersatts med digitala möten alt. personliga 

möten utomhus.

 
Under året har en ny Pensionsriktlinje antagits där 

det bland annat ges medarbetare möjlighet till tjänst-

ledighet med full avsättning till pension (om verk-
samheten tillåter). Detta har slagit mycket väl ut och 

fl era medarbetare har valt att gå ner i tid och fortsatt 

arbeta ytterligare en tid utan att förlora ekonomiskt 
på det.

Under året har även karriärcoachning erbjudits. Syftet 
med karriärcoachning är att stötta individen i sin 

yrkesmässiga utveckling och att minska inlåsningsef-

fekter på våra arbetsplatser. Under 2021 märktes en 
nedgång i antalet samtal på grund av att covidrestrik-

tionerna krävde distansarbete. 30 samtal med 27 

personer genomfördes. Några av samtalen fördes via 
telefon och digitalt.

Avslut och beräknade pensionsavgångar
En gemensam mall för avslutningssamtal har tagits 

fram och lagts in i HR-systemet Novi för att under-
lätta och kvalitetssäkra avslutningssamtalen med 

medarbetare som slutar sin anställning i organisa-

tionen. Under 2021 var det 80 personer som valde 
att gå i pension och åldersfördelningen ser ut enligt 

tabellen nedan.

FAKTISK PENSIONSÅLDER-ÅLDERSFÖRDELNING I PROCENT
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Pensionscoachning fi ck ställas in under våren 2021. 
Träffarnas syfte är att förbereda individen inför pen-

sionsavgång. Coachningen görs i grupp där delta-

garna träffas och refl ekterar kring olika teman. Då en 
stor del av syftet bygger på mötet mellan människor, 

var det inte genomförbart digitalt. Under hösten ge-

nomfördes en kurs med 6 deltagare i stort konferens-
rum, för att tillgodose kravet på två meters avstånd 

mellan deltagarna. 

Arbetsmiljö och hälsa
Falköpings kommun arbetar systematiskt med ar-
betsmiljön utifrån riktlinjer och rutiner i Medarbetar-

portalen. SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet 

ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en 
god hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. HR-av-

delningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö 

och hälsa.
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen 

via enkät som skickas ut i verksamheterna och rap-
porteras enligt samverkansstrukturen. Under året 

genomfördes en inspektion av Arbetsmiljöverket med 

resultat att rutiner för uppföljning ska förbättras. Det-
ta arbete kommer att pågå under 2022 bl a genom 

införandet av ett digitalt system för arbetsmiljö som 

förväntas förbättra struktur, överblick och arbetssätt i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer på alla 

nivåer i organisationen. 

Arbetsmiljöarbetet har påverkats av Coronapande-

min, men på olika sätt för olika typer av verksamhe-

ter. Distansarbete, bemanning och kommunikation 
är några av de utmaningar verksamheterna har tving-

ats hantera. Digitaliserade stödsystem och verktyg 

ger en arbetsmiljö som innebär både möjligheter och 
problem. Det gäller fysiska, psykosociala och kogni-

tiva förhållanden.

Arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skydds-

ombud har genomförts digitalt. Flera arbetsplatser 

har under året jobbat med utveckling bland annat 
genom metoden Kärnkvaliteter som syftar till att öka 

självkännedom och bättre samverkan i arbetsgrup-

perna. 
 

Lika möjligheter
Begreppet Lika möjligheter står som samlings-

namn för arbetet med jämställdhet och mångfald. 
En medarbetares kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella 
läggning eller ålder ska inte hindra personen att ha 

lika möjligheter i anställningen, jämfört med andra 

medarbetare. 

Sveriges kommuner och landsting (SKR) publicerade 

under 2020 rapporten En jämställd arbetsgivarpoli-
tik – ett program i nio punkter. I inledningen står att 

läsa: ”Kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbe-

tarna inom vård, skola och omsorg. De strukturella 
skillnader som fi nns mellan män och kvinnor på 

svensk arbetsmarknad påverkar såväl individen som 

verksamheten, arbetsgivare och samhället i stort och 
kommuner och regioner i synnerhet.”

Rapporten lyfter fram att det fi nns ett starkt samband 
mellan fördelningen av föräldraledighet, fördelningen 

av VAB och obetalt hemarbete och att den ojämställ-

da fördelningen av det obetalda hemarbetet, särskilt 
ansvaret för barn, är helt avgörande för kvinnors 

situation. Detta påverkar kvinnors ekonomi: dels 

får kvinnor ut en lägre ersättning direkt, dels påver-
kas pensionen på sikt. Kvinnor nyttjar i högre grad 

föräldrapenningen under barnets första två år. I dag 

delar 20 procent av landets föräldrapar bestående av 
en man och en kvinna jämställt på föräldradagarna 

(källa: Försäkringskassan 2018). 

Försäkringskassans nationella statistik för uttag av 
föräldrapenning, som kan tas ut vid föräldraledighet, 

visar att pappor i Sverige tagit ut ca 30 % av dagarna 

(dagar med partiellt uttag omräknade till hela dagar) 
sedan 2018. 

Ett jämställt uttag defi nieras som att vardera föräld-
ern har tagit ut mellan 40 och 60 procent av föräldra-

penningdagarna när barnet fyllt två år. Försäkrings-

kassans statistik visar att jämställdheten (gällande 
uttag av föräldrapenning) har ökat med 2,5 procent-

enheter i Falköpings kommun de senaste 4 åren. År 

2017 stod papporna för 25,9 % av uttaget och 2021 
hade siffran ökat till 28,4 %. I en jämförelse med lan-
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dets övriga kommuner hamnar Falköping strax under 
mitten på listan när alla Sveriges kommuner rangord-

nats utefter resultat. Det gäller även vid jämförelse 

med lika stora kommuner sett till befolkningsmängd, 
samt med kommuner i Västra Götaland.

Vi ser alltså att fördelningen av uttag av föräldrapen-
ning är något mindre jämställd i Falköping. Den 

ojämna fördelningen påverkar kvinnors ekonomi på 

fl era sätt: dels får kvinnor ut en lägre ersättning di-
rekt, dels påverkas pensionen på sikt. Därför är målet 

att underlätta för medarbetare att förena föräldraskap 

och arbetsliv högst aktuellt.

Däremot är uttaget av vård av barn (VAB) mer 

jämställt. Här har pappornas procentuella andel 
av uttaget ökat med 3,1 procentenheter de senaste 

4 åren, från 38,6 - 41,7 %. Falköping placerar sig 

därmed bland de 25 % ”bästa” kommunerna i landet. 
Förhållandet gäller även vid jämförelse med lika stora 

kommuner befolkningsmässigt, samt med kom-

muner i Västra Götaland, vilket är glädjande. Dock 
innebär föräldraledighet oftast att vårdnadstagaren är 

frånvarande fl er dagar från arbetet, jämfört med VAB. 

 
Utbildningsmässigt har området Lika möjligheter 

under året ingått i utbildningen i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som riktar sig till chefer och 
skyddsombud. HR-avdelningen har fortsatt deltagit i 

länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsfrågor för att 

fylla på med aktuell kunskap.

HR-avdelningen har under året anordnat några ut-

bildningstillfällen gällande våld i nära relation i sam-
verkan med socialförvaltningen. Chefer, skyddsom-

bud och medarbetare har bjudits in att delta genom 

den kommungemensamma utbildningskalendern. 
Utbildningen har prioriterats att hållas under pan-

demin eftersom våldsutsatta påverkas av att vistas 

mer i hemmet. Utbildning har även erbjudits i Lika 
möjligheter under året.

Personalaktiviteter
Under år 2021 har HR-avdelningen satsat på uteak-

tiviteter efter sommaren med Skogsbad/hängmatta 
i skogen med Karin Aronsson, utomhusträning med 

Coachanna och lättare träning i skogen med Karin 

Aronsson. Samtliga aktiviteter med god uppslutning. 

I samarbete med KIF ordnades en tipspromenad 
med korvgrillning på Mösseberg i slutet på septem-

ber. Denna promenad planeras att vara ett återkom-

mande inslag vår och höst i samarbete med KIF. I 
november anordnades en kransbindning med Södra 

blomsterhandeln i Stadshushallen med julsmörgås/ 

fi ka med bra uppslutning. Personalaktiviteter ska 
planeras in i ett årshjul med bredd och variation på 

aktiviteterna över året.

Under hösten 2021 samarbetade HR-avdelningen 

med MyMowo för att erbjuda föreläsningar/work-

shop för Hälsoinspiratörerna. Detta samarbete 
fortsätter under 2022 för att höja statusen på rollen 

som Hälsoinspiratör och stärka fokus på friskfaktorer 

ute i verksamheterna.

Ett politiskt beslut togs att under 2022 fortsatt er-

bjuda friskvårdsbidrag/friskvårdstimma samt erbjuda 
träning på Kommungymmet. 

Friskvårdsbidrag/ friskvårdstid har erbjudits med-
arbetare från februari 2021 i syfte att stimulera till 

friskvårdsaktiviteter som förbättrar hälsan. Bidraget 

har använts av 1 557 medarbetare under året (2020: 
1197). Fördelningen är bidrag: 1331 personer, tid: 

226. Antal kvinnor: 1 177, män: 380.

Arbetsrätt, lön och villkor
Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syftet 
med den kartläggningen är att upprätthålla en god 

och ändamålsenligt lönepolitik kopplat till kompe-

tensförsörjningsbehov samt att det inte skall fi nnas 
några osakliga löneskillnader utifrån diskriminerings-

lagstiftningens grunder. 

HR-avdelningen har under året arbetat med att 

kvalitetssäkra kommunens lönekartläggning där en 

av delarna har varit att se över och utvärdera själva 
löneprocessen. Ytterligare kvalitetssäkring gällande 

lönehanteringen sker genom digitalisering med bland 

annat interna e-tjänster.

Fler insatser gällande kvalitetssäkring av löneproces-

sen planeras under 2022. HR-avdelningen har även 
löpande stöttat cheferna i arbetsrättsliga frågorna 

samt erbjudit utbildning i rättigheter och skyldigheter 

för att öka kunskapen ute på arbetsplatserna.
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Under 2021 skapades en e-tjänst för att medarbetare 
på ett smidigt sätt ska kunna anmäla sina eventuella 

bisysslor till arbetsgivaren. 180 bisysslor godkändes 

under året och dessa  handlar i stora drag om att 
driva ett eget företag i liten skala, att ha uppdrag i 

en förening eller att hjälpa en anhörig med dennes 

företag. 

Sjukfrånvaro
Falköpings kommun har följt rekommendationerna 
från svenska myndigheter gällande covid-19. Äld-

reomsorgen har varit drabbad av pandemin och 

det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. 
Skolverksamheten har mött stora utmaningar under 

pandemin och distansundervisning har varit i fokus 

inom verksamheter som högstadiet, gymnasiet, KAF. 
I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån 

samt att ställa om till digitala möten och utbildningar 

har detta genomförts.

Under 2021 ökade frisktalet där Falköpings kommuns 

medarbetare har 34,53 % inte har någon sjukfrånvaro 
alls (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvaro-

dagar (20,5 % 2020).

Även den totala sjukfrånvaron minskade under 2021 
till 7,1 % (8,2 % 2020).

Falköpings Kommun får regelbundet information 
från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall 

i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med 

Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshäl-
sovården ges möjlighet till en bra överblick angående 

behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR 

ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och 
omplaceringsutredning avsluta anställning och ge 

medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare 

i nytt arbete. 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att imple-

mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för 
friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lo-

kala samverkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 

2022 kommer det fi nnas ett fokus på chefers arbets-
miljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt 

arbete med den organisatoriska och sociala arbets-

miljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 
viktiga att fokusera på.

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

 

FÖRVALTNING
ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG

ORDINARIE ARBETSTID (%)
TOTAL ANDEL SJUKTIM-

MAR AV 
TILLGÄNGLIG ORDINARIE 

ARBETSTID (%)

60 DAGAR ELLER MER (%)
KVINNA MAN

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,5 6,4 4,1 3,3 6,7 5,7 26,7 27,2

Kommunledningsförvaltningen 1,9 0,7 1,1 1 1,5 0,8 0 0

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 4,9 4,6 9,2 4 6,2 4,4 39,4 45,8

Kultur- och fritidsförvaltningen 9,1 7,7 2,5 1,4 6,5 5 43,2 53,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen 8,7 8,6 5,1 3,7 7,3 6,6 33 37,7

Samhällsskyddsförvaltningen 3,5 2,4 2,5 2,3 2,6 2,3 24,6 17,5

Socialförvaltningen 11,9 10,4 7,5 7,3 11,1 9,9 27 33,6

TOTALT 9,3 8,1 5 4,1 8,2 7,1 28,1 32,7

FÖRVALTNING TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

–29 ÅR (%) 30–49 ÅR (%) 50– ÅR (%)

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,2 6,4 6,4 5,3 7 5,9

Kommunledningsförvaltningen 1,5 0,4 1,7 0,8 1,4 0,9

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 14,1 4,2 5,5 6 6,3 3

Kultur- och fritidsförvaltningen 3,2 2,2 5,9 4,4 9,5 8,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6,6 7 6,6 6,6 7,9 6,5

Samhällsskyddsförvaltningen 3,6 3,3 2,9 1,3 7,9 3,1

Socialförvaltningen 10,2 8,6 12 9,6 10,7 10,7

TOTALT 8,4 6,9 8,2 6,7 8,1 7,5
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 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med skolorganisationen kommer fortsätt, 

utifrån en ny tidsplan. Den inre organisationen i 
grundskolan kommer fortsätta att utvecklas. Antalet 

barn som behöver omhändertas kommer minska. 

Fler elever går ut grundskolan med behörighet till 
nationellt program på gymnasiet. Ökad genomström-

ning på introduktionsprogrammen, i samverkan med 

KAF. En ökad andel ungdomar som fullföljer sina 
studier eller kommer i egen försörjning. Samtliga 

skolformer tar nästa steg i digitaliseringen. Det kom-

mer krävas en högre grad av samarbete mellan kom-
munens förvaltningar i framtiden, men det är också 

vad nämnden förväntar sig kommer ske framöver då 

stora steg tagits i den riktningen under 2021.

Kommunstyrelsen
Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta utveck-

las för att säkerställa kvalitén i processer och under-

lag för beslut till budget, prognoser och uppföljning. 
På kommunledningsförvaltningen fortsätter proces-

sen kring mark- och exploateringsfrågor.

     
Arbetet med projekt Ö9, byte av ekonomisystem, 

kommer in i nästa fas, förberedelser för implemen-

tering, under 2022. Detta är ett mycket omfattande 
arbete varför ekonomiavdelningen kommer behöva 

förstärkning av resurser. Implementering av modul 

för avtalsuppföljning kommer att färdigställas. Vidare 
skall funktionen för samordning och ledning av kom-

munens analysgrupp och internkontrollarbete säker-

ställas. Arbetet gällande förvaltning av kommunens 
stiftelser och donationsfonder fortsätter.

  

Koncessionsupphandlingen av camping och skid-
backe kommer avslutas under våren 2022 och detta 

utfall kommer påverka Näringslivsavdelningens per-

sonal och resursplanering. Arbetet med en modell för 
en platsvarumärkesprocess kommer inledas under 

våren år 2022.

Antalet planuppdrag har ökat och det handlar både 

om planering för kommunala verksamheter men 

även planer initierade av privata aktörer. 
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta 

arbetet med digitalisering av olika delar i verksam-
hetsprocesser.

Några kostnadsökningar att vara medveten om är att 
avtal för webb, intranet och licenser  sker en prisök-

ning årligen. Här räcker inte den generella uppräk-

ningen baserat på prisindex för kommunalverksam-
het (PKV) att täcka upp kostnaden.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsövergång Stöd- och 
försörjningsenheten till AME
Under året har en ny arbetsmarknadsstrategi beslu-

tats och en verksamhetsfl ytt har skett för Stöd- och 

försörjningsenheten till kompetens- och arbetslivs-
förvaltningen. Detta är två viktiga delar i Falköpings 

arbetsmarknadspolitik vars syfte och förväntan är att 

få fl er i arbete samt minska behovet av ekonomiskt 
bistånd.

Den nya organisationen förväntas utveckla metoder 
och effektivisera processer som på sikt kommer att 

synas i statistik och ekonomiskt resultat. 

Hållbar matchning

Förvaltningens förutsättningar att matcha utbud med 
efterfrågan av kompetens är till stor del beroende 

av samverkan och nätverk. Strukturförvandlingen på 

arbetsmarknaden gör behoven svårprognostiserade 
och matchningsproblematiken än större. Trots en 

lägre arbetslöshet är det färre som avslutas till ar-

bete/studier och det är en högre andel kursdeltagare 
som gör avbrott inom sin utbildning. Genom fortsatt 

arbete med stärkt valkompetens, motiverande samtal 

och kartläggning förväntas fl er komma vidare med 
fullföljda studier, hamna i rätt typ av insats för att ge-

nomgå stegförfl yttning samt närma sig egen försörj-

ning. Utöver detta förväntas samverkan med både 
kommun och näringsliv stärka det sociala ansvaret. 

Vuxenutbildning och fullföljda studier är verktyg för 

en hållbar matchningsprocess och för individens 
etablering på den reguljära arbetsmarknaden. 

Kultur- och fritidsnämnden
Skulden
Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 
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som inte lär sig simma, föreningar som minskar 
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva, 

läsförståelse som minskar när ytor mellan biblioteka-

rier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som 
inte upplevs när scener och verksamheter inte får 

vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgö-

rande för kultur- och fritidsnämnden att kompensera 
för detta i fl era år framöver.

Prioriteringar
Särskilda satsningar som behöver hanteras framöver 

berör resurser till den öppna ungdomsverksamheten, 
investeringsbehov kring Odenbadet, kulturverksam-

het i centrum, fortsatt arbete med utveckling av 

Medborgarhuset, områdesbaserat arbete i Falköpings 
kommuns olika orter också kopplat till attraktiva bib-

lioteksfi lialer och tillgängliga ytor för fysisk aktivitet.

Projekt och tillfälliga medel
Nämnden har under året många tillfälliga projekt och 

medel ifrån kommunens övergripande strategiska 
medel och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas 

utföra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar 

förvaltningen och ställer höga krav. Det är många 
medarbetare som arbetar hårt för att dessa projekt 

och medel ska användas ansvarsfullt och det ökar 

arbetsbelastningen under året. 

Minskade resurser
Förvaltningen arbetar sedan fl era år med att opti-
mera utfallet av investerade medel. Även om effek-

tiviseringsarbetet genomförs med hög lojalitet mot 

arbetsgivaren och god fl exibel förmåga så ses risken 
att effektivisering kommer drabba invånare. Åtgärder 

såsom minskade öppettider, försämrat utbud och 

färre mötesplatser ses som möjliga vägar att gå. 
Landsbygden förefaller extra utsatt i besparingstider 

då verksamheten på landsbygd som regel kostar mer 

per deltagare jämfört med verksamheten i Falköpings 
centralort. Ytterligare identifi erad risk är att kommu-

nens förvaltningar generellt sett agerar med kortsik-

tighet och prioriterar de egna verksamheterna istället 
för att se helhetseffekten som skapas när förvaltning-

arna agerar som en helhet. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Förebyggandeavdelningens arbete påverkas till 
följd av lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Inventering av tillsynsbehov utifrån nya regler och 
planering av nya arbetsmetoder har påbörjas under 

hösten. Ökad administrativt arbete ses som en följd 

av utvecklingen.

Kommunernas samordningscentral, KSC, förbereder 

för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till kom-
munerna/verksamheterna från 2022 om arbetet med 

trygghetslarm faller ut enligt avsiktsförklaringen.

Vidare fortgår samarbetet med MSB i utvecklingen 

av samordningscentralen som en av fem SGSI 

noder(Swedish Government Secure Internet).

Avdelningen för skydd och säkerhet återupptar det 

arbete som fått stå tillbaka under pandemihante-
ringen och 

Socialnämnden
Förebyggande insatser för barn och familjer

Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat mar-
kant. År 2020 visade ett brott mot denna trend, men 

under 2021 märktes återigen en kraftig ökning, vilket 

är oroväckande.
 Samverkansarbetet med förskola och skola kommer 

att fortgå även under 2022, men utvärdering kom-

mer att ske i början av året, då önskad effekt inte 
har nåtts. Bland annat har antalet anmälningar från 

skolan ökat under hösten, vilket tyder på att det drö-

jer längre än nödvändigt innan kontakt med social-
tjänsten tas. Samtidigt märks ett minskat infl öde till 

Ällagatans förebyggande verksamhet. Denna situa-

tion kommer att analyseras vidare i början av 2022.

Förbyggande insatser för vuxna
Ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att motverka 

ofrivillig ensamhet hos äldre påbörjades under våren. 

Den 1 september anställdes två aktivitetssamord-
nare och en IT-fi xare. Uppdragen för dessa innefat-

tar bland annat att erbjuda och genomföra sociala 

aktiviteter anpassade till målgruppen samt att öka 
den digitala delaktigheten och kompetensen för äldre 

invånare i kommunen. Arbetet, vilket startade som 

ett projekt fi nansierat genom statliga stimulansme-
del, har redan fallit mycket väl ut. Det övergår därför 

2022 efter beslut i kommunfullmäktige om budgettill-

skott till permanent verksamhet.
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Revisorerna kommer att under verksamhetsåret ha 
fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presi-

dium. Kommunstyrelsens och nämndernas verksam-

heter följs genom dialogmöten/hearings samt att 
revisorerna tar del av handlingar och protokoll. 

Valnämnden
Det fi nns valmyndigheter på tre nivåer: Valmyndighe-

ten på nationell nivå som ansvarar för att planera och 
samordna genomförandet av val och folkomröstning-

ar, länsstyrelsen som är regional valmyndighet, och 

kommunernas valnämnder som är lokal valmyndig-
het. Det övergripande uppdraget för valmyndigheter 

på alla nivåer är att skydda demokratiska värden och 

skapa förtroende för valsystemet. Uppdrag för val-
nämnden i Falköpings kommun är att administrera 

och genomföra allmänna val samt förekommande 

folkomröstningar. Detta innebär i praktiken att ordna 
vallokaler och röstningslokaler, rekrytera och utbilda 

röstmottagare, beställa och administrera valmaterial, 

informera allmänheten om var och hur man röstar. 
Valnämndens administration sköts av kommunled-

ningsförvaltningen.

Valnämndens första sammanträde under valperioden 

ägde rum den 24 februari 2022. Arbetet med förbere-

delser såsom rekrytering och utbildning av röstmot-
tagare kommer att intensifi eras under våren 2022.

Överförmyndarnämnden
Antalet människor som behöver ställföreträdare ökar 
över tid. Grovt räknat sägs att 1 % av befolkningen 

behöver hjälp med någon form av ställföreträdare. 

För vår kommun ligger den siffran på 1,3 %. I hela 
samverkansområdet ligger siffran på 1,2 %.  Dess-

utom ökar komplexiteten hos de som behöver ha 

ställföreträdare. För många av de mest komplexa 
uppdragen anlitas Social Förvaltartjänst i Tidaholm. 

Denna utveckling kan förväntas bestå.

En statlig utredning – Ställföreträdarutredningen – 

har lagt fram sitt förslag. Förvaltningschefen för ÖiS 

har lämnat ett remissvar. Skulle utredningens förslag 
genomföras i en ändrad lagstigning kommer Överför-

myndarorganisationen att väsentligt förändras.

Tekniska nämnden
Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på mats-

vinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 2021, 
kopplat till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer 

om” där minskningen av matsvinn utgör den största 

utmaningen.
 

Det andra löftet kopplat till klimatlöftena handlar om 

mängden CO2e per kg inköpta livsmedel, Avdelning-
en nådde målet redan förra året men fortsätter att 

minska sin påverkan av klimatet genom klimatsmarta 

inköp av den offentliga maten.

Städavdelningen följer branschens utveckling gäl-

landes maskiner med robotiserad teknik för offentlig 
miljö/lokaler. I framtid leder detta till effektiviseringar 

av metoder och moment. Satsningar på kompetens- 

och teknikutveckling kommer att ske inom de när-
maste åren. Inköp av effektiva maskiner och redskap 

görs fortlöpande. 

Det förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen om 

att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i 

stället städa själva görs som ett ”pilot” även under 
2022 med anledning av covid-19 och utvärderingen 

fl yttas fram. Oron bland städavdelningens personal 

kvarstår, att utbildning ses som mindre viktigt för 
yrkesgruppen lokalvårdare. Lokalvård riskeras ses 

som bisyssla, det skapar parallella verksamheter och 

yrkesgrupper ställs mot varandra.

Under de närmaste åren kommer stora exploate-

ringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka krä-
ver skötsel. Utbyggnad förväntas ske framförallt på 

Megaliten, Fåraberget och Marjarp. Dessa utbyggna-

der tar stora resurser i anspråk under byggtiden men 
kräver även att medel avsätts för drift och underhåll.

Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investerings-

volymen att vara fortsatt hög de närmaste åren, 
vilket innebär många investeringsprojekt och en hög 

arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.

Kommunrevisionen
Under våren kommer revisorerna att besluta om 

fördjupade granskningar utifrån risk- och väsentlig-
het som sker löpande under året, där riskutsatta verk-

samhetsområden lyfts kontinuerligt. 
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Bolagsform
Falköpings Hyresbostäder AB
Falköpings kommun har en positiv befolkningsut-

veckling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor 
och vakansgraden har i år liksom de senaste åren 

varit låg även om antalet lediga bostäder ökat något. 

Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduk-
tion om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exem-

pel är ny detaljplan beställd för kvarteret Snickaren 3.  

 
Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitiati-

vet och har satt mål att minska energianvändningen 

med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara 
fossilfria senast 2030. Förutom den klimatvinst som 

uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme 

och sophämtning en stor inverkan på resultatet och 
minskningen av förbrukningarna är en anledning till 

goda resultat. 

Bolaget har 13 anställda på kontoret. Under året har 

tre personer på kontoret gått i pension och under 

2022 kommer en person att gå i pension, detta har 
inneburit att kompetensinventering, organisationsö-

versyn och rekryteringsplanering utförts i syfte att 

säkerställa framtida personalbehovet.

Fastighets AB Mösseberg
Förvaltningen av befi ntliga fastigheter, förutom 

GreenLog, förväntas fortsätta som tidigare. 

Bolagets intäkter och främst avskrivningskostnader 

kommer att minska väsentligt under år 2022 jämfört 

med tidigare år.

Verksamhet i annan juridisk form
Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS)
Regeringen genomför fl era utredningar inom avfalls-

området som kan få stor påverkan på förbundets 

verksamhet. Som exempel kan nämnas obligatorisk 
insamling av matavfall, frival för företag och kommu-

nalt ansvar för insamling av förpackningar.

Obligatorisk insamling av matavfall innebär att de 

miljöstyrande avgifterna tas bort och då minskar 

intäkterna. Samtidigt ökar kostnaderna för både 

insamling och behandling av matavfallet då fl er kärl 
ska tömmas och mängderna matavfall ökar. 

Frival innebär att företag och verksamheter ska 
kunna välja vem som ska hämta, transportera och 

behandla den del av deras avfall som faller under 

kommunalt ansvar. Om frivalet beslutas innebär det 
ökade transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbe-

hov och större administrativ börda för kommunerna.

Ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

skulle innebära en genomgripande förändring av det 

kommunala insamlingssystemet. Regeringen väntas 
fatta beslut under 2022.

Kommunalförbundet Miljösamverkan 
Östra Skaraborg (MÖS)
Arbetet med att implementera e-tjänster i syfte 
att digitalisera och effektivisera verksamheten har 

utvecklats väl. Idag fi nns 10 e-tjänster i drift. Under 

2021 har förbundet deltagit i framtagandet av fl era 
nya e-tjänster samt bidragit till att uppdatera och 

förbättra befi ntliga e-tjänster. Användningen börjar 

komma igång från låga nivåer.
 

Under 2021 har nuvarande chefsriktlinje för tillsyn 

och kontroll sett över i syfte att förbättra, förenkla 
och likrikta våra arbetsmetoder. I detta ingår att få 

till en gemensam kontrollprocess på kontoret. Stora 

delar av kontoret har involverats i arbetet och en rad 
förbättringar har identifi erats. Förändringarna träder i 

kraft från och med 1 januari 2022.

Under hösten 2021 togs en nationell strategi för 

miljöbalkstillsyn fram i samverkan mellan Natur-

vårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folk-
hälsomyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, 

Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Strategin 

syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett 
nationellt perspektiv är extra angelägna under strate-

gins period som är 2022-2024.

Sedan en tid tillbaka arbetar Livsmedelsverket med 

att se över och göra om befi ntlig riskklassningsmo-

dell för livsmedelsanläggningar. Målsättningen är att 
en ny modell ska gälla från och med 2024.
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 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 2  666 044      672 052      528 949      544 016     

Verksamhetens kostnader 3 -2 598 060     -2 489 511     -2 521 005     -2 418 918     

Avskrivningar 4 -186 641     -173 462     -147 134     -140 537     

Verksamhetens nettokostnader -2 118 657     -1 990 920     -2 139 191     -2 015 439     

Skatteintäkter 5  1 521 371      1 441 057      1 521 371      1 441 057     

Generella statsbidrag och utjämning 6  742 190      705 263      742 190      705 263     

Verksamhetens resultat  144 904      155 399      124 370      130 880     

Finansiella intäkter 7  17 033      3 080      19 026      5 079     

Finansiella kostnader 8 -19 268     -38 008     -15 531     -33 690     

Resultat efter fi nansiella poster  142 668      120 472      127 865      102 270     

Extraordinära poster  -     -  -      -     

ÅRETS RESULTAT  142 668      120 472      127 865      102 270     

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Kommunens intäkter består inte enbart av skattein-

täkter och generella bidrag. Under posten verksam-

hetens intäkter ligger även intäkter som försäljnings-
intäkter, bidrag, taxor och avgifter. Verksamhetens 

intäkter minskade från föregående år med 3 %.

Kommunen har fått ersättning från staten för del av 

sjuklönekostnader till följd av pandemin. Bidraget 

uppgår till 12,1 mnkr och motsvarande summa förra 
året var 24,5 mnkr. Totala bidrag har minskat med 

ungefär motsvarande jämfört med föregående år. 

Ersättning för december 2021 ingår inte i resulta-
tet ovan då beslut fattades efter att bokföringsåret 

stängts. Bidraget, som uppgår till 2,0 mnkr kommer 

att bokföras i januari.

Kommunens kostnader är 4 % högre än 2020. Löner 

för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter och 
kostnader för pensioner är den i särklass största 

kostnadsposten i kommunens ekonomi. Posten upp-

går till 70 % av verksamhetens kostnader. Kostnaden 
för lön personal har ökat med 2 % sedan år 2020 

vilket ungefär motsvarar den årliga löneöversynen. 

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekono-

min är nettokostnadsandelen. Detta nyckeltal visar 

hur stor andel av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen som används för att fi nansiera verk-

samhetens nettokostnader inklusive avskrivningar 

och fi nansnetto. Om nyckeltalet är 100 % innebär det 
att skatteintäkterna och de generella statsbidragen 

precis täcker den löpande driften.

Nettokostnadsandelen förbättrades för år 2021 och 

hamnade på 94,4 %. Avskrivningarnas andel av skat-

teintäkter och generella statsbidrag har ökat med 0,7 
procentenheter sedan föregående år till följd av höga 

investeringsnivåer. Troligtvis kommer avskrivning-

arnas andel fortsätta öka då investeringstakten är 
fortsatt hög. Resultatet i förhållande till skatteintäkter 

och generella statsbidrag ökar totalt sett från 4,8 % 

år 2020 till 5,6 % år 2021.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostna-

derna öka mer än skatteintäkter och generella stats-
bidrag. För år 2021 ökade nettokostnaderna i något 

snabbare takt än skatteintäkter och generella stats-

bidrag. Bruttokostnaden ökar dock inte lika mycket 
som skatteintäkter och genrerella statsbidrag vilket 

innebär att det är intäktsutvecklingen som påverkar 

nettokostnadsutvecklingen negativt.

KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEIN-
TÄKTER* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens andel 89,8 89,4 93,1 92,6 91,4 89,7 93,4 92,4 87,4 88,0

Avskrivningarnas andel 4,2 5,7 5,0 5,3 5,1 5,0 5,3 5,3 6,5 6,5

Finansnettots andel 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 1,3 -0,2

Summa 95,0 95,7 98,8 98,3 96,7 94,8 99,1 97,9 95,2 94,4

* Finansiell leasing redovisas fr.o.m. 2020 enligt rekommendation vilket påverkar förhållandet mellan verksamhetens andel och avskrivningarnas andel. 
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Avskrivningar
Avskrivningarna ökar under året med 6,6 mnkr till 
följd av höga investeringsnivåer. Större projekt som 

färdigställts och aktiverats i år är bl.a. ny rötkam-

mare, ombyggnation avlopp Kättilstorp samt om-
byggnation Ranliden. Avskrivningskostnaden för 

Vindängenskolan, som aktiverades i december 2020, 

får helårseffekt i år.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade 
prognos per december. Budgeten sattes när SKR:s 

prognos på grund av pandemin var som lägst under 

hösten 2020. Därefter har utvecklingen varit positiv 
både när det gäller slutavräkning 2020 och preliminär 

slutavräkning 2021.

SKR:S PROGNOSER, SKATTEINTÄKTER 2021 

Under året har två statsbidrag betalats ut som enligt 
RKR ska bokföras som generella. Dock har dessa i 

verksamheten uppfattats som riktade och verksam-
het har planerats i syfte att nyttja bidragen. 

GENERELLA STATSBIDRAG BOKFÖRDA PÅ NÄMND (MNKR)

Skolmiljarden 4,3 mnkr

Säkerställa god vård och omsorg av äldre 14,3 mnkr

Finansnettot
De fi nansiella intäkterna är höga 2021. Främst beror 
detta på en mycket gynnsam utveckling på aktiemark-

naden. Kommunens pensionsportfölj har haft en 

avkastning om 18,4% under året trots att portföljen 
hade en lägre andel aktier än index under inledningen 

av året p.g.a. att köp av aktier följde infasningsplanen 

(andelen aktier i portföljen ökas med 5%-enheter per 
månad upp till 75%). Real avkastning har varit 10,1% 

vilket är över avkastningsmålet om 4,0%.

I mitten av september anskaffade kommunen ytter-

ligare en portfölj som ska användas som likviditets-

buffert. Denna buffert ska förvaltas med låg risk och 
med god likviditet vilket innebär att endast placering-

ar i räntebärande tillgångar tillåts. 50 mnkr är avsatt 

och värdet vid årets slut uppgår till 49,9 mnkr.

Under inledningen av 2022 har börsen varit orolig 

och mattats av vilket påverkar portföljens värde 
negativt. 

Under 2020 löstes två ränteswappar vilket har påver-
kat räntekostnaderna positivt under året.
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Årets resultat
Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och 

kostnader och bör i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en 

längre tidsperiod. Årets resultat uppgår till 5,6 %.

ÅRETS RESULTAT I % AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

Nämnderna redovisar tillsammans en budgetav-

vikelse på 1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden 
redovisar ett underskott på 9,0 mnkr jämfört med 

budget medan Socialnämnden redovisar ett överskott 

på 27,9 mnkr. Det ska dock påpekas att det inom 
Socialnämnden fi nns stor variation då Individ- och 

familjeomsorg redovisar ett underskott på 17,7 mnkr.

Centralt redovisas ett överskott på 13,1 mnkr. Per-

sonalkomkostnadspålägg, pensioner, förändring av 

semesterlönskuld/timlöner redovisas centralt. Till-

sammans påverkar de personalrelaterade posterna 
fi nansens netto med -1,2 mnkr.

En effekt av införandet av skuldbokföring av fi nan-
siell leasing är att den hyra som löpande bokförts 

på tekniska nämnden har krediterats på fi nansen 

och ersatts av avskrivnings- och räntekostnader. Det 
innebär att centrala poster påverkas  positivt med 

15,9 mnkr.

Årets resultat för Falköpings kommun innebär 3 843 

kr/invånare (3 077 kronor/invånare).

Analys av koncernens resultaträk-
ning
Koncernens resultat uppgår till 142,7 mnkr (120,5 
mnkr år 2020) vilket är en förbättring jämfört med 

föregående år på 22,2 mnkr. I huvudsak består 

bolagskoncernen av Falköpings Hyresbostäder AB, 
och dess dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg. I 

den totala ekonomiska kommunkoncernen utgör 

bolagsdelen en mindre andel i Falköpings kommun 
men verksamhetsmässigt är det en mycket viktig del, 

uthyrning av över 2 000 lägenheter samt uthyrning av 

lokaler. Bolagen omsätter 165 mnkr varav moderbo-
laget 155 mnkr. Resultatet för 2021 uppgår till 18,8 

mnkr (23,1 mnkr föregående år) varav moderbolaget, 

Hyresbostäder AB, 12,9 mnkr (16,8 mnkr föregående 
år). Bolagens resultat och ekonomiska ställning får 

anses stabilt och på en god nivå.
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERNEN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 766 2 388 1 561 2 190

Materiella anläggningstillgångar 11 3 792 685 3 754 813 2 793 935 2 757 773

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 672 504 3 637 675 2 689 039 2 656 342

   Maskiner och inventarier 120 181 117 138 104 896 101 431

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 42 484 27 945 46 954 32 400

Summa Anläggningstillgångar 3 836 935 3 785 146 2 842 450 2 792 363

Bidrag till infrastruktur 14 32 612 40 096 32 612 40 096

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 15 3 523 3 414 3 197 3 069

Fordringar 16 198 256 216 059 195 088 177 180

Kortfristiga placeringar 153 761 87 715 153 761 87 715

Kassa och bank 17 185 130 128 639 123 757 109 538

Summa Omsättningstillgångar 540 670 435 827 475 804 377 503

SUMMA TILLGÅNGAR 4 410 217 4 261 068 3 350 865 3 209 961

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18

Årets resultat 142 668 120 472 127 865 102 270

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 231 249 1 110 779 1 074 148 971 879

Summa Eget kapital 1 473 917 1 331 250 1 302 013 1 174 148

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 179 116 153 373 179 116 153 373

Andra avsättningar 20 106 939 125 362 87 464 107 173

Summa Avsättningar 286 055 278 734 266 580 260 545

Skulder

Långfristiga skulder 21 2 129 229 2 098 961 1 301 534 1 266 266

Kortfristiga skulder 22 521 015 552 123 480 738 509 001

Summa Skulder 2 650 245 2 651 084 1 782 272 1 775 268

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

4 410 217 4 261 068 3 350 865 3 209 961

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 36 017 36 017 0 0

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998 24 625 197 633 710 625 197 633 710

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 7 984 7 201 7 984 7 201

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 25 806 414 11 537 806 414 813 655

   varav kommunala bolag 797 390 0 797 390 802 390

   varav övriga 9 024 11 265 9 024 11 265

   varav förlustgaranti egna hem 0 272 0 0
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Stora investeringar har gjorts under året. Investe-

ringsredovisningen visar på en summa på 184,9 

mnkr. 

Totalt har anläggningar till ett värde av 266,4 mnkr 

färdigställts och aktiverats under år 2021 varav delar 
har varit projekt pågående under fl era år. Ett exempel 

på detta är den nya rötkammaren inom biogasverk-

samheten samt ombyggnationen av Ranliden. 

Finansiella anläggningstillgångar
De fi nansiella anläggningstillgångarna består av 

aktier och andelar i koncern- och intressebolag samt 

långfristig utlåning. 

Under året har medlemsinsats om 14,4 mnkr inbeta-

lats till Kommuninvest.

Förråd mm
Socialnämndens lager för förbrukningsvaror till följd 

av pandemin har avslutats under året. VA-lager gatu-

gods har tillkommit. 

Kommunen har också ett lager som består av tomter 

(1,6 mnkr), värderade till anskaffningsvärdet.

Fordringar
I år har kommunen en fordran på Skatteverket avse-

ende kommunalskatt vilket beror på positiva slutav-
räkningar för både 2020 och 2021. Summan uppgår 

till 19,8 mnkr. 

Kortfristiga placeringar
De kortfristiga placeringarna består av två olika port-
följer:

• Pensionsportfölj i syfte att fi nansiera ansvars-

förbindelsen. Marknadsvärdet för portföljen 
överstiger anskaffningsvärdet med 17,9 mnkr per 

den sista december.

• Likviditetsportfölj i syfte att användas vid tillfäl-
liga likviditetsbehov delvis istället för en kredit 

på bankkontot. Marknadsvärdet för portföljen 
understiger anskaffningsvärdet med 0,07 mnkr 

per den sista december.

Kassa och bank
Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 

2021 till  123,8 mnkr (109,5 mnkr).  

I samband med att Falköpings kommun bytte bank 

under sommaren så minskades checkkrediten från  
150,0 mnkr till 25 mnkr. Checkräkningskrediten ska 

fi nnas för att parera svängningar i likviditeten och 

kompletteras av likviditetsportföljen (50 mnkr) som 
beskrivs ovan. 

Under året har kommunen tagit upp nya externa lån 
hos Kommuninvest motsvarande likviditetsportföl-

jens värde, dvs på 50,0 mnkr  

I kommunens strävan att reducera kontanthante-

ringen arbetar kommunen med alternativa möjlig-

heten för digital betalning. Falköpings kommun har 
exempelvis ett trettiotal ställen i kommunen där det 

går att betala med swish.

Avsättningar
Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt för an-
ställda och förtroendevalda har ökat med 25,7 mnkr 

under året. Ökningen är ovanligt stor då förutsätt-

ningarna för beräkningen av pensionsavsättningen 
har förändrats efter styrelsebeslut SKR, Sveriges 

kommuner och regioner. Det är det så kallade livs-

längdsantagandet som har förändrats. Män lever sta-
tistiskt sett längre än vad man tidigare har haft med i 

beräkningarna. Det innebär att skulden ökar med ett 

engångsbelopp som för Falköpings del uppgår till ca 
7 mnkr inklusive särskild löneskatt. För mer informa-

tion om pensioner, se sid. 47. 

Övriga avsättningar består av tre delar, avsättning 

för återställande av deponier, avsättning för sanering 

samt avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.

Värdet på avsättningen för återställande av deponier 

har omräknats under året vilket har lett till en ökad 
avsättning på 0,6 mnkr som belastar de centrala pos-

terna. Återställningsarbetet pågår och under året har  
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upparbetade kostnader för återställande matchats 
mot avsättningen och därmed inte påverkat resulta-

tet, 5,1 mnkr. 

Den andra utbetalningen avseende E20 gjordes i 
december via Skaraborgs kommunalförbund till Tra-

fi kverket och uppgick till 21,1,0 mnkr. Avsättningen 

för E20 indexeras och i år har avsättningens värde 
bokats upp med 4,5 mnkr vilket är i enlighet med 

Trafi kverkets utsända betalplan. 

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder består främst av långa lån 

till kreditinstitut men även skulder avseende an-
slutningsavgifter vatten- och avlopp samt statliga 

investeringsbidrag. Nytt för i år är också att lån för 

fi nansiell leasing har bokats upp. Leasingskulden 
uppgår till 115,3 mnkr och avser fastigheter i sam-

manlagt nio avtal, där kommunen har långsiktiga 

engagemang.

Kommunens banklån uppgick den 31 december 2021 

till 1 130,5 mnkr varav den kortfristiga delen är 16,0 
mnkr. Vid utgången av 2020 var låneskulden 1 092,8 

mnkr varav den kortfristiga delen 8,4 mnkr, vilket 

innebär att låneskulden totalt ökat under året med 
37,7 mnkr. Kommunen använder sig av gröna lån via 

Kommuninvest för sitt fi nansiella hållbarhetsarbete. 

Under år 2021 har man arbetat för att öka kommu-
nens andel gröna lån vilket ledde till att man gick från 

23% till 37% gröna lån under 2021. 

LÅNESKULD INKLUSIVE GRÖNA LÅN

För att kunde fi nansiera ett lån som grönt lån krävs 
det att man gör ansökningar via Kommuninvest för 

kommunala projekt. Ansökningen granskas av en 

Miljökommité och vid ett godkännande kan kommu-
nen nyttja ansökningsumman på befi ntliga eller nya 

lån. I slutet av 2021 var kommunens totalt godkända 

projekt 429,7 mnkr. 

Falköpings kommun fortsätter att arbeta för att öka 

andelen gröna lån och planerar att under 2022 skicka 
in fl er ansökningar till Miljökommitén för pågående 

och avslutade projekt i kommunen.

 
Under året 2021 lanserade Kommuninvest "Lån för 

Social Hållbarhet". Likt gröna lån kan ett lån fi nansie-

ras som ett socialt lån genom att ett projekt går ige-
nom en ansökningsprocess som prövas av Kommit-

tén för Social Hållbarhet. För 2022 ska kommunen 

se över möjligheterna för att skicka in en ansökan för 
social hållbarhet. 

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna har minskat med 28,3 mnkr 

under året. Orsaken till detta är främst att kom-
munen har en fordran på Skatteverket istället för en 

skuld när det gäller skatteintäkterna, vilket var fallet i 

föregående bokslut. Förutbetalda skatteintäkter upp-
gick i bokslutet 2020 till 46,1 mnkr medan samma 

siffra nu alltså är noll.

Semesterlöneskulden har ökat med 5,6 mnkr under 

året.

Leverantörsskulderna är högre än föregående år men 

i nivå med åren dess för innan. Generellt sett så är 

alltid leverantörsskulden högre i december än vad 
den är övriga månader.
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Analys av koncernens 
balansräkningen
Kommunkoncernens balansomslutning ökar till 4 
410 mnkr per 2021-12-31 (4 261 mnkr 2020). Stora 

investeringar och goda resultat gör att omslutningen 

ökar. 

Soliditeten på koncernnivå uppgår 2021 till 38,9 % 

vilket är en ökning från föregående år då den var 36,6 
%. Den förbättrade soliditeten beror främst på de 

goda resultatet 2021, överskott 142,7 mnkr. Denna 

nivå på koncernens soliditet får anses, vid en jämfö-
relse med liknade kommuner, vara god. 

Falköping kommunkoncern har en stabil ekonomisk 
bas att stå på. De framtida ekonomiska utmaning-

arna ligger i den höga investeringstakten. Kommun-

koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 947 
mnkr per 2021-12-31 och kommer enligt plan att öka 

till 2 600 mnkr år 2024. Detta utgör naturligtvis en 

stor risk vad gäller räntekänslighet. Det är mot bak-
grund av detta mycket viktigt att hålla uppe resultat-

nivåerna så att självfi nansieringsgraden inte blir för 

låg och att den externa upplåningen kan begränsas.
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 Kassafl ödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  142 668      120 471      127 865      102 269     

Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar  186 691      173 814      147 134      140 537     

Justering för nedskrivningar och värderegl fi n. anläggningstillgångar  -      -      -      -     

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur  7 484      7 680      7 484      7 680     

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar)  31 113      19 458      27 106      14 872     

Övriga likviditetspåverkande poster -3 063     -416      -      -     

Resultat vid försäljning av tillgångar -6 652     -6 523     -6 548     -6 491     

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  358 241      314 485      303 041      258 868     

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag  17 535      23 256      17 535      23 256     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  15 066     -70 245     -17 908     -34 352     

Ökning/minskning av långristiga fordringar  15      755      -      860     

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -66 046     -87 715     -66 046     -87 715     

Ökning/minskning av förråd och varulager -107     -2 916     -127     -2 709     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -28 029      48 225     -28 263      62 427     

Kassafl öde från den löpande verksamheten  296 674      225 845      208 231      220 634     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -610 - -528     -

Investering i materiella anläggningstillgångar -236 246 -438 818     -194 999     -324 447     

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19 476  9 282      19 336     9 280     

Omklassifi cering till exploateringsfastighet 70  1 025     70  1 025     

Förvärv av fi nansiella tillgångar -14 554 - -14 554 -

Avyttring av fi nansiella tillgångar 18  88 367     -  88 311     

Kassafl öde från investeringsverksamheten -231 845 -340 144     -190 674 -225 830

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  50 000      220 000      50 000      100 000     

Amortering av långfristiga skulder -5 000     -12 900      -      -     

Amortering av skulder för fi nsansiell leasing -12 367     -9 790     -12 367     -9 790     

Omklassifi cering av långt lån till kort lån -19 900     -12 650     -19 900     -11 650     

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  12 733      184 660      17 733      78 560     

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag -21 071     -6 035     -21 071     -6 035     

Kassafl öde från bidrag till statlig infrastruktur -21 071     -6 035     -21 071     -6 035     

Årets kassaflöde  56 491      64 325      14 219      67 329     

Livida medel vid årets början  128 639      64 315      109 538      42 210     

Likvida medel vid årets slut  185 130      128 639      123 757      109 538     
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 
2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

ger anvisningar och rekommendationer för kommun-

serktorns redovisning. Falköpings kommun följer 
lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-

ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 

baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 
kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-
ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 

har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 
förvaltningens område. 

Övrigt
Interna poster avseende eget arbete uppgår till 12,3 

mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 
kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i 

en portfölj som innehas på lång  sikt. Innehavet i 

portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 
fi nansverksamheten, att skifta över  tiden och därav 

klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-

ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 86 
mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeök-

ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 

och syftet med denna är att möta svängningar i 
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 

enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning. Pensionså-

taganden för anställda i de företag som ingår i den 

kommunala koncernen redovisas enligt K3.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-
nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 

sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 

ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. 

Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbe-
stämd pension och denna del är bortförsäkrad.



ÅRSREDOVISNING 2021   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  65

  EKONOMISK REDOVISNING

Aktualiseringsgraden uppgår till 98,0 %. 

Avsättningar
Pensioner
Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 

per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 
På grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS be-

räknades pensionsavsättningarna även i år per april. 

I bokföringen tas pensionsavsättningarna upp till i 
beräkningen angivna värden.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-
fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 

2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 
andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr.  

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 
infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 

summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Tekniska nämnden har gjort en ny beräkning av 
kostnaden för sluttäckning under året. Den nya 

beräkningen resulterade i en ytterligare avsättning på 

0,6 mnkr.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 

redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-
bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 

Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-
visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-

ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s decemberprognos har använts vid redovisning-
en av skatteintäkterna.

Leasing
Under 2021 har en inventering av hyresavtal fastighet 

genomförts. Avtal som har klassifi cerats som fi nan-
siell leasing har lyfts in i balansräkningen på både 

tillgångs- och skuldsidan. Kriterier som använts vid 

klassifi ceringen är bl.a. längd på avtalet. Jämförelse-
siffror för 2020 har uppdaterats med anledning av 

förändringen.

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-

bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Kommunen har bokfört följande kostnader för hyra/

leasing under året (exkl. lokaler):

HYRA OCH LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG (MNKR)

Hyra arbetsmaskiner/hjälpmedel 6,4

Hyra datorer/kontorsmaskiner 1,0

Hyra bilar/andra transportmedel 9,3

SUMMA

Även korttidshyra ingår i summan ovan, exempelvis 
kostnader till Hjälpmedelscentralen. 

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 
- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens 

Bredband AB och är även stiftare till Stiftelsen Ekeha-
gens Forntidsby. Under rubriken Koncernredovisning 

i de fi nansiella rapporterna ingår Falköpings kommun 

och Falköpings Hyresbostäder AB. Övriga företag 
bedöms vara för små för att ingå. 

Proportionell konsolideringsmetod tillämpas vid 
upprättande av koncernredovisning.

Kassafl ödesanalys
Indirekt metod tillämpas vid upprättande av kassafl ö-
desanalys.
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EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 46 630 45 281 46 630 45 281

Taxor och avgifter 116 153 118 351 116 153 118 351

Hyror och arrenden 180 690 173 040 47 918 48 460

Bidrag 224 849 238 004 224 849 238 004

Vinster vid avyttring av tillgångar 9 930 9 158 9 930 9 158

Försäkringsersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 87 794 88 218 83 470 84 762

Summa verksamhetens intäkter 666 044 672 052 528 949 544 016

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendevalda -8 381 -8 269 -8 140 -8 038

Lön personal -1 251 551 -1 228 272 -1 235 989 -1 214 076

Sociala avgifter -380 961 -377 543 -376 145 -373 676

Pensionskostnader och särskild löneskatt -147 133 -129 171 -145 497 -127 840

Material och tjänster -449 855 -413 446 -399 938 -367 362

Bidrag, vård och ersättningar -354 976 -322 926 -354 976 -322 926

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 499 -3 725 -3 499 -3 725

Förändring av avsättning 3 177 -1 275 3 177 -1 275

Skatt på årets resultat -4 883 -4 883 0 0

Summa verksamhetens kostnader -2 598 060 -2 489 511 -2 521 005 -2 418 918

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivning immateriella anläggningstillg -1 232 -1 286 -1 157 -1 143

Avskrivning byggnader och anläggningar -142 439 -126 632 -105 280 -95 905

Avskrivningar maskiner och inventarier -30 745 -29 353 -28 472 -27 300

Avskrivningar fi nansiell leasing -12 226 -12 120 -12 226 -12 120

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 0 -4 070 0 -4 070

Summa avskrivningar och nedskrivningar -186 641 -173 462 -147 134 -140 537

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt 1 477 824 1 472 923 1 477 824 1 472 923

Preliminär slutavräkning innevarande år 5 496 -23 764 5 496 -23 764

Slutavräkningsdiff erens föregående år 38 050 -8 102 38 050 -8 102

Summa skatteintäkter 1 521 371 1 441 057 1 521 371 1 441 057

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning 429 042 422 642 429 042 422 642

Kommunal fastighetsavgift 71 643 65 345 71 643 65 345

Bidrag för LSS-utjämning 20 281 14 889 20 281 14 889

Kostnadsutjämning 103 732 95 922 103 732 95 922

Regleringsbidrag 98 974 34 025 98 974 34 025

Övriga bidrag 18 520 72 440 18 520 72 440

Summa generella statsbidrag och utjämning 742 190 705 263 742 190 705 263
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  EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och obligationer 326 640 369 687

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel 26 80 8 49

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 16 120 1 782 16 120 1 782

Borgensavgift 0 0 1 994 2 006

Ränteintäkter 441 578 415 555

Övriga fi nansiella intäkter 120 0 120 0

Summa finansiella intäkter 17 033 3 080 19 026 5 079

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -8 656 -26 631 -4 918 -22 313

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -2 086 -3 298 -2 086 -3 298

Förlust vid försäljning av placeringsmedel 0 -2 205 0 -2 205

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0 0 0 0

Räntekostnad på leasingskuld -3 546 -3 901 -3 546 -3 901

Övriga fi nansiella kostnader -4 981 -1 972 -4 981 -1 972

Summa finansiella kostnader -19 268 -38 008 -15 531 -33 690

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde 5 570 5 570 3 428 3 428

Inköp 610 0 528 0

Utgående anskaff ningsvärde 6 180 5 570 3 956 3 428

Ingående ack.avskrivningar -3 181 -1 895 -1 238 -95

Årets avskrivningar -1 232 -1 286 -1 157 -1 143

Utgående ack. avskrivningar -4 413 -3 181 -2 395 -1 238

Utgående redovisat värde 1 766 2 388 1 561 2 190

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 3 3

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 2 389 3 675 2 190 3 333

Årets investeringar 610 0 528 0

Utrangeringar och avyttringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -1 232 -1 286 -1 157 -1 143

Övriga förändringar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 1 766 2 388 1 561 2 190
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EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde 5 052 236 4 640 980 3 706 848 3 413 254

Inköp 328 392 409 940 244 457 290 777

Nya fi nansiella leasingavtal 2 112 0 2 112

Försäljningar -10 689 -92 -10 689 -92

Utrangeringar -8 015 -4 158 -5 397 -2 656

Överföringar 0 3 454 0 3 454

Utgående anskaff ningsvärde 5 361 924 5 052 236 3 935 219 3 706 848

Ingående ack. avskrivningar -1 601 528 -1 463 133 -1 197 516 -1 091 659

Försäljningar 1 418 0 1 418 0

Utrangeringar 4 467 3 671 1 904 2 168

Överföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -142 489 -129 946 -105 280 -95 905

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -12 226 -12 120 -12 226 -12 120

Utgående ack. avskrivningar -1 750 358 -1 601 528 -1 311 700 -1 197 516

Ingående ack. nedskrivningar -12 518 -11 410 -5 160 -1 090

Årets nedskrivningar/återföringar 0 -1 108 0 -4 070

Utgående ack. nedskrivningar -12 518 -12 518 -5 160 -5 160

Pågående anläggningar 73 454 199 483 70 679 152 168

Utgående redovisat värde 3 672 504 3 637 675 2 689 039 2 656 342

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 33 34

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde 487 492 456 868 449 225 419 517

Inköp 33 883 30 634 32 032 29 708

Försäljningar -614 -10 -232 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Utgående anskaff ningsvärde 520 761 487 492 481 025 449 225

Ingående ack. avskrivningar -370 354 -341 011 -347 793 -320 493

Försäljningar 519 10 137 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -30 745 -29 353 -28 472 -27 300

Utgående ack. avskrivningar -400 580 -370 354 -376 128 -347 793

Utgående redovisat värde 120 181 117 138 104 896 101 431

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 16 15
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  EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 3 754 811 3 485 643 2 757 772 2 569 846

Årets aktiverade investeringar 362 275 440 574 276 488 320 485

Nya fi nansiella leasingavtal 2 112 0 2 112

Utrangeringar och avyttringar -12 914 -579 -12 859 -580

Årets nedskrivningar/återföringar 0 -1 108 0 -4 070

Årets avskrivningar -173 234 -159 299 -133 751 -123 204

Årets avskrivningar på leasade tillgångar -12 226 -12 120 -12 226 -12 120

Övriga förändringar 0 3 454 0 3 454

Pågående investeringar, förändring under året -126 029 -3 867 -81 490 1 850

Redovisat värde vid årets slut 3 792 685 3 754 813 2 793 935 2 757 773

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier

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 forntidesby 375 375 375 375

Mularps vind 5 725 5 725 5 725 5 725

   Nedskrivning Mularps vind -3 853 -3 853 -3 853 -3 853

Backgårdens vind 330 330 330 330

   Nedskrivning Backgårdens vind -300 -300 -300 -300

Inera 43 43 43 43

Södra Skogsägarna 138 0 138 0

Summa aktier 5 983 5 845 10 583 10 445

Andelar

Falbygdens Mat & Kultur 75 75 75 75

Svensk turism 10 10 10 10

Svenska turistrådet 30 30 30 30

Kommuninvest 24 546 10 130 24 546 10 130

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

Bruk för alla 0 0 0 0

Bostadsrätter 9 9 9 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40 0 0

Summa andelar 32 117 17 701 32 077 17 661

Långfristig utlåning

Mularps Vind 780 780 780 780

Backgården Vind 750 750 750 750

Ekehagen 2 500 2 500 2 500 2 500

Vilske Hembygdsförening 64 64 64 64

Slöta Natur- och hembygdsförening 100 100 100 100

Folkets parkförening 100 100 100 100
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EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

Falköpings Alpin 0 0 0 0

Falbygdens Bredband 0 0 0 0

Övriga 90 105 0 0

Summa Långfristig utlåning 4 384 4 399 4 294 4 294

Summa finansiella anläggningstillgångar 42 484 27 945 46 954 32 400

NOT 14 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20

   Bidrag 70 000 70 000 70 000 70 000

   Upplösning (10 år) -49 000 -42 000 -49 000 -42 000

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46

   Bidrag 12 950 12 950 12 950 12 950

   Upplösning (25 år) -1 338 -854 -1 338 -854

Summa bidrag till statlig infrastruktur 32 612 40 096 32 612 40 096

NOT 15 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd, IT-utrustning 30 0 30 0

Förråd, VA-material 1 614 944 1 614 944

Förråd, sjukvårdsmaterial 0 815 0 815

Förråd, bränsle/vitvaror 326 345 0 0

Exploateringsmark 1 553 1 310 1 553 1 310

Summa förråd och exploateringsmark 3 523 3 414 3 197 3 069

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 34 119 33 160 35 384 30 739

Preliminär skatt 25 548 24 780 25 548 24 780

Fordran fastighetsavgift 49 454 40 337 49 454 40 337

Fordran skatteintäkter 19 770 0 19 770 0

Fordran moms och momsersättning 14 377 14 861 14 377 14 861

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 50 689 61 126 48 223 58 534

Övriga kortfristiga fordringar 4 299 41 795 2 333 7 930

Summa kortfristiga fordringar 198 256 216 059 195 088 177 180

NOT 17 KASSA OCH BANK

Kassa 52 50 29 49

Bank 181 415 92 788 120 065 35 801

Plusgiro 3 664 35 801 3 664 73 688

Summa kassa och bank 185 130 128 639 123 757 109 538
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

NOT 18 EGET KAPITAL

Eget kapital 1 331 250 1 210 779 1 174 149 1 071 879

Årets resultat 142 668 120 471 127 865 102 270

Summa eget kapital 1 473 917 1 331 250 1 302 013 1 174 148

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

   därav resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

   därav social investeringsreserv 2 296 2 296 2 296 2 296

NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE 
FÖRPLIKTELSER

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt -153 373 -141 334 -153 373 -141 334

Nyintjänad pension, varav 0 0 0

- förmånsbestämd ålderspension -11 088 -7 810 -11 088 -7 810

- Särskild avtalspension -3 292 -2 662 -3 292 -2 662

- PA-KL -549 -2 170 -549 -2 170

- nyintjänad PBF/PRF 0 -1 862 0 -1 862

- nyintjänad OPF_KL 0 -359 0 -359

Årets utbetalningar 2 663 4 013 2 663 4 013

Slutbetalning FÅP -192 0 -192 0

Utbetalning ÖK-SAP -590 -230 -590 -230

Nya efterlevandepensioner -1 913 -3 291 -1 913 -3 291

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 0 0 0

Ändring av försäkringstekniska grunder -6 065 0 -6 065 0

Visstidspension och avgångsersättning -349 0 -349 0

Övrig post -2 072 -1 641 -2 072 -1 641

Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/ 0 0 0 0

   överföring till stiftelse 0 0 0 0

Ökning/minskning av avsättning med anledning av värde- 0 0 0 0

   förändringar på stiftelsens tillgångar. 0 0 0 0

Överfört till ordinarie beräkning 2 808 6 438 2 808 6 438

Förändring av löneskatt -5 104 -2 465 -5 104 -2 465

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt -179 116 -153 373 -179 116 -153 373

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsatt för återställande av deponier*

Redovisat värde vid årets början -38 017 -36 742 -38 017 -36 742

Nya avsättningar, omberäkning av värdet -624 -4 283 -624 -4 283

Ianspråkstagna avsättningar 5 101 3 008 5 101 3 008

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Utgående avsättning -33 540 -38 017 -33 540 -38 017

* Avser deponierna i Falevi, Floby och Stenstorp.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

Avsatt för bidrag till statlig infrastruktur*

Redovisat värde vid årets början -69 156 -73 631 -69 156 -73 631

Omklassifi cering från långfr skuld 0 0 0 0

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråkstagna avsättningar 21 071 6 035 21 071 6 035

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet -4 540 -1 560 -4 540 -1 560

Utgående avsättning -52 624 -69 156 -52 624 -69 156

* Avsättning  E20 ( 67,6 mnkr), gång- och cykelväg längs väg 2687 genom Broddetorp (0,6 mnkr), gångbana längs väg 2669, 

Odensberg (0,6 mnkr) och vägbro Jönköpingsbanan, Vartofta (0,3 mnkr).

Avsatt för saneringsåtgärder*

Redovisat värde vid årets början 0 0 0 0

Nya avsättningar, omberäkning av värdet -1 300 0 -1 300 0

Ianspråkstagna avsättningar 0 0 0 0

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Utgående avsättning -1 300 0 -1 300 0

* Avser saneringsåtgärder kv Örningen 2, Stenstorp samt saneringsåtgärder Sankt Göran 23.

Avsatt för uppskjuten skatt

Redovisat värde vid årets början -18 189 -14 067 0 0

Förändring temporär skillnad fastigheter/bolåneposter -1 185 -4 485 0 0

Förändring uppskjuten skatt obeskattade reserver -101 363 0 0

Utgående avsättning -19 475 -18 189 0 0

Summa avsättningar -286 055 -278 734 -266 580 -260 545

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ingående låneskuld -1 917 108 -1 722 658 -1 084 413 -996 063

Nypplåning under året -50 000 -220 000 -50 000 -100 000

Omfört till kortfristig skuld 19 900 12 650 19 900 11 650

Årets amortering 5 000 12 900 0 0

Summa långfristig låneskuld -1 942 208 -1 917 108 -1 114 513 -1 084 413

Långfristiga skulder fi nansiell leasing

Ingående låneskuld -127 624 -137 415 -127 624 -137 415

Nya leasingavtal 0 -2 112 0 -2 112

Årets amortering 12 367 11 903 12 367 11 903

Summa långfristig låneskuld -115 258 -127 624 -115 258 -127 624
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2021 2020 2021 2020

Förutbetalda intäkter som regleras över fl era år

Investeringsbidrag

Ingående värde -34 362 -16 482 -34 362 -16 482

Nya bidrag -15 125 -18 517 -15 125 -18 517

Resultatförda bidrag 1 364 637 1 364 637

Summa förutbetalda investeringsbidrag -48 124 -34 362 -48 124 -34 362

Återstående antal år (vägt snitt)

Anslutningsavgifter VA

Ingående värde -19 867 -14 491 -19 867 -14 491

Nya anslutningsavgifter -4 202 -5 702 -4 202 -5 702

Resultatförda avgifter 429 326 429 326

Summa förutbetalda anslutningsavgifter -23 641 -19 867 -23 641 -19 867

Återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar

som fi nansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Summa långfristiga skulder -2  129 229 -2 098 961 -1 301 534 -1 266 266

NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder -108 159 -97 621 -98 280 -86 879

Upplupna räntor -800 -731 -448 -361

Upplupen pensionskostnad -65 232 -63 150 -65 232 -63 150

Semesterlöneskuld -118 170 -112 581 -115 925 -110 291

Kortfristig del av låneskuld -21 000 -13 400 -16 000 -8 400

Förutbetalda skatteintäkter 0 -46 104 0 -46 104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -89 428 -96 754 -68 174 -73 488

Övriga kortfristiga skulder -118 226 -121 783 -116 679 -120 328

Summa kortfristiga skulder -521 015 -552 123 -480 738 -509 001

NOT 23 VINST/FÖRLUST VID AVYTTRING AV TILLGÅNGAR

Fastigheter

Försäljningspris 12 665 0 12 665 0

Momsjustering -1 606 0 -1 606 0

Bokfört värde -8 315 0 -8 260 0

Realisationsvinst 2 799 0 2 799 0

Försäljningspris 0 0 0 0

Bokfört värde -3 493 -488 -3 493 -488

Realisationsförlust -3 548 -488 -3 493 -488

Vinst/förlust vid försäljning fastighet -749 -488 -694 -488
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2021 2020 2021 2020

Inventarier, maskiner och fordon

Försäljningspris 1 525 2 470 1 367 2 438

Bokfört värde -89 0 -89 0

Realisationsvinst 1 436 2 470 1 278 2 438

Försäljningspris 0 0 0 0

Bokfört värde 0 0 0 0

Realisationsförlust 0 0 0 0

Vinst/förlust vid försäljning invent/maskin 1 436 2 470 1 278 2 438

Exploateringsfastighet

Försäljningspris 6 911 6 842 6 911 6 842

Bokfört värde -947 -122 -947 -122

Vinst 5 964 6 720 5 964 6 720

Försäljningspris 0 0 0 0

Bokfört värde 0 0 0 0

Förlust 0 0 0 0

Vinst/förlust vid försäljning exploateringsmark 5 964 6 720 5 964 6 720

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR PENSIONER

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt 633 710 647 866 633 710 647 866

Ränte- och basbeloppsuppräkning 9 138 15 989 9 138 15 989

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Årets utbetalningar -30 884 -31 325 -30 884 -31 325

Aktualisering 0 0 0 0

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 15 810 0 15 810 0

Övrig post -915 3 945 -915 3 945

Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av 0 0 0 0

   försäkring/Överföring till stiftelse

Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning 0 0 0 0

   av värdeförändring på stiftelsens tillgångar

Förändring av löneskatt -1 662 -2 765 -1 662 -2 765

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 625 197 633 710 625 197 633 710

NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunägda företag

Falköpings Hyresbostäder 0 0 797 390 802 390

Övriga

Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för 0 100 0 100

Bostadsrättsföreningen Repslagaren (fd Tryggheten) 6 524 6 820 6 524 6 820

Bredband Jättene 2 500 2 500 2 500 2 500

Luttra fi ber ek för 0 1 845 0 1 845

Övriga 276 272 0 0

Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser 9 300 11 537 806 414 813 655
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NOT 26 RÄKENSKAPSREVISION

Kommunen

Total kostnad för räkenskapsrevision kommunen: 0,2 mnkr (avser kostnad till sakkunnigt biträde) . 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2021.

Den totala kostnaden för revision (inkl. verksamhetsrevision) uppgår till 1,3 mnkr för år 2021, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 
mnkr.

Bolaget

Arvode sakkunnigt biträde bolaget: 0,2 mnkr

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 27  SÄRREDOVISNINGAR

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisningen återfi nns på sidan 93 i detta dokument.
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Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefi nansierade nämnder, centrala 

poster och taxefi nansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar skattemedlen till nämn-

derna. Centrala poster är exempelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/förluster vid avyttring av tillgång. 
Taxefi nansierad verksamhet fi nansieras i princip av abonnenterna och inte via skattemedel.

 Driftredovisning

Tabellen fortsätter på nästa sida.

(belopp i mnkr)

Intäkter Kostnader  Nettokostnad Nettokostnads-
avvikelse 

2021 2021 2021 2020 2021

Budget Utfall Avvi-
kelse Budget Utfall Avvi-

kelse Utfall Utfall mnkr %

Skattefi nansierad verksamhet
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden 177,1 187,7 10,6 -958,7 -978,3 -19,6 -790,6 -754,3 -9,0 -1,2%

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,7 0,2 -0,7 -0,7 0,2 20,4%

Kommunstyrelsen 21,8 23,8 2,0 -125,4 -126,5 -1,2 -102,7 -100,4 0,8 0,8%

Kompetens- och arbetslivsnämnden 38,2 43,4 5,2 -129,2 -142,9 -13,7 -99,5 -61,6 -8,5 -9,4%

Kultur- och fritidsnämnden 15,8 15,9 0,2 -88,9 -91,3 -2,4 -75,4 -67,8 -2,2 -3,1%

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 56,9 60,0 3,1 -89,8 -93,1 -3,3 -33,0 -31,5 -0,2 -0,5%

Socialnämnden 213,1 256,6 43,5 -1 054,6 -1 070,2 -15,6 -813,6 -815,0 27,9 3,3%

     Äldreomsorg och funktionsnedsättning 206,9 245,0 38,2 -891,5 -884,1 7,4 -639,1 -631,1 45,6 6,7%

     Individ- och familjeomsorg 6,2 11,5 5,3 -163,0 -186,1 -23,1 -174,6 -183,9 -17,7 -11,3%

Tekniska nämnden 379,0 374,9 -4,1 -564,2 -567,5 -3,3 -192,6 -174,9 -7,4 -4,0%

Kommunrevisionen 0,0 0,1 0,1 -1,3 -1,4 -0,1 -1,3 -1,4 0,0 1,5%

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 58,7%

Överförmyndare 0,0 0,1 0,1 -4,1 -4,7 -0,6 -4,6 -4,6 -0,5 -11,2%

Summa nämnder 901,8 962,5 60,7 -3 017,1 -3 076,6 -59,5 -2 114,1 -2 012,4 1,2 0,1%

Centrala poster
Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivar-
avg, pensioner o särsk löneskatt

455,2 488,9 33,7 -458,7 -480,5 -21,8 8,4 28,2 11,9

Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk 
löneskatt

0,0 0,0 0,0 -37,1 -38,4 -1,3 -38,4 -43,9 -1,3

Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 -5,6 -5,6 -9,3 -5,6

Löneutrymme 0,0 0,0 0,0 10,4 4,2 -6,2 4,2 -8,4 -6,2

Moms omsorgsboende 5,0 4,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 -1,0

Fastighetsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Tillfällig budgetpott, oförutsett 0,0 0,0 0,0 -0,8 -2,3 -1,5 -2,3 -3,7 -1,5

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras 0,0 0,0 0,0 -4,0 -1,4 2,6 -1,4 -3,5 2,6

SIR 0,0 0,0 0,0 -2,7 -0,1 2,6 -0,1 -0,7 2,6

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0 9,3 4,3 0,0 -0,1 -0,1 9,3 8,6 4,3

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Rivningskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0

Försäkringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,5 -0,5 -7,5 -9,5 -0,5

Avsättning deponier 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -4,3 -0,6

Övrigt fi nansverksamheten 0,0 1,0 1,0 0,0 11,2 11,2 12,2 13,4 12,2

Summa centrala poster 465,2 503,3 38,0 -499,8 -524,7 -24,9 -21,5 -33,7 13,1

Summa skattefi nansierad verksamhet 1 367,0 1 465,7 98,7 -3 516,9 -3 601,3 -84,4 -2 135,6 -2 046,1 14,3
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Barn- och utbildningsnämnden
Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Avvik 
2021

Förskola -133,0 -116,5 -138,5 5,5

Grundskola -279,1 -264,7 -279,8 0,7

Gymnasium -97,5 -95,4 -94,9 -2,6

Övrigt -281,0 -277,6 -268,4 -12,6

Summa nämnden -790,6 -754,3 -781,6 -9,0

Förskola
Precis som prognoserna under året pekat på har 

förskolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan 
har haft en god budgetföljsamhet under fl era år och 

att den verksamheten skulle hålla budget var inte 

oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år, i 
en verksamhet som har en relativt sett låg tilldelning, 

kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen till detta 

fi nns i att man, precis som förra året, haft en mycket 
hög frånvaro bland barnen. Detta innebär att man 

inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som 

man normalt gör. Jämfört med ett normalår hand-
lar det om nästan 3000 tkr lägre vikariekostnader i 

förskolan under 2021.

(belopp i mnkr)

Intäkter Kostnader  Nettokostnad Nettokostnads-
avvikelse 

2021 2021 2021 2020 2021

Budget Utfall Avvi-
kelse Budget Utfall Avvi-

kelse Utfall Utfall mnkr %

Taxefi nansierad verksamhet
Vatten och avlopp 64,2 65,3 1,1 -64,2 -64,7 -0,5 0,6 0,8 0,6

Biogas 5,1 3,6 -1,4 -5,1 -8,3 -3,3 -4,7 -0,1 -4,7

Summa taxefi nansierad verksamhet 69,2 68,9 -0,3 -69,2 -73,0 -3,8 -4,1 0,7 -4,1

Totalt 1 436,3 1 534,7 98,4 -3 586,1 -3 674,3 -88,2 -2 139,7 -2 045,4 10,2

Övriga poster
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 -136,7 -147,1 -10,4 -147,1 -140,5 -10,4

Återföring av kapitalkostnader 152,3 166,1 13,8 0,0 0,0 0,0 166,1 170,5 13,8

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 1 468,9 1 521,4 52,5 1 521,4 1 441,1 52,5

Generella statsbidrag 0,0 0,0 0,0 723,4 742,2 18,8 742,2 705,3 18,8

Återföring av statsbidr till nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -18,5 -18,5 0,0 -18,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 7,0 19,0 12,0 19,0 5,0 12,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 -20,0 -15,5 4,5 -15,5 -33,6 4,5

Summa övriga poster 152,3 166,1 13,8 2 042,6 2 101,4 58,8 2 267,5 2 147,7 72,7

ÅRETS RESULTAT  1 588,5 1 700,8 112,3 -1 543,5 -1 572,9 -29,4 127,9 102,3 82,9 184 %

Grundskola
Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte 
haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under 2021. 

Det i kombination med helårseffekten av de åtgärder 

som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft en god 
budgetföljsamhet under året och får en liten positiv 

avvikelse mot budget. 

Gymnasieskola
Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, 
vilket till stor del beror på minskade externa intäkter 

i form av statsbidrag och ersättning för asylsökande 

elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader 
efter de snabba svängningarna i intäkterna som 

denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för 

att komma tillrätta med underskottet, men de kom-
mer inte få helårseffekt förrän nästa år. 

Övrigt
Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga 

lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000 
tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompensa-

tion för i ram. Det innebär en stor avvikelse på övriga 

poster. Här ligger även interkommunala kostna-
der samt placeringar. Båda dessa har ökat mer en 
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budgeterat, vilket sammantaget ger en stor negativ 
avvikelse mot budget.

Kommunstyrelsen
Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Avvik 
2021

Kommunledningsför-
valtningen

-86,6 -84,2 -87,2 0,6

Samverkan och sam-
ordning

-9,1 -13,7 -9,5 0,4

Politik -7,1 -7,2 -6,9 -0,2

Summa nämnden -102,7 -105,0 -103,6 0,8

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev -102 740 

tkr. En avvikelse mot budget med ett överskott om 
847 tkr. Budget för året var -103 587 tkr.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen visar på ett över-

skott. Det som några verksamheter har underskott, 
balanserats upp av andra verksamheters överskott. 

De underskott som kan nämnas är högre konsult-

kostnader då specialkompetens har behövts köpas 
in. Verksamheten Camping och Stugby visar totalt 

ett underskott om -1 300 tkr. Och beroende på de 

höga elpriserna slutar verksamheten Slalombacken 
med ett underskott om -600 tkr. Under året har ett 

par vakanser inte tillsats samt några rekryteringar har 

dragit ut på tiden. Detta genererade överskottet mot 
budget för personalkostnaderna. Vissa verksamheter 

har avvaktat med planerade aktiviteter som inte har 

kunnat genomföras på grund av pandemin.

Samverkan och samordning
Utfallet inom samverkan och samordning beror till 

största delen överskottet från den återbetalning som 

Miljösamverkan östra Skaraborg betalat till kommu-
nen. Det avser överskottet från MÖS bokslut år 2020. 

Återbetalningen sker med samma fördelning som det 

betalas in av medlemskommunerna.

Politik
Avvikelsen mot budget beror på ej budgeterade 

konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom 

kommunstyrelsen. Inom kommunfullmäktige beror 
överskottet på grund av inställda möten under året 

vilket genererar mindre utbetala arvoden mot plane-

rad budget.

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Avvik 
2021

Utbildning av vuxna -29,9 -30,7 -31,1 1,2

Arbetsmarknad -52,6 -13,9 -42,5 -10,2

Gemensamt -17,0 -17,0 -17,4 0,4

Summa nämnden -99,5 -61,6 -91,0 -8,5

Nämndens resultat per helår är 8 516 tkr sämre än 

budget, men något bättre än prognosen per delår 
augusti. 

På intäktssidan kan konstateras att schablonersätt-
ningen blev lägre än budget, men i nivå med prog-

nosen. Lönebidragen blev högre än både budget och 

prognos utifrån utökat antal subventionerade anställ-
ningar, främst extratjänster. Utfallet för statsbidragen 

kopplade till yrkesutbildningar blev högre än både 

budget och prognos. Mer medel än budgeterat er-
hölls i bidrag för YH Guldsmed. Arbetsförmedlingen 

tilldelade medel kopplat till ersättning för handledare 

inom feriepraktiken samt satsningen Jobb för unga. 
Dessa faktorer bidrar till att intäkterna är högre än 

både budget och prognos även om andra mindre 

intäktsposter blev lägre än budget till följd av pande-
min. 

Utfallet för personalkostnaderna är mer eller mindre 
i nivå med budget. Det förklaras med satsningen på 

subventionerade anställningar. Det fi nns fortsatt en 

stor medvetenhet om att resursplanera personalen 
väl utifrån den ekonomiska situationen.

 

Utfallet inom verksamhetskostnaderna är högre än 
budget vilket prognosen i delår augusti också visade. 

Den största delen förklaras av ekonomiskt bistånd. 

Även inom övriga verksamhetskostnader är utfallet 
högre än budget och prognos. Nästan hälften av de 

budgeterade medlen avser köp av kurser från externa 

utbildningsanordnare. Utfallet per helår blev dock 
något högre än budget. 
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Kultur- och fritidsnämnden
Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Avvik 
2021

Stab, strategi -13,0 -12,4 -13,2 0,1

Kultur -17,3 -17,3 -16,7 -0,6

Fritid -45,1 -38,2 -43,3 -1,8

Summa nämnden -75,4 -67,8 -73,2 -2,2

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 upp-

visar ett underskott om 2.2 mnkr.

 
Det är nu andra året som nämndens verksamheter 

och ekonomi stort påverkats av samhällets restrik-

tioner för minskad smittspridning av coronaviruset. I 
tidigare bedömningar befarades ett större underskott 

men efter beslut om att fl era restriktioner hävdes i 

slutet av september kunde bad o hallar öppnas igen. 
Minskat öppethållande och nedstängning har främst 

påverkat badet, Ekehagens forntidsby och uthyrning-

en av idrottsanläggning vilket inneburit minskade 
intäkter från entréavgifter, hallhyror, servering och 

försäljning. Jämfört med budget uppgår intäktsbort-

fallet för avgifter och övriga intäkter till ca tre mnkr 
som direkt kan kopplas till åtgärder för minskad 

smittspridning.

Under året togs beslut om bildandet av enheten 

Platåberg och cirka 5,7 mnkr överfördes från tekniska 

nämnden till verksamhetsområde Fritid vilket tillsam-
mans med nya löneavtal och de tillfälliga strategiska 

utvecklingsmedlen förklarar varför personal- och 

verksamhetskostnader har stor ökning jämfört med 
föregående år.

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden 
tilldelats för att genomföra fem projekt uppgick till 

2,7 mnkr. Fyra av projekten har genomförts i plane-

rad omfattning och därmed slutförts. Ett av projekten 
har delvis genomförts, men på grund av projektets 

korta genomförandetid och medverkan från annan 

part, har det inte gått att fullfölja projektets hela 
ambition. Av projektmedlen har 0,4 mnkr inte förbru-

kats.

Samhällsskydd mellersta 
skaraborg

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Avvik 
2021

Gemensam verksam-
het

-32,6 -31,2 -32,4 -0,2

Verksamhet Falköping -0,4 -0,3 -0,5 0,0

Summa nämnden -33,0 -31,5 -32,9 -0,2

Resultatet för nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborgs visar ett mindre underskott om 0,2 mnkr. 

Verksamhet Gemensam SMS
Åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 

har även detta år påverkat delar av verksamheten. 
Intäkterna har påverkats negativt av att utåtriktad 

verksamhet som externa utbildningar delvis varit 

inställda och tillsyner fått planeras om.

Fortsatt översyn av fordonsparken pågår. Tre nya for-

don har anskaffats och ett antal äldre fordon har då 
kunnat avyttras. En budgetavvikelse har uppstått på 

grund av en felaktig budgetreglering för internhyran 

för Falköpings brandstation.
 

Personalkostnaderna är något högre än budget. Svå-

righeter har funnits att under semesterperioden hitta 
vikariepersonal för oplanerad frånvaro och som då 

medfört övertidsersättning. Ökade övertidskostnader 

beror även på nytt beredskapsavtal från halvårsskif-
tet. Sjukfrånvaron ökade under senare delen av året. 

Statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader har 

erhållits.
 

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksam-

hetens nettokostnad fördelas utifrån invånarantal ef-
ter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings 

kommun (indexreglerad från år 2020). Kostnaden för 

Falköpings kommun uppgår till 980 kr per invånare 
och för Götene, Skara och Tidaholm till 948 kr per in-

vånare. Kostnaden har ökat cirka 41 kr per invånare.

Verksamhet Falköping
Arbete med krisberedskap och civilt försvar fi ck 
under föregående år nedprioriteras för att istället ge-

nomföra uppgifter med pandemihantering. Organisa-

tionen för säkerhetsskydd har förstärkts för att kunna 
genomföra uppgifterna i överenskommelsen mellan 
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MSB och SKR för att stärka kommunernas förmåga 
inför höjd beredskap.

De strategiska utvecklingsmedlen nämnden fått för 
projektet ökad inkludering av civilsamhället för att 

förebygga/agera vid oönskade händelser har inte helt 

förbrukats.

Socialnämnden
Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Avvik 
2021

Äldreoms, funktions-
nedsättn o gem

   Äldreomsorg -385,0 -387,3 -415,4 30,4

   Funktionsnedsättn -184,5 -190,3 -184,6 0,0

   Gemensamt -69,6 -53,4 -84,7 15,1

Summa -639,1 -631,1 -684,7 45,6

Individ- och famil-
jeomsorg

-174,6 -183,9 -156,8 -17,7

Summa -174,6 -183,9 -156,8 -17,7

Summa nämnden -813,6 -815,0 -841,5 27,9

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti visade ett 
positivt resultat på  14 600 tkr. Vid årets slut är 

resultatet högre, 27 886 tkr och förklaras av högre in-

täkter. Den enskilt största förklaringen är de statliga 
ersättningar och bidrag som betalats ut under året 

och som  kunnat användas för att ersätta budgeterad 

verksamhet. Ersättningarna har bestått i medel för att 
ersätta sjuklöner, merkostnader för covid-19, stimu-

lansmedel för teknik, ökad kvalitet och att motverka 

ensamhet bland äldre, utbildning för undersköter-
skor, med mera. Förbättringen under sista kvartalet 

beror på några olika faktorer. I november betalades 

till exempel ett statsbidrag på drygt 2 000 tkr ut som 
inte var känt vid delårsbokslutet. I december utbeta-

lades en ersättning på 224 tkr för covid-19 kostnader 

avseende december 2020.

IFO redovisar ett  underskott på 17 717 tkr jämfört 

med budget. Personalkostnader och övriga kostnader 
lämnar ett överskott för 2021. Detta är till stor del på 

grund av vakanta tjänster och partiella tjänstledighe-

ter.

Barn- och ungdomsenhetens kostnader har ökat med 

knappt 16 000 tkr jämfört med föregående år. Detta 
beror dels på ett ökat antal placeringar och även att 

dessa har varit kostsamma placeringar på Statens 
institutionsstyrelse (SiS). Under 2020 var det 4 indi-

vider som var placerade enligt LVU på hem för vård 

och boende (HVB). Motsvarande siffra under 2021 
har från och med april månad stadigt gått upp för att 

i december hamna på 11 individer. Dessa placeringar 

är väldigt kostsamma och därav den stora kostnads-
ökningen för verksamheten.

Tekniska nämnden*
*För information om de avgiftsfi nansierade verksam-

heterna, vatten- och avlopp samt biogas, se sid 100 
och 102.

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Avvik 
2021

Park/Gata -66,4 -60,9 -65,3 -1,1

Kost -91,0 -88,3 -96,4 5,4

Fastighet -27,0 -19,2 -12,8 -14,2

Städ -1,9 -0,6 -1,4 -0,5

Övrigt -6,2 -5,9 -9,3 3,1

Summa nämnden -192,6 -174,9 -185,2 -7,4

Park/Gata
Omfattande kostnader för järnvägsverksamheten på 
Marjarp samt fl er timmar som lagts på parkunderhåll 

under första delen av året. Strategiska medel har be-

viljats för Sommargatan 2021 men budget för detta 
ligger på kommunstyrelsen och utfallet ligger kvar på 

tekniska nämnden.

 
Kost
Besparingsåtgärder som avdelningen gjort inför 2021 
har haft genomslag. Antalet serverade portioner har 

ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de pri-

ser avdelningen idag betalar för sina livsmedel ligger 
tämligen lågt.

En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsmedel 
gör att kostnaden för livsmedel minskar och det 

fokus som under året legat på effektivitet har gjort 

att personalkostnaderna minskat. Ersättningen för 
sjukfrånvaron pga Covid-19 har också bidragit till 

resultatet.
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Fastighet
Underskottet beror bland annat på rivningskostna-

der för Stenstorpsskolan, - 9,6 mnkr, vilket inte varit 
budgeterat. 

Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter där 
nyinvesteringar gjorts, har ytan blivit felaktig. Intern-

hyran har korrigerats, vilket innebär minskade interna 

intäkter med 5,8 mnkr.

Mediakostnaden avviker - 2,8 mnkr mot budget. Pri-

set på el har ökat i slutet på året och energiförbruk-
ningen har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen 

beror på att ventilationen på skolor och förskolor 

körts längre tid under pandemin samt att 2021 var 
kallare jämfört med 2019 och 2020. 

Städ
Ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom pap-
pershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt 

rekommendationen att tvätta händerna ofta med 

anledning av covid-19. Även engångsmaterial som 
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under 

pågående pandemi. 

Övrigt
Nämnden haft minskade kostnader i och med Covid 

-19 och det har inte varit några oförutsedda kostna-
der.   

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har endast budget för de förtro-
endevaldas arvoden och omkostnader. För 2021 visar 

denna budget ett överskott på 0,2 mnkr, som till 

största delen beror på minskade kostnader för resor 
och konferens på andra orter under pandemin.

Valnämnden
Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,1 

mnkr till följd av mindre verksamhet än budgeterat.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen redovisar ett resultat i nivå med 

budget.
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 Investeringsredovisning

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET AVVIKELSE 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -9,2 -7,3 -1,9

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -2,6 -63,6 61,0

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,8 -0,7 -0,1

Kultur- och fritidsnämnden -1,6 -1,6 0,0

Samhällsskyddsnämnden -6,3 -6,7 0,4

Socialnämnden -2,2 -4,1 1,9

Tekniska nämnden -128,0 -374,5 246,5

Summa skattefi n. verksamhet -150,8 -458,5 307,7

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -30,8 -46,8 16,0

Biogas -3,3 -2,5 -0,8

Summa taxefi n. verksamhet -34,1 -49,3 15,2

TOTALT -184,9 -507,8 322,9

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin inves-

teringsbudget med 1,9 mnkr Detta beror på dels ett 

ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk 
utrustning för att möjliggöra distansundervisning 

exempelvis, och dels på att delar av inventarierna till 

olika byggprojekt föll ut på fel år.

Kommunstyrelsen
Förutom nedan kommenterade investeringar ingår 

även årets anskaffningsutgift i fl eråriga investeringar 

i beloppet i tabellen ovan. Se mer information på 
sidan 90.

Kommunövergripande IT-investeringar
På grund av Covid-19 har fl ertal investeringar fått 
pausats då restriktioner har medfört att arbeten inte 

kunnat genomföras. En av de större budgetposterna 

var Platåskolans fi beranslutning. Bygget av skolan 
har stannat av. Ökning av antalet mobila enheter 

föranledde i investering av licenser i MDM-verktyget. 

Under hösten gjordes en investering av ett nytt back-
up system.

Ekonomisystem
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall 

under år 2021. Framtid: Installationen av själva 
ekonomisystemet kommer inte ske på server i Falkö-

pings kommun. Det blir därför troligen ingen investe-

ring utan kostnader i form av licenser och förvaltning 
som kommer behövas läggas i driftsbudgeten.

Laddinfrastruktur
I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer 

för elfordon som Falköpings kommun har byggt 
med stöd av pengar från Klimatklivet. Det fi nns två 

laddningsmöjligheter vid varje laddningsstation. 

Dessa laddningsstationer fi nns på strategiskt utvalda 
platser i staden, i centrum, vid biblioteket och vid 

resecentrum. Laddningsstationen vid resecentrum är 

tillgänglighetsanpassad. Projektet är avslutat.

Infartsskyltar
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall. 

Marjarp
De sista medel som var avsatta för Projektering Mar-

jarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter 
skyddsrond. Projektet är avslutat.

Biogas uppgraderingsanläggning
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanlägg-
ningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet om 

leverans av uppgraderad gas kan ingås.

Kompetens och 
arbetslivsnämnden
Inköpen för att kunna byta ut personalens bärbara 

datorer enligt plan har genomförts enligt budget. 

Under hösten har en lastbil köpts in till verksamhe-
terna inom AME. Det som tillkommit och leder till 

att budgeterade medel inte räcker är inköp av möbler 

till Stöd- och försörjningsenheten och då främst 
till receptionen. Då det krävs anpassade möbler till 

besöksrummen där har det inte varit möjligt att an-

vända sig av utbudet i möbellagret. 

Kultur- och fritidsnämnden
Årets anslag har förbrukats och ett mindre under-

skott har uppstått.

Övervägande delen av årets inköp rör etableringen av 

förvaltningens nya verksamhetssystem Actor såsom 
utrustning för kassa- och passagesystem. Utbyte har 

gjorts av ett antal fotbollsmål med tillbehör, inneban-
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dysarg samt utrustning till badet.
På Mösseberg har förbättringar av gula spåret har 

genomförts. Inköp av ett antal bord och bänkar samt 

övrig utrustning till friluftsområdet. Utbyte av brygga 
i sjön vid motionscentralen och kompressorer till 

snökanonerna.

 
Konstinköp har gjorts av bland annat textila konst-

verk till biblioteket och högstadium centrum.

Samhällsskyddsnämnden
Genomförda anskaffningar under året utgörs främst 
av förnyelse av fordonsparken och successivt utbyte 

av rökskyddsutrustning.

 
Inköp av ett höjdfordon med nytt chassi och renove-

rad 32-meters lift har medfört att en 30 år gammal 

hävare kunnat utrangeras. Ledningsfordon till brand-
stationen i Falköping och ett mindre terrängfordon 

ingår också i förnyelsen av fordonsparken. Ytterligare 

ett äldre fordon har avyttrats och ersatts av mobilt 
kemräddningsskåp till lastväxlaren som togs i drift 

under föregående år.

 
Tredje etappen av utbyte av rökskyddsutrustning är 

genomförd. Utrustningen är placerad på brandstatio-

nen i Skara och togs i bruk under hösten.
 

En reningsanläggning har installerats så att farliga 

ämnen från slangtvätt och tvätt av larmställ inte ore-
nade skall nå kommunens avloppsnät.

Återstående medel behöver reserveras till ny budget 
för år 2022 för att genomföra planerade investe-

ringar.

Socialnämnden
Investeringar under året består i datorer, elcyklar till 

personal, dörrlarm på särskilda boenden för äldre, 
klädskåp, sängar, laddstolpar till tjänstebilar vid Ran-

liden och en buss till daglig verksamhet.

Den prognostiserade upphandlingen av så kallade 

hotellås till två äldreboenden hann inte bli klar innan 

årsskiftet utan kommer att färdigställas under 2022.

Tekniska nämnden
Nämndens fl eråriga projekt ingår tillsammans med 
re-/löpande investeringar i den sammanställda re-

dovisningen på föregående sida men specifi ceras på 

sidorna 86-89.

Maskiner och inventarier
(MNKR)

NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

Park/Gata -745 -9 812 9 067

Fastighet -1 196 -1 000 -196

Städ -88 -100 12

Kost 0 -100 100

Övrigt 0 -300 300

SUMMA -2 030 -11 312 9 282

Park-Gata

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

PARK-GATA

Offentlig belysning -2 019 -4 900 2 881

Reinvestering broar 0 -500 500

Trafi ksäkerhetsåtgärder -4 348 -4 700 352

Asfaltsunderhåll -7 680 -7 200 -480

Reinvesteringar Marjarp -214 -500 286

Reinvesteringar parker -544 -1 500 956

Reinvestering gatukropp -2 126 -1 200 -926

SUMMA -16 930 -20 500 3 570

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/
gata följer den fastställda utvecklingen och ser ut att 

rymmas inom budget för 2021. Under andra tertialen 

av 2021 har stora satsningar gjorts på trafi ksäkerhets-
åtgärder samt ombyggnation av kommunens cirka 

130 belysningscentraler som nu fl yttas ut ifrån FEAB 

En hävare har köpts in under året.
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anläggningar. Detta då vintern varit lång och det ofta 
är ineffektivt att genomföra anläggningsarbeten på 

vintern. Samtligt planerat asfaltsunderhåll är beställd 

och utförd och behov är fortsatt stort framförallt på 
gångbanor och cykelbanor där underhållet är efter-

satt.

 
Det är beställt lastbilar för 5 miljoner. Dessa levere-

ras först 2022, därför blir det medel kvar för 2021.

Fastighet

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

FASTIGHETER

Passage, larm -1 870 -2 000 130

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -274 -600 326

Reinvesteringar -19 342 -22 800 3 458

Lokalförändringar utanför ram -2 995 -3 700 705

SUMMA -24 480 -29 100 4 620

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22 
800 tkr, varav 3,6 mkr är medel från 2020. Under året 

har det gjorts reinvesteringar för 19 342 tkr. Reinves-

teringar är större underhållsåtgärder på fastigheter. 
Exempel på åtgärder som utförts är renovering av 

bastu och duschrum på Odenbadet, renovering av 

lägenheter, hissbyten, reparation yttertak, renovering 
papptak, byte ventilationsaggregat och fasadrenove-

ringar på fl era fastigheter.

Andra löpande investeringar som gjorts under året är 

exempelvis komplettering av utebelysning vid skolor 

och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor.
Lokalförändringar utförs i samråd med övriga förvalt-

ningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder som 

”hyresgästen” vill ha utfört som inte är ett underhåll.

Taxefi nansierad verksamhet
TEKNISKA NÄMNDEN, 
VA  (TKR)

NETTO-
UTGIFT

BUDGET AVVIKELSE 

VA

Anslutningar

   Anslutningsavgifter 4 202 5 400 -1 198

   Nyanslutningar (serviser) -1 249 -1 500 251

Åtgärder på ledningsnät -18 117 -22 036 3 919

Åtgärder på anläggningar -7 781 -6 500 -1 281

Övriga inventarier -916 -1 500 584

SUMMA VA -23 861 -26 136 2 275

Re- och löpande investeringar landade på 23 861 
tkr jämfört med 26 136 tkr i budget. Det är cirka 2,3 

mnkr mindre än budgeterat. Delvis beror avvikel-

sen på att vissa planerade projekt skjutits upp, som 
Platåskolan och ombyggnad av stora torget, delvis 

pga. resursbegränsningar på personalsidan. Vissa 

omständigheter, som problem med dricksvatten i 
Kättilstorp, gjorde att prioriteringen fl yttades till drift 

och underhåll istället för reinvesteringar.

   
Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 

och reliningar fortgår enligt fl erårsplan. Under hela 

2021 har arbetet med renoveringar av ledningar i 
Kättilstorp fortsatt. Nybyggnad av pumpstation på 

överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för 

att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till Fal-
köping och lägga ner det gamla reningsverket. 

Pumpstationen vid vårdcentralen i Stenstorp har 
renoverats/rustats upp för att kunna möta en större 

mängd av vatten vid skyfall. Detta har bidragit med 

bättre robusthet i systemet och minskad risk för 
källaröversvämning. Ytterligare tre mindre pumpsta-

tioner har renoverats under 2021 och un-derhåll har 

gjorts på 17 pumpstationer. På fl era små verk har 
kemikalieförvaringen uppgraderats med tankar. På 

Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre pro-

jekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket, byte 
av inkommande rensgaller, renovering av mätrännan, 

renovering av biologiskt steg samt asfaltering av ytor 

inom verkets område.
  

Renoveringstakten på ledningsnätet uppnådde poli-

tiskt mål på 1 %.  Under 2021 utfördes ca 80 mindre 
VA jobb på ledningsnät, för det mesta byte av servi-

ser och mindre förnyelse av nätet. Det har lagats 21 

vattenläckor under året till en kostnad av 986 tkr. 
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
PROJEKTKALKYL 

T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT TILL-
LÄGG ENL KF 

FROM 2022 

TOTAL PROJEKT 
KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100 -158 999 -557 650 -11 550

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700 -46 270 -388 700 0

Vindängen -100 000 0 -100 000 -98 720 -98 750 1 250

Mössebergsskolan ventilation -4 700 0 -4 700 -3 685 -4 700 0

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700 -1 540 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 0 -15 000 -8 784 -20 000 -5 000

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900 -90 710 -144 403 -1 503

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700 -5 859 -25 700 0

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000 -2 148 -35 000 -3 000

Fridhem -4 200 0 -4 200 -4 193 -4 193 7

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 0 -81 000 -78 510 -79 510 1 490

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806 -5 410 -39 485 5 321

Ventilation Stadshuset -5 000 0 -5 000 0 0 5 000

Stadshuset konferensrum 0 0 -35 0

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800 -2 353 -5 800 0

Reservkraft Floby -970 0 -970 -1 024 -1 024 -54

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600 -79 -29 600 0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 0 -1 286 -851 -851 435

Näridrottsplatser (sista året) -900 0 -900 -960 -960 -60

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 0 -1 250 -108 -1 250 0

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650 -17 361 -67 650 0

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450 -3 147 -26 450 0

Plantisparken -11 700 0 -11 700 -9 557 -11 700 0

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 0 -25 000 -2 299 -25 000 0

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656 -272 485 -812 388 -7 732

 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet
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Nytt korttidsboende LSS
Nybyggnad av LSS-boende. Projektering har utförts. 

Detaljplanen är klar. Byggnationen beräknas påbörjas 

våren 2022 och beräknas färdigställas våren 2023. 
Projektets prognos har ökat till 35 mnkr. Den ökade 

kostnaden beror bland annat på omdragning av 

fjärrvärmeledning, tillkommande solcellsanläggning 
och klimatkyla.

Ombyggnad Ranliden
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen 

påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten 

2021.

Fastighet övrigt
Ekehagen Järnåldersgården

Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021 
och 2022.

Stenstorps Vårdcentral
Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgäs-

ten Närhälsan. Projektering har utförts, upphandling 
av entreprenör har utförts. Ombyggnaden kommer 

att påbörjas i början av 2022 och färdigställas hösten 

2022.

FEP – Falköpings energisparprojekt
Floby bad och Stenstorps bad, värmepumpinstalla-

tion kompletterad med solcellsanläggning färdigställ-

des 2021.
 

Under 2021 har utförts förstudier på:
- Stadshusets ombyggnad. Ombyggnad av ventila-

tion, värme, vatten och avlopp, el, hiss, fönsterbyte 

samt övriga underhållsarbeten.
- Renovering Ishallen. Renoveringen innebär nytt 

klimatskal, ventilation i halldelen åtgärdas, nytt om-

klädningsrum samt brandskydd- och tillgänglighets-
anpassningar.

Under 2021 har projektdirektiv utförts på:
Åttagårdsskolan, Vartoftaskolan och Elvagården 

inklusive kök, Gudhemsskolan inklusive kök, förskola 
Fåraberget, gruppboende LSS.

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft
Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast strö-

fakturor och redovisas därför inte med text. Övriga 

mindre projekt kommenteras inte speciellt i nedan-
stående text.

Fastighet skolor
Platåskolan – fastighet
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 

har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och 
bygglov är överklagat och Miljööverdomstolen gav 

den klagande rätt angående detaljplanen. Detaljpla-

nen får arbetas om. Byggnationen beräknas påbörjas 
hösten/vintern 2023/2024 och beräknas färdigställas 

hösten/vintern  2025/2026. Upparbetat pågående 

arbete uppgår per 2021-12-31 till 46 270 tkr.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1, projektering har ut-

förts, upphandling har utförts, byggnationen påbör-
jades oktober 2021, beräknas färdigställas februari 

2022.

Odensbergsskolan – förskola/kök

Projektering av om- och tillbyggnad av förskole bygg-
nad och kök har utförts under året, byggna-tionen 

beräknas påbörjas april 2022 och färdigställas våren 

2023. Projektets prognos har ökat till 45,5 mnkr. Den 
ökade kostnaden beror på höjda materialpriser.

Odensbergsskolan – moduler skola
Förhyrning av modulskola, upphandling av entrepre-

nör för projektet har utförts. Skolmodulerna beräknas 
vara klara i april 2022. Projektets prognos har ökat 

till 20 mnkr. Den ökade kostnaden beror ny el, servis, 

samt på tillkommande markarbeten, omdragning av 
dagvatten m.m.

Fastighet vård och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering 
har utförts. Byggnationen beräknas påbörjas hösten 

2021 och vara färdigställd hösten 2022.



ÅRSREDOVISNING 2021   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  87

  EKONOMISK REDOVISNING

Park/Gata
Platåskolan – gata
Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av det 

stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas 
när detaljplanen har vunnit laga kraft. Då den tänkta 

detaljplanen överklagats och inte kunnat vinna laga 

kraft är planen att arbetena kan påbörjas först under 
2023.

Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har bland annat under vintern ge-

nomfört effektbelysning av Amfi teatern. Under våren 
har styrgruppen beslutat att projektet ska avslutas 

efter de sista åtgärderna som sker under 2021 gäl-

lande belysning och viss möblering i parken. Pga. 
förseningar har inte de sista inköpen av effektbelys-

ning och möblering kunnat avslutas under 2021 utan 

kommer att avslutas under 2022 istället. Det fi nns ca 
2,4 mkr i kvarvarande budget för 2022 vilket förvän-

tas tillräckligt för kvarstående arbeten.

Elljusspår Vartofta
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-

står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 

och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 

kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 

leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet 
förväntas hålla sig inom avsatt budget.

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget 
Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att 
arkitekttävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat 

tecknas med arkitektfi rman SYDVÄST. Arbetet har 

nu startats med att ta fram färdiga gestaltningsför-
slag och en totalkalkyl för att kunna fastslå lämplig 

etappindelning för utförandet av bygget. En system-

handling med tänkt etappindelning med tillhörande 
budget förväntas kunna presenteras under våren 

2022.
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INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 

T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT TILL-
LÄGG ENL KF 

FROM 2022 

TOTAL PROJEKT 
KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

"AVVIK
PROJEKT "

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 0 -32 500 -27 474 -32 500 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 0 -4 000 -2 243 -4 000 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 0 -17 000 -3 056 -17 000 0

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000  0 -4 000 -5 -4 000 0

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Ombyggnad av Kättilstorps ledningsnät är till största 

delen klart. För att börja pumpa spillvatten från 

Kättilstorp till Falköping återstår färdigställande av 
pumpstationen i Vartofta samt mindre åtgärder med 

inkoppling i Kättilstorp. Detta planeras till senast 

sommaren 2022, då tillsynsmyndigheten har dömt ut 
Kättilstorps reningsverk. Projektet verkställer detalj-

planen för industriutbyggnation och fortsatt expan-

sion av samhällets träindustri.

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Verkställande av detaljplan och utökande av verk-

samhetsområde för Ryttarevägens förlängning är 

till största delen färdig. VA-nätet är färdigbyggt men 
det återstår en del asfaltsåterställning, som kommer 

att göras när asfaltssäsongen är igång, vår/sommar 

2022.

 VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Arbete med spillvattenledningen mellan Broddetorp 
och Axvall fortsätter hösten 2022. Arbete utförs i 

samläggning med Vallebygdens el.

 
VA - Matarvattenledning Danska vägen

Efter Skaraborgs Vattens fl ytt av matarvattenled-
ningar samt ny detaljplan för fortsatt utbyggnad av 

BS-Mekaniska behövdes en ny matarvattenledning i 

Danska vägen för att trygga dricksvattenförsörjningen 
till reservoarerna. Etapp 2 är planerad under 2022.

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 

T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT TILL-
LÄGG ENL KF 

FROM 2022 

TOTAL PROJEKT 
KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

"AVVIK
PROJEKT "

Biogas -29 738 0 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007

Biogas - ny rötkammare -29 738 0 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007

Fleråriga investeringar -29 738 0 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007

Biogas
Biogas – Rötkammare o efterrötkammare
Projekten för ”Ny rötkammare” och ”Efterröt-kam-
mare” har slutbesiktigats och tagits i drift under 

året. Slutbetalning har skett under maj månad efter 

åtgärdande av besiktningsanmärkningar.

Projekten genomfördes som en delad utförande en-

treprenad med konsultbolaget Sweco som projektör 
och projektledare under byggperioden. Upphandlade 

entreprenörer var NCC för mark och bygg, Good-

tech för maskin och Provektor el, styr och regler. 
Maskinentreprenören ombildades efter en konkurs 

vilket inte påverkade anbudet men försenade pro-

jektstarten. Byggentreprenaden blev vid upphandling 

dyrare än projekterat då byggmarknaden var ganska 
överhettad. Markarbetena blev mer omfattande än 

vad förstudie och projektering visat, då det fanns ett 

stort antal befi ntliga ledningar i dåligt skick. Omlägg-
ningen av dessa blev 2,9 miljoner kronor dyrare än 

projekterat på grund av tillkommande kostnader för 

dåliga grundförhållanden m.m. Maskinentreprena-
den belasta-des med tillkommande arbeten i gamla 

gasrummet där befi ntliga ledningar inte klarade det 

högre gasfl ödet, tilläggsarbeten för 1,9 mnkr kronor. 
Elentreprenaden var av konsulten beräknad till 2,5 

miljoner kronor och slutnotan var 3,2 miljoner kronor 

högre.
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (MNKR) 
PROJEKT-

KALKYL 
ACK UTFALL 

ALLA ÅR 
PROGNOS 

PROJEKT 
AVVIK

PROJEKT 

Marjarps logistikområde -136,6 -33,7 -136,5 -0,1

Marjarp etapp 1-3 -63,0 -46,4 -60,8 -2,2

   Gata -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

   VA -12,6 -12,6 -12,6 0,0

   Övrigt Marjarp Belysning -1,5 -1,8 -1,8 0,3

   Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg -5,6 -5,5 -5,6 0,0

   Marjarp Dryport spår 5 -10,0 -0,3 -10,0 0,0

Två nya terminalspår -16,3 -12,1 -18,4 2,1

   Gata -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -57,3 24,8 -57,3 0,0

   Gata -28,5 -4,0 -28,5 0,0

   Statliga bidrag -28,8 28,8 -28,8 0,0

Fåraberget -139,4 -52,8 -136,0 -3,4

Fåraberget etapp 2A radhus -43,2 -40,5 -39,8 -3,4

   Gata -11,2 -9,8 -11,2 0,0

   VA -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

   Övrigt -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -19,7 -10,7 -19,7 0,0

   Gata -12,3 -5,3 -12,3 0,0

   VA -7,1 -5,1 -7,1 0,0

   Övrigt -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -11,4 0,0 -11,4 0,0

   Gata -11,1 0,0 -11,1 0,0

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

   Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Förlägning Nordmannagatan -27,4 -1,6 -27,4 0,0

   Gata -18,4 0,0 -18,4 0,0

   VA -7,1 0,0 -7,1 0,0

   Gata Nordmanng, förlägn Fårab -1,9 -1,6 -1,9 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde -22,0 0,0 -22,0 0,0

   Gata -10,7 0,0 -10,7 0,0

   VA -11,3 0,0 -11,3 0,0

   Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata 0,0 0,0 0,0 0,0

   Gata 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan -15,7 0,0 -15,7 0,0

   Gata -13,3 0,0 -13,3 0,0

   VA -2,1 0,0 -2,1 0,0

   Övrigt -0,3 0,0 -0,3 0,0

Övrigt -95,0 -31,8 -95,0 0,0

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan -0,7 -0,5 -0,7 0,0

   Gata -0,4 -0,2 -0,4 0,0

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

Iordningställande av parkering del av Kv Byggmästaren -1,9 -1,0 -1,9 0,0
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Marjarp logistikområde
Marjarp etapp 1-3
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår 

asfaltering sista lagret för att kunna avsluta projektet. 
Övrigt är projektet klart och tagits i bruk.

Marjarp belysning 
Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps lo-
gistikområde” om en fi nansiering av -1,5 mnkr har 

utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och 

fi nansiering var att förbättra arbetsmiljön på anlägg-
ningen.

Marjarp Dryport spår 5
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om an-

INVESTERINGSPLAN (MNKR) 
PROJEKT-

KALKYL 
ACK UTFALL 

ALLA ÅR 
PROGNOS 

PROJEKT 
AVVIK

PROJEKT 

   Gata -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt iordningställande av pendelpar-
kering

-2,8 -2,3 -2,8 0,0

   Gata -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp -5,9 0,0 -5,9 0,0

   Gata -3,7 0,0 -3,7 0,0

   VA -2,1 0,0 -2,1 0,0

   Övrigt -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 1 -19,7 -17,1 -19,8 0,1

   Gata -15,1 -12,4 -15,1 0,0

   VA -4,6 -4,7 -4,7 0,1

   Övrigt

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 2 -29,3 0,0 -29,3 0,0

   Gata -22,0 0,0 -22,0 0,0

   VA -6,0 0,0 -6,0 0,0

   Övrigt -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

   Gata -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

   Gata -2,5 -2,6 -2,5 0,0

STE Bredängsgatan 0,0 -1,7 0,0 0,0

   Gata 0,0 -0,7 0,0 0,0

   VA 0,0 -1,0 0,0 0,0

VAR Vägbro -0,3 -0,3 -0,3 0,0

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

Rivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga exploateringar -25,0 0,0 -25,0 0,0

Summa fleråriga projekt -371,0 -118,3 -367,5 -3,5

läggande av nytt industrispår mellan huvudspår och 

framtida lagerbyggnad på Marjarps logistik-område 

har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader.

Två nya terminalspår
Projekt är klart. Försäljning mot Jula är genomförd.

Överlämningsbangård

Inbetalning från Naturvårdsverket (Klimatklivet 2019) 
för året är 23,5 mnkr. Konsult kostnader för året är 

– 4 mnkr. Projektet löper på under fl era år och för år 

2021 visar projektet överskott om 19,5 mnkr. Arbetet 
löper på enligt plan.

I februari 2022 har en ny kalkyl räknats fram. Enligt 
denna utredning/uppdatering ser inte den ursprung-
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liga kalkylen ut att hålla kostnaderna för projektet. 
Ansvarig projektgrupp kommer att återkoppla detta 

till ledning för vidare beslut i projektet.

Fåraberget
Fåraberget etapp 2 A radhus
Gata och anläggningar färdigbyggda. Pågående in-

vestering som förväntas kunna avslutas under 2022. 

Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdig-
ställas under året.  

Fåraberget etapp 2B bostadsomr
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller på 
att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades under 

hösten. Projektet fortsätter under 2022.

Nordmannagatan rondell inkl gator

Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 
år 2022.

Förläggning Nordmannagatan
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022.

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med 

asfaltering innan avslut.

Övrigt
Alvared 4:164 Månsagårdsgatan
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgete-

rade 350 tkr). Utfall 220 tkr.

Iordningställande av parkering del av KV 
Byggmästaren.

Projekt klart och avslutad.

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt 
iordningställande av pendelparkering

Projekt klart och avslutad.

Kroktorps Handelsområde Megaliten etapp 1
Stora delar klart. Byggt grönområde och infart till 

Jula. Gatuprojekt som är tagit i bruk återstår rondell 

utformning och vissa åtgärder på naturområdet.

Prästagårdsgärde
Projekt klart och avslutad.

Vilhemsro B5
Projekt klart och avslutad.

VAR Vägbro
Projekt klar och avslutad.

I och med projekt löper under fl era år fi nns projekt-

medel som inte hunnits användas under året.

Marjarps industriområde och Skaraborg Logistic Center
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 VA-kollektivet - taxefi nansierad verksamhet

VA-verksamheten bedriver verksamhet inom områdena dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hantering för 
abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

Verksamhet
Avdelningen driftar och underhåller 290 km dricks-

vattenledningar, 270 km spillvattenledningar och 
265 km dagvattenledningar, 6 vattenreservoarer, 8 

avloppsreningsverk och mer än 80 mindre anlägg-

ningar som pumpstationer, tryckstegringar mm.
VA-verksamheten är lagstyrd vilket innebär höga krav 

på dokumentation och uppföljning. Digitalisering 

är viktig inom verksamheten och man strävar att 
minska onödiga steg i arbetsgång. Att arbeta med 

struktur och rutiner internt och extern är också en av 

prioriteringarna.

En viktig del i arbetet är transparens och likabe-hand-

ling. VA-avdelningen arbetar med att skriva avtalen 
med alla som är anslutna till kommunalt VA och som 

inte ingår i huvudmannens åtagande, som till ex-

empel VA- föreningar utanför verksam-hetsområde, 
industrier och sprinkleranläggningar.

Avdelningen projekterar och projektleder alla rein-
vesteringsprojekt på VA-anläggningar. Avdelningen 

projekterar VA-nät i alla exploateringsprojekt och 

projektleder vissa av dem.

VA-avdelningen 

bidrar även med 
kompetens i alla 

nya detaljplaner, 

arbete med kli-
matanpassningen 

i kommunen 

samt hjälper till i 
bygglovsfrågor med 

bedömning av yttre 

VA (ledningar som 
förbinder huset 

med kommunal 

förbindelsepunkt i 
tomt-gräns).

Ekonomi
Driftsredovisning

2021 2020

Intäkter 65 292 63 280

Kostnader -64 719 -62 529

Nettokostnader 573 751

Budget 0 0

Budgetavvikelse 573 751

VA-avdelningen går med ett överskott på 573 tkr för 

2021. Överskottet är prognosticerat och kommer att 

hjälpa till att balansera VA-fonden som är - 1 931 tkr 
vid årsskiftet. Energipriset har påverkat resultatet 

något, särskilt i slutet på året då kommunen har ett 

rörligt avtal på elpriset.

ÅR
INGÅENDE 

BALANS
ÅRETS 

RESULTAT
UTGÅENDE 

BALANS

2011 303 1 149 1 452

2012 1 452 -1 431 21

2013 21 -1 669 -1 648

2014 -1 648 -621 -2 269

2015 -2 269 882 -1 387

2016 -1 387 1 180 -207

2017 -207 2 520 2 313

2018 2 313 -3 824 -1 511

2019 -1 511 -1 744 -3 255

2020 -3 255 751 -2 504

2021 -2 504 573 -1 931

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020

Verksamhetens intäkter 65 292 63 280

Verksamhetens kostnader -43 915 -40 810

Avskrivningar -15 685 -14 647

Verksamhetens nettokostnad 5 692 7 823

Finansiella intäkter 0 -

Finansiella kostnader -5 119 -7 072

Resultat efter fi nansiella poster 573 751

Extraordinära poster 0 -

Årets resultat 573 751

Vattenmätarbrunn med Lora antenn
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Balansräkning
BALANSRÄKNING (TKR) 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

   Byggnader och ledningar 431 707 382 488

   Fordon 473 734

   Inventarier 220 247

Omsättningstillgångar

   Fordringar 14 423 9 342

Summa tillgångar 446 822 392 811

Eget kapital och skulder

Eget kapital

   Balanserat resultat -2 504 -3 255

   Årets resultat 573 751

Långfristiga skulder

   Anslutningsavgifter 19 867 19 867

   Lån av kommunen 428 885 375 448

Summa eget kapital och skulder 446 822 392 811

Årets händelser
Avdelningens verksamhet kretsar runt lagar och reg-
ler som styr VA sektorn. Under året har stort fokus 

varit på uppdatering av egenkontrollprogram på 

C-anläggningar (reningsverken i Valtorp, Broddetorp, 
Odensberg, Åsarp och Kättilstorp).

 

Genom införande av ett underhållprogram för VA- 
anläggningar (Maint Master), har man digitaliserat 

drift- och underhållsarbete på reningsverken och 

pumpstationer. Arbete med att uppdatera databa-sen 
kommer att pågå i fl era år framåt. Effekten av bättre 

styrning och effektiviseringen med Maint Master 

syns redan idag i verksamheten.

Avdelningen är i framkant vad gäller användning av 

nya tekniker, bland annat Lora – ett radionät som 
kommunen tillhandhåller och som används för att 

skicka data över långa avstånd. Tekniken används 

främst för att övervaka dricksvattennätet (läckor och 
nattfl öden). Arbete med integrering av olika system 

pågår samt arbete med övervakningsstrategi.

Övergång till digitala vattenmätare för konsumen-
ter fortsätter. Under 2021 byttes 1 149  mätare från 

mekaniska till digitala. Detta innebär att drygt 60 % 

av alla mätare nu är digitala. Genom att ha fjärrav-
lästa vattenmätare skapas bättre kontroll över 

dricksvattensvinn samt minskar arbetsbelastningen 

på personalen. Införande av SMS aviseringar för vat-
tenmätarbyte minskade förgävesbesök och effektivi-

serade byten.

VERKSAMHETSREDOVISNING 2021 2020

Bruttokostnad 64 719 62 529

Utveckling % 3,5 0,7

Intäkter, tkr 65 292 63 280

Utveckling % 3,2 4,8

Dricksvatten till ledningsnät, m³ 2 031 720 2 095 525

Bruttokostnad (kr) / m³ 32 30

Renat avloppsvatten, m³ 2 809 732 3 216 985

Avdelningen har jobbat för att informera kunder om 

viktiga nyheter under 2021. Flera informationssidor 
är tillgängliga på hemsidan, bl.a. om vattenskydds-

områden, fyllning av pool – något som var hög-

aktuellt i våras, beräkningshjälp för VA taxa samt 
information vid driftstörningar som kokningsrekom-

mendation och vattenavstängningar.

 
Avdelningen arbetar kontinuerligt med drift, under-

håll och förnyelse av ledningsnätet. Det politiska 

målet är att renovera 1 % av VA-nätet. Totalt renove-
rades 0,5 % av dricksvattenledningar, 0,7  % spill-

vattenledningar och 0,4 % av dagvattenledningar. 

Det största projekt var reinvesteringar i ledningsnät 
i Kättilstorp samt utbyggnad av verksamhetsområde 

till fastigheter söder om Kättilstorp

LEDNINGSTYP DAG-
VATTEN

SPILL-
VATTEN VATTEN

Längd ledningar 2021 totalt (km) 264 268 290

Nyanläggningar 2021 (km) 0,9 1,0 1,0

Reinvesteringar 2021 (km) 1,0 2,0 1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%) 0,4 0,7 0,5

Pumpstationen i Stenstorp har gjorts om vilket för-

beredde Stenstorps ledningsnät för att bättre kunna 
klara av större skyfall. Ytterligare tre pumpstationer 

renoverades och underhåll gjordes på 17 pumpsta-

tioner. 
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Genom ett nytt staket förbättrades skalskyddet på 
Hulesjöns reningsverk. Diverse renoveringar som 

byte av rensgaller, ombyggnad av mätare och renove-

ring av delar av biologisk rening har utförts.
 

Under hösten uppdagades problem med dricksvat-

tenkvalitet i Kättilstorp. Vid provtagningen har ett 
prov påvisats otjänligt. Utredning gjordes och smitt-

källan identifi erades till en kran i reservoaren. Kranen 

byttes och problem med kvalitet åtgärdades.

Framtid
Det pågår ett arbete med att rusta upp civilsamhället 

i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas 

för att kunna klara av krissituationer och förhöjd 
beredskap. Det fi nns lagkrav på att göra risk- och sår-

barhetsanalys samt dokument och rutiner som ska 

belysa och klargöra arbete med bl.a. informations-
säkerhet, säkerhetsskydd. Under 2021 påbörjades 

arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt 

arbete med NIS direktivet . Båda styrdokumenten 
tas fram i samarbete med säkerhetssam-ordnare i 

kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer 

att fortsätta även under 2022 tills basstruktur fi nns 
på plats. Dokumenten kommer att vara en del av 

styrdokument för verksamheten som kom-mer att 

revideras löpande. 

Som en del av kontinuitetsarbete enligt framtagen 

VA plan, under 2022-2023, planeras även arbete med 
reserv- och nödvattenplaner. 

Det pågår kontinuerligt arbete med digitalisering. 
Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och 

planeras vara klar under 2022. Samtidigt pågår tester 

och utvärdering av ny teknik i just övervakning av led-
ningsnät, detta kommer fortsätta även under 2022.

VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt 
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och 

avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten 

är viktigt för att kunna säkra upp VA- försörjningen 
och bibehålla kvalitet. VA- avdelningen kommer att 

fortsätta arbetet med reinvesteringar på ledningsnät 

genom olika projekt.

Genom fl er överföringsledningar effektiviseras han-
tering och rening av avloppsvatten. Nästa år fortsät-

ter arbetet med ny överföringsledning mellan 

Broddetorp och Axvall.

Exploateringsprojekt fortgår på Fåraberget och 

Marjarp. Nästa år planeras arbete med separering av 
dagvatten och spillvatten för att minska bräddningar 

(utsläpp av orenat spillvatten) i Vartofta. Detta kom-

mer att bidra till att uppnå mål att ha mindre brädd-
ningar. Vartoftas projekt rustar även upp samhället 

för att på bättre sätt klara av klimat-förändringar vad 

gäller översvämningsrisker. 

Schakt för pumpstation Saleby i Vartofta 
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 TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

 Biogas

Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordonsgas. Efterbehandla rötresten till 
ett fullvärdigt jordför-bättringsmedel som återförs i kretsloppet.

Ekonomi
2021 2020

Intäkter 3 647 8 356

Kostnader -8 315 -8 431

Nettokostnader -4 669 -75

Budget 0 -300

Budgetavvikelse -4 669 225

Konsessionsavtalet att behandla matavfall från Av-

fallshantering Östra Skaraborgs medlemskommuner
upphörde första september 2020. Behandlingsav-

gifterna för matavfall är fortsatt mycket låga. Sam-

mantaget har intäkterna blivit i nivå med marknadens 
låga behandlingsavgifter vilket resulterar i ett under-

skott för verksamheten.

Kostnaderna för verksamheten är lägre än föregå-

ende år men har inte kunnat sänkas ytterligare då 

anläggningen under året optimerats samt extra 
kostnader tillkommit vid provkörning av alternativa 

substrat.

Utfallet för kapitalkostnaderna är enligt budget. Den 

nya rötkammaren har tagits i bruk under året och 

därav är kapitalkostnaderna betydligt högre än före-
gående år.

Verksamhetsredovisning
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var god under första tertialet, mindre under somma-
ren och åter bättre under höst och vinter.

Under året har rötbart matavfall och andra substrat 
kunnat avropas för att uppehålla produktion av bio-

gas för uppgradering till fordonsgas enligt avtal. 

Den nya rötkammaren har tagits i drift under året och 
trimmats och optimerats utefter de förutsättningar 

som är.

 

Sammanfattat har året varit ett inkörningsår för den 
nya anläggningen med fokus på kvalitetssäkring av 

verksamheten.

VERKSAMHETSREDOVISNING 2021 2020

Bruttokostnad 8 315 8 431

Utveckling % -1,4 -7,9

Intäkter, tkr 3 647 8 356

Utveckling % -56,4 -13,8

Behandlat rötbart organiskt material (ton) 5 789 5 280

Producerat klimatneutralt bränsle fr orga-
niskt avfall (MWh)

3 924 4 032

Framtid
Uppgraderingsanläggningen har tagits över av kom-

munen från och  med januari 2022 vilket innebär att 

kommunen råder över hela produktions-ledet från 
matavfallsmottagningen, rötkammare, uppgradering 

och ledning till överlämningspunkt hos Fordons-

gas. En baslast av matavfall samt matavfallsslurry 
fi nns avtalad för 2022, vilket innebär att avtalade 

gasleveranser kan genomföras. Mer matavfall med 

bättre behandlingsavgift behöver kontrakteras för att 
kunna balansera ekonomin. Gaspriset är fortsatt lågt 

jämfört med naturgaspriserna och bör på sikt kunna 

höjas.
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Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom 
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivning är en planmässig nedsättning av en 
anläggningstillgångs värde som ska spegla värde-

minskning.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 

bokslutsdagen.

Driftredovisning visar intäkter, kostnader och av-

vikelser mot budget för den löpande verksamheten 

under året.

Internränta är den ränta som fördelas ut på kommu-

nens förvaltningar avseende aktiverade investeringar. 
Internräntan ska motsvara kommunens egna upplå-

ningskostnader. 

Kassafl ödesanalys visar förändring i likvida medel 

från den löpande verksamheten, investerings- och 

fi nansieringsverksamheten.

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 

investeringsbidrag eller andra inkomster.

 Ekonomiska begrepp

Nettokostnad är driftkostnad efter avdrag för drift-
bidrag, avgifter och ersättningar. Nettokostnader 

fi nansieras med skattemedel.

Nyckeltal är jämförelsetal som uttrycker relationen 

mellan olika poster i redovisningen.

Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en 

anläggningstillgång.

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

Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat 
för ett räkenskapsår.

Självfi nansiering innebär att investeringar ska vara 
fi nansierade av årets resultat och avskrivningar. Själv-

fi nansieringsgraden räknas fram som kvoten mellan 

summan av årets resultat samt avskrivningar och 
årets nettoinvesteringar (både skatte- och taxekollek-

tivets investeringar). 

Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång 

sikt uttryckt som andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna.

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när 

den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styr-
räntan är en viktig del av penningpolitiken, genom 

att den påverkar bankernas kostnad för likviditet 

och därmed reglerar penningmängden i samhället. 
Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina 

kunder.

Tkr är en förkortning av tusen kronor. Mnkr är en 

förkortning av miljoner kronor.
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Nämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 2021. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojektet 

infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- och exploate-

ringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022.  
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Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående verk-

samhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även 

till att visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket innebär att 

såväl nationell styrning som kommunal styrning kan 

redovisas i rapporten.   

Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha över-

blick över nämndernas verksamhet samt den verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-

styrelsen har ett övergripande ansvar för den eko-

nomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 

till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 

verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lyder under 

kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda 

de strategiska kommunövergripande utvecklings-

processerna. Kommunledningsförvaltningens över-

gripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla 

och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag. 

Kommundirektören leder kommunledningsförvalt-

ningen och är tillika chef för övriga nämnders för-

valtningschefer och är länken till politikerna i kom-

munstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår 

från kommunens helhetsperspektiv och har därmed 

en tydlig roll som styrande och stödjande i de strate-

giska och kommungemensamma frågorna med syfte 

att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god 

kvalitet.  

I kommunledningsförvaltningen ingår 

ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, 

hållbar utveckling, näringsliv, stadsbyggnad och 

HR. 
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Ekonomi 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-

ministration, samordnar kommunens budget-, upp-

följnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 

med inköp, upphandlingar och statistik. 

Hållbar kommunikation 

Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och 

skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på 

kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar 

bland annat kommunikation internt och externt, in-

formationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 

stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och tele-

foni, digitalisering och demokratiutveckling. 

Hållbar utveckling  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 

främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 

fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-

struktur, logistik, samt internationella frågor och ut-

veckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-

nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 

lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 

visst arbete, som bland annat handlar om service och 

tillsyn. 

Näringsliv 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-

livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  Avdel-

ningen ska också finnas som en aktiv och naturlig 

part i det lokala, regionala och nationella utveckl-

ingsarbetet. 

HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalom-

rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 

och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 

De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompetens-

utveckling samt införa verktyg och metoder för stän-

diga förbättringar. 

Samverkan och samordning 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för 

gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Ska-

raborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd under vissa förutsättningar till före-

ningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

Utskottet för social hållbarhet 

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019–2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-

spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-

valtningsövergripande.  
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Kommunal verksamhet via avtals-

samverkan 

Överförmyndare i samverkan (ÖiS)  

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun) 

och Falköpings kommun (samverkanskommun) av-

seende gemensam organisation för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet. 

Miljösamverkan östra Skaraborg  (MÖS) 

Samarbete med myndigheten vilken är organiserad 

som ett kommunalförbund med kommunerna Falkö-

ping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som med-

lemmar. MÖS är en kommunal myndighet för till-

syn, kontroll och prövning inom miljö- och hälso-

skyddsområdet samt livsmedelskontroll. 

Skaraborgs kommunalförbund 

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund ut-

gör plattformen för gemensamma delregionala ut-

vecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrel-

sen för Kommunalförbundet Skaraborg har vid sam-

manträde den 22 juni 2006 föreslagit kommunfull-

mäktige i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara 

att bli medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund 

från den 1 januari 2007. 

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skara-

borg (AÖS) 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedri-

vit fördjupad samverkan inom avfallsområdet.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd 

Falköpings kommun och kommunstyrelsen har varit 

starkt påverkade av covid-19. Majoritet av befolk-

ningen i Sverige blev vaccinerade under vår/sommar 

och i slutet av september släpptes alla restriktioner.   

I november konstateras den nya virusvarianten av 

SARS-CoV-2, som fått namnet omikron. Vaccinat-

ionerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade 

i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med 

antikroppar. Folkhälsomyndighetens undersökning i 

november och december 2021 visade att 85 procent 

av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19. 

Efter jul- och nyårshelgerna hade smittspridningen i 

Sverige ökat kraftigt och återigen blev restriktion-

erna strängare. 

Omvärldsförändringar 

Varför är elkostnaderna så höga nu? 

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila 

bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa 

sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som 

Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta 

har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket 

även påverkar elpriserna i Sverige.  

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det 

kommunala uppdraget 

I en rapport presenterar Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) övergripande förändringskrafter 

som kan komma att påverka det lokala eller region-

ala uppdraget. SKR har även tagit fram lärande ex-

empel på hur kommuner har organiserat sin om-

världsbevakning. Omvärldsbevakning och analys är 

nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsätt-

ningarna att leda och styra. 

SKR har definierat fem övergripande områden – glo-

balisering, demografi, klimat, teknik och värderingar 

– där förändringar starkt påverkar både Sverige som 

övriga världen. Analysen ska ses som kvalificerade 

bedömningar som kan användas i kommunens eller 

regionens eget omvärldsarbete. 

Materialet är en uppdatering av det material som har 

tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Fu-

ture och ett 30-tal representanter från kommuner, 

regioner samt sakkunniga på SKR. 

10 trender fram mot år 2030 

Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att 

få stor betydelse för det kommunala och det region-

ala uppdraget. Det handlar om: 

 Ökat behov av livslångt lärande 

 Användare driver teknisk utveckling 

 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

 Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

 Ökad polarisering och utsatthet 

 Det lokala och regionala handlingsutrym-

met utmanas 

 Tillitens betydelse uppmärksammas allt 

mer 

 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 

arbetssätt 

 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av 

covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och 

möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunikat-

ionen har ägnats till största delen åt pandemi- och 

kriskommunikation. 

Det mycket goda samarbetet mellan kommunled-

ningsförvaltningen och andra förvaltningar/avdel-

ningar har skapat förutsättningar för framtida samar-

beten i gemensamma processer/projektarbeten. 

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitali-

seringen, vilket har medfört ökade kostnader på li-

censer och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att 

organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om 

till mer digitala arbetssätt. Under året har även en pi-

lot på Microsoft Teams genomförts. 

I väntan på kommunledningsförvaltningens genom-

lysning av organisationen fanns vakanser och viss 

specialkompetens har saknats. Med start första de-

cember började den nya organisationen för kom-

munledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen 

har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra och 

kopplingen till tillitsbaserad styrning och ledning.  

Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med 8 

andra skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny 

projektledning. Upphandling har pågått och imple-

mentering är planerad till våren år 2023. Ett antal 

projekt har skett under året t ex. byte av inkassosy-

stem, implementation av inköpsanalys och byte av 

bank från Nordea till Swedbank. Arbetet med fi-



NÄMNDSBERÄTTELSE 

6 I kommunstyrelsen I verksamhetsredovisning för år 2021  

nans- och hållbarhetsarbete kring finansiering och fi-

nansförvaltning har mynnat ut i att flera nya investe-

ringsprojekt har kunnat finansieras med så kallade 

Gröna lån. Ekonomiavdelningen har utvecklat Eko-

nomihandboken på kommunens interna webbsida 

Falnet. Samarbetet med de kommunala bolagen har 

stärkts och under år 2021 har två ägardialogmöten 

genomförts. Kommunledningsförvaltningen har ar-

betat med processer och tagit fram nya styrdokument 

för verksamhet- och ekonomistyrning. 

Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen 

kring platåbergsenheten och har enligt uppdrag ge-

nomfört en koncessionsupphandling av ny extern ak-

tör till camping och skidbacke. Den nya förvalt-

ningsorganisationen, där Skaraborgs Logistic Center 

organiseras, har inneburit omprioritering av tid och 

framförallt stort engagemang kring etableringsfrågor 

på området. Avdelningen har även haft ett stort en-

gagemang i planeringen kring stadskärneprojektet.   

Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat 6 

stycken markanvisningar. Detta är mellan kommu-

nen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat 

för Gamla stan 2:26  område 2 – Flerbostadshus 

(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploa-

teringsavtal med Falköpings Mejeri för fastigheten 

Lantmannen 7. 

19 stycken nya småhustomter på Fåraberget var 

klara för försäljning i maj. Därutöver har 14 stycken 

småhustomter sålts och 12 tomter var reserverade 

per den 31 december 2021. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

Uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier 

och andra styrdokument samt effekter av olika insat-

ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 

bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-

drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 

har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-

områden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser.   
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron att 

framtiden går att utveckla och 

förbättra 

 

Fokus på ökad trygghet i kommunen 

I enkätundersökningar gjorda av kommunen, poli-

sen och Statistiska Centralbyrån (SCB) framkom-

mer att invånare i Falköpings kommun i relativt stor 

utsträckning upplever sig otrygga. För att motarbeta 

den utvecklingen har kommunstyrelsen tagit på sig 

ett samordningsansvar och gett uppdrag till kom-

munledningsgruppen. Kommunledningsgruppen 

har i sin tur arbetat med frågan under hela 2021. 

Det landade under hösten i en förtydligad riktning 

för det kommunövergripande trygghetsarbetet och 

med modeller för effektiv samverkan mellan kom-

munens verksamheter. Kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet har gett uppdraget att ta fram 

en handlingsplan för trygghet.  

Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp avveckla-

des i maj 2021. Beslutet togs av kommunlednings-

gruppen med anledning av att styrgruppen skapa-

des som ett pilotprojekt. Nu är meningen att de er-

farenheter som gruppen byggt upp ska inkorpore-

ras i fler delar av kommunens verksamheter. Upp-

växling sker också genom att det uttalade området 

numera är hela kommunen istället för Dotorpsom-

rådet.  

Ett arbete för att öka tryggheten kring Ranten i Fal-

köpings centralort initierades under 2020 när aktö-

rer så som kommunen, näringsidkare och för-

eningar samlades kring det upplevda problemet. 

Tillsammans med flera andra finansierar Falkö-

pings kommun ett projekt kallat Platssamverkan 

Ranten. Under tre år ska Stiftelsen Tryggare Sve-

rige projektleda arbetat för att öka tryggheten i om-

rådet genom kartläggning, analys och aktiviteter. 

Kartläggningen gav förslag på aktiviteter som ska 

genomföras, så som att säkerställa information i 

området om evenemang, brottsförebyggande åtgär-

der, med mera, och att undersöka förutsättningar att 

på sikt få större spridning av verksamheter i områ-

det för att utveckla flödena av människor.  

Under hösten 2021 genomfördes två omgångar ut-

bildning i drogförebyggande åtgärder för invånare i 

Dotorpsområdet. Detta skedde efter önskemål från 

boende och inkluderade information om och med 

polisen, socialtjänsten och skolans kuratorer.  

Under år 2022 kommer enkäter om upplevd trygg-

het i kommunen att följas upp, vilket kommer ge en 

indikator på hur väl insatserna har slagit ut.  

Förebyggande insatser barn och unga 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av år 2018 att 

finansiera projektet ”uppsökande föräldrastöd” med 

en miljon kronor från potten för schablonersättning. 

Beslutet om medel till projektet grundade sig på att 

såväl Socialnämnd och invånare påtalat att föräldrar 

hade ett behov av stöd i sin föräldraroll.  

Hösten 2020 togs ett omtag av projektet, projektdi-

rektivet skrevs om och kommunens organisation 

blev själva projektägare för projektet. En kommunal 

projektledare anställdes på 40 % av heltid under 18 

månader från och med januari 2021. Projektledaren 

fick i uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd 

som finns i Falköpings kommun, så som att nå för-

äldrar från olika kulturer, föräldrar till barn i olika 

åldrar och samordna de aktörer som erbjuder stöd. 

Detta skulle bland annat ske genom att genomföra 

intervjuer med föräldrar, genomföra dialoger med 

de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd-

jande insatser, att ta fram en modell för ett kulturan-

passat föräldraskapsstöd samt att sammanställa och 

sprida kunskap om de insatser som kommunens 

verksamheter har idag.  

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämn-

den har kommunstyrelsen tagit fram en ny arbets-

marknadsstrategi som antogs av kommunfullmäk-

tige i mars 2021. För kommunstyrelsen innebär den 

nya strategin krav på att stödja att en effektiv 

matchning sker av arbetssökande och arbetsmark-

naden, samt att goda relationer mellan kommunens 

organisation och arbetsgivare fortlever och utveck-

las. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen ge-

nom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 

möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-

ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 

fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktö-

rer på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett 

tätt samarbete med det kommunala bolaget Falkö-

pings Hyresbostäder AB i planering, byggande av 

bostäder och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är 

det viktigt att kommunledningsförvaltningen har 

tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av fas-

tigheter för ökad markberedskap.  

Kommunstyrelsen integrerar Agenda 2030 i arbetet 

med fysisk planering genom utbildningar och 

webbinarium. En ökad kompetens har resulterat i 

ett nytt perspektiv och arbetssätt främst inom områ-

det fysiskplanering. Ett förväntat resultat är att 

dessa insatser bidrar till kommunens måluppfyllelse 

av globala mål. 

I syfte att främja bostadsförsörjningen och bidra till 

ökad rörlighet inom bostadsbeståndet har verksam-

heten arbetat aktivt och haft dialog med olika bo-

stadsutvecklare. Medarbetare träffar de större fas-

tighetsägarna i Falköpings kommun där bostäder 

för alla målgrupper diskuteras. Befolknings- och 

bostadsanalyser ligger som underlag för fortsatt bo-

stadsbyggande. En viktig aktör inom bostadssektor 

är Falköpings Hyresbostäder.  

Förväntningen är att bostadsutvecklare, med bättre 

förståelse för bostadssituationen, kan utveckla olika 

typer av bostäder och upplåtelseformer som möjlig-

gör ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  

Sammanfattande bedömning 

Även om det har varit pandemi i över ett år kan re-

sultat av restriktionerna den medfört ses i arbetet 

mot målet ett socialt hållbart Falköping. Riktade in-

satser så som föräldraskapsstöd har försenats eller 

förhindrats på grund av covid-19, och arbetslös-

heten bland framför allt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser 

kunnat läggas på interna strukturer, så som ett kom-

munövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta 

samverkan skapar förutsättningar för att arbetet mot 

ett socialt hållbart Falköping har en stark grund att 

stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse

 

 

 

 

  

Mindre god Godtagbar God Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Ohälsotal (Försäkringskassan) 29,7 28,3 27,8 27,3 

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

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) 0,7 i.u. 0,7 i.u. 

KKIK delaktighetsindex (Kolada) i.u.  61     i.u. i.u. 

Valdeltagande (SCB) 87,39% * 53,07% i.u. i.u. 

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)  11      12      16      11     

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. 
* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats där in-

vånare känner stolthet och trygghet 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvalt-

ningen att ta fram en ny lokaliseringsstudie 

för eventuell ny plats av den kommande högstadie-

skolan. Uppdraget är slutfört och redovisades till 

kommunstyrelsen i december 2021. Åsarps gamla 

förskola och vandrarhemmet i Falköping såldes un-

der sommaren, medan Yllestads gamla skola finns 

ute till försäljning.  

Falköpings kommun har, tillsammans med Svenska 

kyrkan i Falköping, under våren 2021 arrangerat en 

nationell arkitekttävling för att få fram program-

skisser för utvecklingen av stadskärnan. Totalt var 

det 28 arkitektfirmor som anmält sitt intresse för att 

delta i tävlingen, varav fyra team valdes ut att delta. 

En enig jury beslutade om det vinnande bidraget, 

vilket presenterades den 17 juni 2021 på ett livesänt 

event. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” som 

upprättats av Sydväst arkitektur och landskap AB. 

För tredje året i rad har sommargatan arrangerats i 

stadskärnan. Detta år förflyttades sommargatan från 

Dotorpsgatan/Storgatan till Köttorget. Årets som-

margata har haft extra fokus på rörelse och historia, 

bland annat genom bemannad aktivitetsplats och hi-

storisk utställning om de fynd efter vikingarna som 

hittades under Köttorget 2017.  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsintressen 

(LONA) till planeringsunderlag för grönstruktur och 

ekotjänster godkändes av Länsstyrelsen under som-

maren. Arbetet med själva grönstrukturplanen är på-

börjat. Inventeringar av befintlig grönyta i tätorterna 

i kommunen som finns på kommunägd mark skulle 

ha startat under sommaren, men är framflyttad till 

2022.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni att na-

turreservatet Väsmestorp ska bildas. Reservatsom-

rådet består av ett mäktigt stenmurslandskap med 

betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på 

området är 19,5 hektar. Projektet med att bilda na-

turreservatet har drivits som ett LONA-projekt där 

kommunen erhållit bidrag från Länsstyrelsen. Pro-

jektet pågår mellan 2019 och 2022 och innehåller 

även en del guidade turer i området. Kommunstyrel-

sen har arbetat fram förslaget på reservat och sköt-

selplan för området som skett i samarbete med lo-

kala föreningar. Syftet är att bevara och utveckla ett 

varierat och värdefullt hagmarks- och skogsmarks-

område i tätortsnära läge för Flobys och hela kom-

munens invånare samt turismen. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

En ny trafikstrategi ska antas av kommunfullmäktige 

under 2022, och arbetet med den är påbörjad. Det 

har förts dialog brett med både externa och interna 

aktörer för att samla in underlag. I slutet av 2021 ge-

nomfördes en medborgardialog både i form av fysisk 

träff samt genom en enkät på hemsidan. Workshops 

med politiker och tjänstpersoner har också genom-

förts. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken i Falköpings kom-

mun står inför en oklar framtid. Västtrafik har haft 

ett väldigt dåligt år bakom sig, företaget har förlorat 

stora summor i intäkter under pandemin då företaget 

till och med själv har marknadsfört rekommendat-

ionen att inte använda deras tjänster. Det är fortfa-

rande oklart hur resvanor kommer att se ut efter pan-

demin, och tillsammans med en hårt ansatt ekonomi 

för Västtrafik är det svårt att förutse hur kollektivtra-

fiken kommer utvecklas framöver.  

Under år 2021 har laddstolpar för eldrivna fordon in-

stallerats på tre platser i Falköpings tätort – vid rese-

centrum, vid biblioteket samt vid Köttorget. Det har 

mellan 25 juni och 31 december totalt varit 716 

laddningssessioner, där 54% av dessa skett vid Köt-

torget, 25% vid resecentrum och 21% vid biblio-

teket. 

Klimatstrategin är sedan juni månad antagen av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har an-

svaret att samordna och processleda genomförandet 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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av den. Genomförandet är påbörjat inom alla fokus-

områden. Inom hållbara transporter är processer 

igång så som Vintercyklist, Mobilitetsveckan, Cy-

kelvänlig arbetsplats och På egna ben, som exempel. 

Den kommande resepolicyn kommer också att utgå 

från klimatstrategin.  

Klimatstrategin pekar också ut lokal framställning 

av förnybar energi, som arbetas med genom att 

bland annat installera solceller på kommunens fas-

tigheter. Ett annat område som lyfts i strategin är 

hållbara finanser. På bara ett år har Falköpings kom-

mun kvalificerats till flera Gröna lån till exempel ge-

nom att garantera att flera nya fastighetsprojekt är 

energieffektiva. Demensboendet Tåstorp är ett ex-

empel på en av de större fastigheterna som kvalifice-

rat för Gröna lån, och högstadieskolan Platå planeras 

för att göra det också.  

Ytterligare ett område som klimatstrategin pekar på 

är utbildning och dialogprocesser om klimatomställ-

ningen. Under hösten genomförde kommunstyrelsen 

två dialogmöten med invånare om klimatstrategin. 

Första mötet fokuserade på frågan om klimatom-

ställning och extra resurser lades på att säkra delta-

gande från gymnasieelever. På det andra mötet fick 

deltagarna mer ansvar och fick själva forma frivil-

liga överenskommelser inom klimatomställningen 

som kallas ”klimatavtal”. Arbetskonceptet är något 

som kommer att fortsätta användas i arbetet med kli-

matstrategin för kommunens invånare.  

En förutsättning för att klimatstrategin ska kunna 

förverkligas är att målen och metoderna upplevs som 

viktiga och möjliga att genomföra i kommunens alla 

verksamheter, som något alla delar av kommunen 

äger. Utmaningen framåt är att hålla i farten i arbetet 

som redan skapats och att behålla den gemensamma 

problembilden som möjliggör gemensamt arbetssätt.  

Sammanfattande bedömning 

Med stora projekt igång, så som stadskärnan och 

grönstrukturplanen skapas väldigt bra förutsättningar 

för en attraktiv och grönskande kommun. Samtidigt 

skapar den antagna klimatstrategin kommunen förut-

sättningar för att fortsätta vara attraktiv även i fram-

tiden genom att samla kommunens verksamheter 

mot en hållbar morgondag. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

  

Mindre god Godtagbar God Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 392481 348146 196 260 i.u. 

Inpendling (SCB) 2942 3046 2975 i.u. 

Utpendling (SCB) 4747 4703 4677 i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 

näringsklimatet)
3,5 3,6 i.u. i.u. 

Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 79,38% 83,61% i.u. i.u. 

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,36 i.u. i.u. i.u. 

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare i.u. 3,7 i.u. i.u. 

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) i.u. i.u. 0.32 i.u. 

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) 25234 kWh 38400 kWh i.u. i.u. 

Befolkningsutveckling (SCB) 0,2 0,3 i.u. i.u. 

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 214 79 40 143 

Antal nya småhus (Kommunens statistik) 29 26  12     32 

Fastighetspriser (SCB) 1453 1548 2049 1924 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet 

Kommunstyrelsen arbetar för att stödja det 

lokala näringslivet i omställningen som 

covid-19 medfört. Besöksnäring och han-

delsföretag har haft större omsättningar och flöden 

under sommaren i och med att Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer lättade under andra halvan av 

2021. Även utländska besökare har varit i kommu-

nen under sommaren.  

Kommunstyrelsen förbereder nu för att näringsverk-

samheter mer och mer kommer att normaliseras och 

större evenemang kommer att tillåtas. Nyföretagar-

rådgivningen tror på en fortsatt ökning av nya före-

tag för 2022. En farhåga är dock tillgången av mark 

för större industriverksamhet, då efterfrågan av ut-

rymme ökar snabbare än vad mark kan göras till-

gänglig.  

Under hösten har Skövdes intresse för etableringen 

av batterifabriken för Volvo Cars och Northvolt, fått 

ett stort utrymme på dagordningen och satt stort fo-

kus på samarbete kring mark, bostäder och kompe-

tens. 

Utveckla företagandet och matcha kompetens 

En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommun-

fullmäktige i februari 2021 och som en del i verk-

ställandet av den samarbetar kommunstyrelsen med 

kompetens- och arbetslivsnämnden. Verksam-

heterna ska möta medborgarnas och arbetsmark-

nadens behov genom att ha relevant utbud av utbild-

ning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gyn-

nar stegförflyttning mot den öppna arbetsmark-

naden. Sedan uppdraget gavs till kommunstyrelsen 

och kompetens- och arbetslivsnämnden att gemen-

samt arbeta för att få fler i arbete och därmed minska 

försörjningsstödet så har samverkansstrukturerna ut-

vecklats och gemensamma mål tagit form. Struk-

turen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och ut-

bildningsutbud, En gemensam plattform samt goda 

exempel. Alla områden har planerade processer och 

ett stort arbete har skett internt för att vara rustade 

när pandemins restriktioner lättar undan för undan. 

Ett gemensamt jobb har utförts för att anskaffa fler 

praktikplatser inom näringslivet. Här finns ett gott 

exempel på hur verksamheterna arbetar tillsammans 

med gemensamma mål.  

Den behovskartläggning som genomfördes i början 

av 2021 ska följas upp under kommande år med yt-

terligare en enkät till Falköpings företag. En målbe-

dömning av samarbetet är att det är framgångsrikt 

när det gäller relationsskapande och processuppbyg-

gande men att det kvarstår en utmaning i att tillsam-

mans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknads-

strategins mål. Det är först efter att planerade aktivi-

teter kunnat genomföras under 2022 som analys av 

samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kom-

mer att kunna presenteras. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

År 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att 

bygga en ny överlämningsbangård. Den nya över-

lämningsbangården kommer ge möjligheter för 

längre tåg att stanna och lastas om och innebär också 

att det är den första nya överlämningsbangården i 

Marjarp på över tio år. Arbetet är nu påbörjat för att 

verkställa beslutet där projektering är igång. Planen 

är att själva bangården ska vara färdig 2023 och Tra-

fikverket genomför anslutningarna till Västra stam-

banan 2025.  

Projektet med ny överlämningsbangård lyfter utma-

ningar som Falköpings kommun möter, dels i myn-

dighetssamverkan samt intern stabilitet i längre pro-

jekt. Trafikverket behöver många gånger kommuni-

ceras med på deras typ av språk och med kunskap 

om deras interna organisering, något kommunens 

verksamheter inte alltid kan. Denna utmaning möts i 

detta fall med att en konsult tas in för att underlätta 

kommunikationen. Med stabilitet i längre projekt 

menas vikten av att personal som är inblandade i 

projektet stannar kvar i sin tjänst. Projekt som 

sträcker sig över flera år kräver kompetens och erfa-

renhet som dels byggs upp genom att just vara in-

blandad i projektet.  

Dryport Skaraborg ökar i antalet containrar och från 

Göteborgs hamn har trafiken ökat med 27 procent 

under 2021, vilket gör Falköping till den destination 

som har störst ökning. Man tar nu emot uppåt 50 000 

TEU (1 TEU är lika med en 20-fots lång container). 

Det ankommer mellan 20 och 30 tåg varje vecka.   

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-områ-

det och har nu tillsammans med kommunen kommit 

överens om att bygga nytt spår och ny lagerlokal. 

Lagerlokalen kommer vara mellan 40 000 till 50 000 

kvadratmeter stor och ingår i Julas satsning att serva 

med logistik för andra företag. Falköpings kommun 

investerar 10 miljoner kronor i projektet, medan Jula 

går in med 250 miljoner kronor.  

Falköping – en aktiv aktör 

Med stöd från kommunstyrelsen genomfördes årets 

transäsong lyckat trots sociala restriktioner. 

Antalet gästnätter i kommunen ökade 2021 jämfört 

med år 2020, men är fortfarande påverkat av covid-

19. Falköping har dock en bättre utveckling jämfört 

med Skaraborgs genomsnitt, där det inte ökade med 

antalet gästnätter utan istället sjönk.  

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett pro-

jekt under 2021 från Tillväxtverket om hållbar plats-

utveckling. Under andra halvåret kommer hållbar-

hetsarbetet fördjupas kring besöksnäringen, framför-

allt med Tillväxtverkets projektmedel. Projektet 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön fortlöper en-

ligt plan och ingår i samarbetet inom Visit Hornbor-

gasjön. Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder 

för en långsiktigt hållbar omställning med fokus på 

destinationsutveckling i samklang med samhällspla-

nering och regionala processer. Slutredovisning av 

projektet skall ske under april 2022.  

Sammanfattande bedömning 

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett 

logistikcentrum lyckades väldigt väl med ett idag 

oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer 

det att bli i framtiden i och med nya satsningar från 

både kommunens organisation och från privata före-

tag. Tillsammans med detta sker utveckling inom 

hållbar besöksnäring, något som värdesätter och be-

håller det unika som kommunen har samtidigt som 

det öppnar för fler besökare.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)  4     3,6 4,4 i.u. 

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) 61 i.u 62 i.u. 

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)  82     i.u 82 i.u. 

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 288      4 308      4 368     4627 

Antal arbetstillfällen (SCB)  13 837     i.u i.u i.u 

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  670 130      615 000      570 435      596 006     

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)  73     77 73 i.u. 

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  70 236      73 510      54 848      61 960     
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Verksamheterna är till för kommuninvå-

narna. 

Med det omformulerade målet om att verk-

samheterna ska arbeta mot att vara en tillitsstyrd or-

ganisation har kommunstyrelsen under året samarbe-

tat med resten av organisationen om definitioner och 

riktning. Kommunstyrelsens första steg i arbetet med 

tillitsstyrning har varit att definiera begrepp för att 

säkerställa att verksamheterna talar samma ”språk”. 

En processplan har framtagits i syfte att involvera 

samtliga chefer och medarbetare i Falköpings kom-

mun på lämpligt och relevant sätt. Målet är att arbe-

tet ska skapa en gemensam förståelse bland chefer 

och medarbetare i Falköpings kommun om tillitsba-

serad styrning och ledning – varför, vad och hur. 

Målet är också att bland chefer och medarbetare 

skapa ett engagemang och vilja att skapa en tillå-

tande och tillitsstyrkande kultur.  

Den interna organisationen har byggts upp med ar-

betsgrupp och styrgrupp.   

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falkö-

ping 

Införande av e-arkivet samt det pågående projektet 

med e-signering är ytterligare processer kopplade till 

digitaliseringsområdet. Även här är informationssä-

kerheten central. 

Kommunen och ekonomiavdelningen har vidare ar-

betet med förändringar av budget- och uppföljnings-

processerna. Nya reviderade styrdokument har tagits 

fram, policy- och riktlinje för verksamhet- och eko-

nomistyrning samt policy och riktlinje för lokalför-

sörjning och projektinvesteringar. 

Som en led i arbetet med både kultur och struktur 

genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen en över-

syn av beredningsprocesserna inom samtliga nämn-

der. Målsättningen är en mer enhetlig ärendebered-

ning. Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag 

att ta fram en policy för ärendeberedning vilken ska 

antas av kommunfullmäktige.  

Ett mer långsiktigt projekt som är igång är bytet av 

ekonomisystem. Tillsammans med 8 andra kommu-

ner arbetar nu Falköpings kommun med att planera 

och förbereda för bytet. Att samarbeta med andra 

kommuner i att byta ekonomisystem är smått unikt, 

och det som Falköping får ut av samarbetet är dels 

effektiviteten i att kunna dela resurser men också att 

dela erfarenheter och lösningar.  

En revidering av kommunikationsstrategin är under 

arbete, likaså en kompletterande riktlinje. Strategin 

kommer att beskriva hur kommunens verksamheter 

ska förhålla sig till kommunikation och bidra till 

uppfyllelsen av organisationens mål och visioner. 

Den interna webben, Falnet, uppdaterades och fick 

ett nytt utseende under början av år 2021. 

Digitalisering 

En ny digitaliseringsstrategi är antagen av kommun-

fullmäktige, och arbetet med digitaliseringen leds av 

kommunstyrelsen. Ett av fokusområdena nu är struk-

tureringen av samarbetet mellan kommunstyrelsen 

och resten av organisation i digitaliseringsfrågor. För 

att lyckas med strategin krävs en fungerande sam-

verkan i frågorna då strategin ställer mål som bara är 

möjliga att nå genom bra dialog mellan olika verk-

samheter. Målsättningar som ställs upp i strategin är 

att kunna minska rekryteringsbehovet med motsva-

rade 100 heltidstjänster genom digitalisering till år 

2030. Att digitaliseringen leder till en bättre arbets-

miljö samt att den ska bidra till att arbeten upplevs 

som mer meningsfulla.  

Arbetet med Microsoft 365 fortsätter och beslut om 

att införa Microsoft Teams i hela organisationen togs 

under slutet av 2021.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Internt miljöansvar 

Inför 2021 antog kommunstyrelsen elva klimatlöf-

ten. Att anta ett klimatlöfte innebär inte att målsätt-

ningen måste nås det första året – att komma när-

mare målet och att berörda aktörer lär sig mer om 

vilka förbättringar som är möjliga ur ett klimatper-

spektiv är viktiga framgångar. 

Klimatlöften 2021 

 Vi klimatväxlar tjänsteresor – I uppstart 

 Våra nya personbilar är miljöbilar – Upp-

nått 

 Vi ställer krav i upphandling för transport-

delen i nya avtal – Uppnått 

 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelo-

meter – Uppnått 

 Vi minskar inköpen av fossilbaserade en-

gångsprodukter – Påbörjat 

 Vi använder cirkulera möbler – Påbörjar 

och igång 

 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet 

och har mål – Påbörjat och igång 

 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i 

offentlig verksamhet och har mål – Upp-

nått 

 Vi producerar egen solel – Uppnått 

 Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminsk-

ning, en koldioxidbudget – Uppnått 

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till all-

mänheten om klimat - Uppnått 

Sammanfattande bedömning 

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer 

form genom arbete som konkretiserar begreppen och 

samlar organisationen. Den nya digitaliseringsstrate-

gin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsätt-

ningar för en allt mer effektiv organisation som 

dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna 

klimatlöftena har inte bara gett kommunens verk-

samheter spännande utmaningar utan har också höjt 

kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 56 40 44 47 

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)  17     20 17 14 

Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 82 108 i.u. 

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)  -     0 i.u. i.u. 

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,84 0,78 i.u. i.u. 

Andel gröna lån iu 17,5% 23,0% 36,9% 

Nöjd medarbetarindex i.u.
71 (medarbetare) 

80 (ledare)
i.u. 71 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 

arbetsgivare (medarbetarundersökningen)
i.u. 

3,9 (medarbetare) 

4,6 (ledare)
i.u. 3.9 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. 

Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt i.u. i.u. i.u. i.u. 
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Personalredovisning  

 

Personalredovisning 

Utifrån det uppdrag kommundirektören hade, att 

göra en genomlysning av kommunledningsförvalt-

ningen, blev sammanställningen av enkäten från 

medarbetarna på kommunledningsförvaltningen 

klar under januari–februari. Därefter tog förvalt-

ningen hjälp av Avonova i arbetet. Den 28 april 

hölls första partsammansatta mötet för att ta proces-

sen framåt. Utkomsten från detta möte lade grunden 

till den fortsatta processen. Ett reviderat förslag 

togs fram och presenterades för organisationen 17 

augusti, sedan följde risk- och sårbarhetsanalys och 

facklig förhandling gjordes den 8 september. Fack-

lig MBL 19,  den 25 augusti. MBL 11, den 17 sep-

tember. Med start första december började den nya 

organisationen för kommunledningsförvaltningen 

att gälla. 

På avdelningen Stadsbyggnad har under året tre 

medarbetare varit föräldralediga delar av tid. En 

ändrad fördelning av arbetsuppgifterna har gjort att 

påverkan på verksamheten inte blev väsentlig. Där-

emot har detta i stor grad påverkat arbetsbelast-

ningen för övrig personal. På grund av pensionsav-

gång har en ny kommunekolog rekryteras. Tjänsten 

som planarkitekt blev ledig under sommaren och 

återbesattes. Tjänsten som bygglovsadminstratör 

blev ledig och tillsattes i mitten av augusti. En plan-

arkitekt slutade vid årsskiftet. Rekrytering pågår. 

HR-avdelningen kommer vid årets slut att ha två 

vakanser utan direkt återbesättning vilket påverkar 

lagd budget. Dock så planeras det för en återbesätt-

ning under 2022. Avdelningen har även ett antal 

deltidsanställda vilket även det påverkar utfallet. 

Verksamheten prognostiserar således ett utfall i en-

lighet med tilldelad ram. 

På ekonomiavdelningen är bemanningen sedan 

2021 utökad med en 25 % strategtjänst. Denna är 

under 2021 kopplad till en intäkt från tidigare pro-

jekttjänst. Denna intäkt kommer troligen att för-

svinna under 2022 varför tjänsten skall finansieras i 

personalbudgeten. Från september 2021 utökades 

ekonomiavdelningen med en 30% ”projekttjänst”. I 

första hand t.o.m. juni 2022 för att arbeta med byte 

av ekonomisystem. 

Inom hållbar utveckling och hållbar kommunikat-

ion fanns vakanser som avvaktade ny organisation 

innan beslut togs om tillsättning eller ej. Utifrån va-

kanser har avdelningarna haft svårt att motsvara 

förväntningar från politik, förvaltningar och andra 

främst när det gäller främst utvecklingsfrågor, ut-

redningar och strategiskt arbete. 

Kompetensförsörjning 

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompe-

tens 

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp hela 

kommunens personalpolitik. Inom ramen för att 

vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samord-

nade strategier och rutiner för kompetensförsörj-

ning.  Kommunens organisation arbetar efter en 

modell som används för att fånga alla delar i kom-

petensförsörjningscykeln, ARUBA. Att attrahera, 

rekrytera, behålla, utveckla rätt kompetenser krävs 

och behövs, när verksamheterna och dess uppdrag 

utvecklas, i kombination med att omhänderta avslut 

på ett professionellt sätt, är centrala delar för att 

vara en arbetsgivare medarbetare kan vara stolta 

över. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Personalsammansättning

Tillsvidareanställda

Kommunledningsgruppen (KLG) 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0

Kommunledningsförvaltningen (KLF) 85,0 83,0 86,5 -3,5 86,5

Visstidsanställda 7,0 9,0 4,0 5,0 5,0

Timanställda 22,0 22,0 25,0 -3,0 22,0

Antal årsarbetare 86,25 82,65 90,25 -7,6 90,25

Pensionsavgångar (65år) 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0

Omsättning 7,0 8,0 0,0 8,0 0,0
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Det konkreta arbetet med de olika delarna kan till 

exempel innebära att synas i olika sammanhang där 

eventuellt blivande medarbetare kan tänkas finnas, 

så som rekryteringsmässor på högskolor. En pro-

fessionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, 

att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och en 

god arbetsmiljö ökar möjligheterna att behålla och 

ta till vara den kompetens som redan finns i organi-

sationen.  

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 

2021 av kommunstyrelsen som beskriver bl.a. be-

hovet av att rekrytera bredare. När kompetensbrist 

finns inom kommunens kärnverksamhet så som 

inom omsorg och skola är en taktik att arbeta med 

att renodla tjänsters beskrivningar och uppdrag. Det 

handlar om att på detta sätt skapa fler tjänster som 

kan utföras av fler människor, och samtidigt hitta 

själva kärnan i arbetsfunktionen. En annan del är att 

marknadsföra de karriärs möjligheter som finns 

inom kommunens verksamheter. Att kompetensut-

veckla personal kan handla om så mycket mer än 

bara utbildning – så som till exempel mentorskap.  

Att främja ett hållbart arbetsliv är ytterligare en pro-

cess som handlar om att skapa en arbetsplats som 

möjliggör för medarbetare att kunna och orka arbeta 

ett helt arbetsliv. För detta behöver både fysiska 

och psykiska faktorer belysas.  

Sjukfrånvaro 

Falköpings kommun har följt rekommendationerna 

från svenska myndigheter gällande covid-19. I 

verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån 

för att ställa om till digitala möten och utbildningar, 

har detta genomförts. 

Från Försäkringskassan kommer regelbundet in-

formation om utvecklingen av sjukfall i Falköpings 

kommun. I dialog och samverkan med Försäkrings-

kassan,  vårdcentralerna och företagshälsovården 

ges möjlighet till en bra överblick angående behov 

av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möj-

lighet att efter avslutad rehabilitering och omplace-

ringsutredning avsluta anställning och ge medarbe-

taren omställningsstöd för att komma vidare i nytt 

arbete.  

Arbetet har under året fortsatt med att implementera 

SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare 

arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala sam-

verkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 

kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö 

och att hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt ar-

bete med den organisatoriska och sociala arbetsmil-

jön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 

viktiga att fokusera på. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbets-

miljöverkets krav på dokumentation av uppfölj-

ningen och hur högsta ledning involveras i de åtgär-

der som behöver vidtas. HR-avdelningen stödjer 

cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.  

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare 

påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i 

förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

Av kommunledningsförvaltningens medarbetare 

har 71,32 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (57 

% 2020) och 19,1 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 

2021 (30 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Kommunlednings-

förvaltningen är 0,8 % och den totala sjukfrånvaron 

för hela kommunen är 7,1 %.  

Minskningen i sjukfrånvaro som uppstått under 

2021 antas bero på att en stor del av förvaltningens 

medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans un-

der året, vilket kan ha gjort det lättare att utföra sina 

arbetsuppgifter trots lättare symptom. 

 

 

 

 

Siffrorna visar sjukfrånvaro för samtliga anställda för kommunledningsförvaltningen inklusive anställda med 

timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Den gröna siffran visar år 2021 års utfall. Siffran inom 

parantes visar år 2020 utfall. 

 

Kommunlednings

förvaltningen Totalt Kvinnor Män 

Varav över 

60 dagar  - 29 år 30-49 år 50 år 

0,8% (1,5%) 0,7% (1,9%) 1,0% (1,1%) 0,0% (0.0%) 0,4% (1,5%) 0,8% (1,7%) 0,9% (1,4%)
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Förväntad utveckling  

Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta ut-

vecklas för att säkerställa kvalitén i processer och 

underlag för beslut till budget, prognoser och upp-

följning. På kommunledningsförvaltningen fortsät-

ter processen kring mark- och exploateringsfrågor.      

Arbetet med projekt Ö9, (byte av ekonomisystem) 

kommer in i nästa fas, förberedelser för implemen-

tering, under 2022 och 2023. Detta är ett mycket 

omfattande arbete varför ekonomiavdelningen kom-

mer behöva förstärkning av resurser. Implemente-

ring av modul för avtalsuppföljning kommer att fär-

digställas. Vidare skall funktionen för samordning 

och ledning av kommunens analysgrupp och intern-

kontrollarbete säkerställas. Arbetet gällande förvalt-

ning av kommunens stiftelser och donationsfonder 

fortsätter.   

Koncessionsupphandlingen av camping och skid-

backe kommer att avslutas under våren 2022 och 

detta utfall kommer påverka näringslivsavdelning-

ens personal och resursplanering. Arbetet med en 

modell för en platsvarumärkesprocess kommer inle-

das under våren år 2022. 

Antalet planuppdrag har ökat och det handlar både 

om planering för kommunala verksamheter men 

även planer initierade av privata aktörer.  

Kommunledningsförvaltningen kommer att fort-

sätta arbetet med digitalisering av olika delar i verk-

samhetsprocesser. 

Några kostnadsökningar att vara medveten om är  

avtal för webb, intranät och licenser, där en prisök-

ning sker årligen. Här räcker inte den generella upp-

räkningen baserat på prisindex för kommunalverk-

samhet (PKV) för att täcka upp kostnaden. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Nämndens övergripande resultaträkning 

Resultat för Kommunstyrelsen år 2021 blev 102 740 

tkr. En avvikelse mot budget med ett överskott om 

847 tkr. 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var  

100 100 tkr. Kompensation av 2020 och 2021 års lö-

ner har skett om 3 781 tkr samt en minskning av ka-

pitalkostnader 929 tkr. Ytterligare ramförändringar 

har gjorts om 635 tkr innehållande strategiska ut-

vecklingsmedel, förändring internränta/hyra, kapital-

kostnader Ålleberg, förändring PO-pålägg 2021 

samt kommunstyrelsens beslut § 66 Efterskänkning 

av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021.  

Analys intäkter 

Avgifter m.m. 
Verksamheterna Camping och Vandrarhems avgifter 

blir utfall tillsammans ett underskott på 500 tkr vid 

årets slut. 

Utfall inom Stadsbyggnadsavdelningen blev utfallet 

ett överskott om 300 tkr. 

Stadsbidrag 
Utfallet inom stadsbidrag mot budget är ett överskott 

mot utfall. Avvikelserna handlar om Arbetsför-

medlings Refill (bidrag för Lona anställningar), bi-

drag sjuklön, utbetalda projektansökningar som inte 

är budgeterade. 

Övriga intäkter 
Avvikelsen mot budget ett litet underskott. 

Interna intäkter 
De interna intäkter som kommunledningsförvalt-

ningen har budgeterat är dels de avtal som av interna 

tjänster mellan förvaltningar i kommunen. Avvikel-

sen beror bland annat på att HR-avdelningen har vi-

dare debiterat företagshälsovård till förvaltningarna. 

 

Analys kostnader 

Personalkostnader 
Inom personalkostnaderna blev utfallet ett överskott. 

Det beror på de vakanser som inte tillsattes inom 

hållbar utveckling och hållbar kommunikation.  

Verksamhetskostnader 
Inom verksamhetskostnader blev utfallet ett under-

skott. Under året har pandemin påverkat verksam-

heterna som har fått avvakta med många planerade 

aktiviteter. Dock kunde flertal genomföras under 

sista tertialet. 

Kapitalkostnader 
Utfall med ett litet överskott mot budget. 

Interna kostnader 
Inom interna kostnader finns ett underskott i utfallet 

vid årets slut. Avvikelserna finns inom lokal- och 

markhyror, interna tjänster samt städ och kopplade 

till verksamheterna Camping och Vandrarhem. 

 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 10 421 11 089 11 428 -339 10 900

Statsbidrag 2 816 3 699 1 542 2 157 2 300

Övriga intäkter 3 926 2 734 2 784 -50 3 000

Interna intäkter 7 088 6 252 6 016 236 5 600

Summa intäkter 24 251 23 774 21 770 2 004 21 800

Kostnader

Personalkostnader -67 330 -69 410 -70 214 804 -69 400

Verksamhetskostnader -47 007 -42 325 -41 985 -340 -41 997

Kapitalkostnader -7 358 -6 446 -6 490 44 -6 490

Interna kostnader (inkl. internhyra) -7 564 -8 333 -6 668 -1 665 -8 000

Summa kostnader -129 259 -126 514 -125 357 -1 157 -125 887

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Verksamhetsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 visar ett 

överskott om 847 tkr.  

Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens resultat visar ett överskott. Det som 

några verksamheter har underskott, balanserats upp 

av andra verksamheters överskott. 

De underskott som kan nämnas är högre konsult-

kostnader då specialkompetens har behövts köpas 

in. Underskott finns inom Näringsliv och verksam-

heterna Camping och Stugby samt Slalombacken. 

Plockar man ur dessa verksamheter från Näringsliv 

håller avdelningen sin budget. 

Under året har ett par vakanser inte tillsatts samt 

några rekryteringar har dragit ut på tiden. Detta ge-

nererade att personalkostnaderna har ett överskott 

mot budget. Under året har förvaltningen blivit nog-

grannare i sitt redovisningssätt mot föregående år 

angående stora periodiseringar. Detta har påverkat 

verksamhetsresultatet detta år mot budget på ett po-

sitivt sätt. Vissa verksamheter har avvaktat med 

några planerade aktiviteter som inte har kunnat ge-

nomföras på grund av pandemin vilket också har 

genererat ett överskott. 

Samverkan och samordning 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till 

största delen överskottet från den återbetalning som 

Miljösamverkan östra Skaraborg betalat till kom-

munen. Det avser överskottet från MÖS bokslut år 

2020. Återbetalningen sker med samma fördelning 

som det betalas in av medlemskommunerna. 

Politik 

Inom Politik blir utfallet ett underskott. Avvikelsen 

beror på ej budgeterade konsultkostnader samt 

högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på 

grund av inställda möten under året vilket genererar 

mindre utbetala arvoden mot planerad budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och Samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Avdelningsredovisning  

 

Kommundirektör 

Avvikelsen mot budget beror på ökade konsultkost-

nader. 

Näringsliv 

Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om att 

sälja fastigheten Vandrarhemmet. Försäljningen 

påverkar intäktssidan för verksamheten. 

Verksamheterna inom näringsliv förutom Camping 

och Vandrarhem samt Slalombacken redovisar 

enligt budget. Underskottet om  1 300 tkr är kopplat 

till Camping och Vandrarhem. Samt 600 tkr till 

ökade elpriser vid Slalombacken. 

Hållbar kommunikation 

Avvikelsen som visar ett överskott mot budget 

beror på till största del av vakanser. Inom 

avdelningen Kansli beror avvikelsen på att 

budgeterade medel kopplat till införande av e-

arkivet ej har utnyttjats under första halvåret. 

 

 

Inom IT-avdelningen blev förväntat underskott till 

överskott. Det beror på att licenser till MDM-

verktyg (Mobile Device Mangement), blev en 

investering istället för driftkostnad. Efter 

inventering av mobiltelefoni har det framkommit att 

kommunen är underlicensierade av nuvarande 

MDM-verktyg Airwatch. Under pandemiåret har 

behovet drastiskt ökat från verksamheterna av 

mobila enheter. 

Licenser till tjänstekort, Falköping e-legitimering 

SITHS-kort (Säker IT inom Hälso- och Sjukvård) 

används även till övrig personal, har över tid 

användare ökat från 250 stycken till idag 907 

stycken. Licensmodellen har ändrats från köp till 

licenshyra.  

Gällande licenser till trådlösa nätverk har under år 

2020-2021 en utökning av accesspunkter skett. 

Licensmodellen är ändrad från köp till årshyra. IT-

avdelningen har historiskt tagit denna kostnad. 

Under året har IT-avdelningen övergått till mer 

noggrann periodisering av kostnaderna vilket också 

förklarar delar av överskottet. 

RESULTAT PER ENHET (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -10 165 -11 416 -10 964 -452 -11 800

Näringsliv -8 905 -10 728 -8 740 -1 988 -9 390

Hållbar kommunikation -28 763 -28 320 -29 923 1 603 -29 623

Hållbar utveckling -2 322 -1 222 -2 229 1 007 -1 429

Stadsbyggnad -7 702 -8 170 -8 310 140 -7 471

Ekonomi -7 148 -7 840 -8 134 294 -8 134

HR -15 640 -15 097 -15 430 333 -15 430

Fackligt -3 505 -3 827 -3 507 -320 -3 800

Summa kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och samordning

KS Bidragsgivning -3 153 -3 324 -3 410 86 -3 410

Överförmyndare -4 595

Miljösamverkan -3 154 -3 031 -3 400 369 -3 400

Turismsamverkan -136 -350 -350 0 -350

Trafiksamverkan -338

Kommunala medlemsavgifter -2 318 -2 345 -2 300 -45 -2 350

Summa Samverkan och samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik

Kommunstyrelsen -4 843 -4 827 -4 390 -437 -5 000

Kommunfullmäktige -2 321 -2 243 -2 500 257 -2 500

Summa Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR KOMMUNSTYRELSEN -105 008     -102 740     -103 587      847     -104 087     
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Hållbar utveckling 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. 

Överskottet beror på ej tillsatt vakans, tillfällig 

försäljning av tjänst som projektledare. Vidare har 

pandemin påverkat verksamhetens möjligheter att 

genomföra arrangemang, delta i nätverk eller 

konferenser etc. vilket också innebär uteblivna 

kostnader.  

Stadsbyggnad 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. Det får 

poängteras att utfallet inte ger en realistisk bild av 

det ekonomiska utfallet på grund av att i 

driftsbudgeten för stadsbyggnadsavdelningen ligger 

strategiska medel om 834 tkr. Detta enligt 

Kommunfullmäktiges beslut per den 2021-08-30 

§ 88, budgetramjustering kopplat till tidigare beslut 

för år 2021. En del av budgetramomfördelningen 

från centrala poster kopplat till kommunstyrelsens 

beslut om strategiska utvecklingsmedel till 

nämnderna. Det handlar om utvecklingsmedel till 

ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

(budget 320 tkr, utfall 170 tkr),  Sommargatan 

(budget 310 tkr, utfall 0 tkr) samt Grönstrukturplan 

inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp (budget 204 tkr, utfall 0 tkr). 

Överskottet blev 664 tkr. Om man räknar bort dessa 

medel får man ett mer rättvisande resultat som 

innebär ett underskott på ca 500 tkr. Interna 

intäkterna når inte budget, en avvikelse på ca 

650 tkr medan externa intäkter visar en avvikelse på 

ca 325 tkr över budget. 

Ekonomi 

Avvikelsen beror på högre inkassointäkter än 

budgeterat och lägre personalkostnader än budget. 

HR 

Datakostnader liksom företagshälsovården har gått 

med ett underskott på grund av att bland annat 

behov av systemuppdatering samt individuella stöd 

och grupputveckling. Utfallet av 

personalstrategiska medel har också påverkats utav 

julgåvorna från år 2020. Aktiviteter enligt 

kompetensförsörjningsplanen har ett annat utfall då 

här finns ett överskott vilket bland annat beror på 

inställda mässor och annat upplägg för introduktion 

av nya medarbetare. Utfallet på posten attraktiv 

arbetsgivare har ett underskott då många aktiviteter 

har kunnat genomföras såsom chefsdagar, 

personalaktiviteter och kompetensutveckling för 

medarbetare. Utifrån ett inslaget mönster så föreslås 

en justering av fördelningen av budgetmedel mellan 

posterna attraktiv arbetsgivare och aktiviteter enligt 

komptensförsörjningsplanen till år 2022. 

Friskvårdsbidrag har löpt på enligt budget. Dock är 

den svår att bedöma då möjlighet till friskvårdstid 

kan påverka utfallet. 

Fackligt 

Utfall visar ett underskott. Detta beror på ett ökat 

behov av samverkan utifrån rådande 

omständigheter. 
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Investeringsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Utfall för kommunstyrelsens investeringar blev 

4 961tkr. Ett överskott om ca 2 900 tkr mot budget. 

Detta beror på att ingen upphandling av Infartsskyl-

tar har genomförts och att Ekonomisystem är ett på-

gående projekt. 

Kommunövergripande IT-investeringar 
På grund av covid-19 har flertal investeringar fått 

pausas då restriktioner har medfört att arbeten inte 

kunnat genomföras. En av de större budgetposterna 

var Platåskolans fiberanslutning. Bygget av skolan 

har stannat av. Ökning av antalet mobila enheter för-

anledde i investering av licenser i MDM-verktyget. 

Under hösten gjordes en investering av ett nytt back-

up system. 

Ekonomisystem 
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall 

under år 2021. Framtid: Installationen av själva eko-

nomisystemet kommer inte ske på server i Falkö-

pings kommun. Det blir därför troligen ingen inve-

stering utan kostnader i form av licenser och förvalt-

ning som kommer behövas läggas i driftsbudgeten. 

Laddinfrastruktur 
I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer 

för elfordon som Falköpings kommun har byggt med 

stöd av pengar från Klimatklivet. Det finns två ladd-

ningsmöjligheter vid varje laddningsstation. Dessa 

laddningsstationer finns på strategiskt utvalda platser 

i staden, i centrum, vid biblioteket och vid resecent-

rum. Laddningsstationen vid resecentrum är till-

gänglighetsanpassad. Projektet är avslutat. 

Infartsskyltar 
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall. Inve-

steringsmedel för infartsskyltar kommer att behövas 

ombudgeteras till nästa år. 

Marjarp 
De sista medel som var avsatta för Projektering Mar-

jarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter 

skyddsrond. Projektet är avslutat. 

Biogas uppgraderingsanläggning 
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanlägg-

ningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet 

om leverans av uppgraderad gas kan ingås. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombud-

getera investeringsprojektet infartsskyltar om 2 000 

tkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Kommunövergripande IT-investeringar -1 300 -3 139 -3 700 561 -2 000

Ekonomisystem 0 -1 100 1 100 0

Laddinfrastruktur -685 -1 000 315 -600

Infartsskyltar 0 -2 000 2 000 0

Inköp Ipad politiker -137 0 -137 0

Biogas uppgraderingsanläggning -900 0 -900 0

Projektering Marjarp -300 -100 -100 0 0

Telefonväxel -800 0 0 0

Beslutstödsystem -600 0 0 0

Medbringare skidlift -100 0 0 0

Summa investeringar -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600
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Fleråriga projektinvesteringar 

Utfall för Mark- och exploateringsprojekten per den sista december blev 2,3 mnkr. Nettobudgetramen för året är 

55,7 mnkr. Avvikelsen beror på det statliga bidrag som inbetalats från Naturvårdsverket Klimatklivet 2019 om 

23,5 mnkr år 2021. Bortser man från detta statliga bidrag är budgetavvikelsen 34,5 mnkr. (Bruttokostnaderna 

visar ett utfall om 21,2 mnkr.) 

 

FLERÅRIGA PROJEKT  

INVESTERINGSREDOVISNING 

(MNKR) 
Budget 2021 

UTFALL

2021-12 

PROJETK-

KAKYL 

ACK 

UTFALL 

PROGNOS

 PROJEKT 
AVVIKELSE 

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -1,6 -2,3 -63,0 -46,4 -60,8 -2,2

Gata -0,2 1,3 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA -1,4 -1,5 -12,6 -12,6 -12,6 0,0

Övrigt Marjarp Belysning 0,0 -1,8 -1,5 -1,8 -1,8 0,3

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Marjarp Dryport spår 5 0,0 -0,3 -10,0 -0,3 -10,0 0,0

Två nya terminalspår -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Gata -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -7,0 19,5 -57,3 24,8 -57,3 0,0

Gata -7,0 -4,0 -28,5 -4,0 -28,5 0,0

Statliga b idrag 0,0 23,5 -28,8 28,8 -28,8 0,0

SUMMA -8,8 17,3 -136,6 -33,7 -136,5 -0,1

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2A radhus -1,9 -0,2 -43,2 -40,5 -39,8 -3,4

Gata -1,6 -0,2 -11,2 -9,8 -11,2 0,0

VA 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt -0,3 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -18,4 -10,0 -19,7 -10,7 -19,7 0,0

Gata -11,3 -5,1 -12,3 -5,3 -12,3 0,0

VA -7,1 -4,9 -7,1 -5,1 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -3,3 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0

Gata -3,0 0,0 -11,1 0,0 -11,1 0,0

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

Övrigt

Förlägning Nordmannagatan -7,3 0,0 -27,4 -1,6 -27,4 0,0

Gata -5,0 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

VA -2,0 0,0 -7,1 0,0 -7,1 0,0

Gata Nordmanng, förlägn Fårab -0,3 0,0 -1,9 -1,6 -1,9 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0

VA 0,0 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0

Övrigt

Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan 0,0 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

SUMMA -31,9 -10,2 -139,4 -52,8 -136,0 -3,4

MARK- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING 
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Marjarp logistikområde 

Marjarp etapp 1-3 
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår 

asfaltering sista lagret för att kunna avsluta pro-

jektet. Övrigt är projektet klart och har tagits i bruk. 

Marjarp belysning  
Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps lo-

gistikområde” om en finansiering av 1,5 mnkr har 

utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och 

ÖVRIGT

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan -0,4 -0,2 -0,7 -0,5 -0,7 0,0

Gata -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,0

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

Iordningställande av parkering del av Kv 

Byggmästaren -0,9
0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata -0,9 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp 0,0 0,0 -5,9 0,0 -5,9 0,0

Gata 0,0 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 1 -6,3 -1,9 -19,7 -17,1 -19,8 0,1

Gata -6,0 -1,8 -15,1 -12,4 -15,1 0,0

VA -0,3 -0,1 -4,6 -4,7 -4,7 0,1

Övrigt

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 2 0,0 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0

Gata 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

VA 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Gata -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

Gata -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

STE Bredängsgatan -1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0

Gata -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0

VA -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

VAR Vägbro -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

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

Rivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga exploateringar -1,8 -0,8 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA ÖVRIGT -15,0 -4,7 -95,0 -31,8 -95,0 0,0

SUMMA FLERÅRIGA 

INVESTERINGSPROJEKT 
-55,7 2,3 -371,0 -118,3 -367,5 -3,5
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finansiering var att förbättra arbetsmiljön på an-

läggningen. 

Marjarp Dryport spår 5 
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om 

anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår 

och framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikom-

råde har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader. 

Två nya terminalspår 
Projekt är klart. Försäljning mot Jula är genomförd. 

Överlämningsbangård 
Inbetalning från Naturvårdsverket (Klimatklivet- 

2019) för året är 23,5 mnkr. Konsult kostnader för 

året är 4 mnkr. Projektet löper på under flera år och 

för år 2021 visar projektet överskott om 19,5 mnkr. 

Arbetet löper på enligt plan. 

 

Fåraberget 

Fåraberget etapp 2 A radhus 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Pågående in-

vestering som förväntas kunna avslutas under 2022. 

Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdig-

ställas under året.   

Fåraberget etapp 2B bostadsområde 
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller 

på att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades un-

der hösten. Projektet fortsätter under 2022. 

Nordmannagatan rondell inkl gator 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Förläggning Nordmannagatan 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med 

asfaltering innan avslut. 

 

Övrigt 

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan 
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgete-

rade 350 tkr). Utfall 220 tkr. 

Iordningställande av parkering del av KV Bygg-

mästaren. 
Projekt klart och avslutad. 

Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 samt iordning-

ställande av pendelparkering 
Projekt klart och avslutad. 

Kroktorps Handelsområde Megaliten etapp 1 
Stora delar klart. Byggt grönområde och infart till 

Jula. Gatuprojekt som är tagit i bruk återstår rondell 

utformning och vissa åtgärder på naturområdet. 

Prästgårdsgärde 
Projekt klart och avslutad. 

Vilhelmsro B5 
Projekt klart och avslutad. 

VAR Vägbro 
Projekt klar och avslutad. 

 

I och med projekt löper under flera år finns projekt-

medel som inte hunnits användas under året. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att om-

budgetera följande investeringsprojekt om 28,5 

mnkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt  Mnkr 

Marjarp etapp 3 Gata 1,5 -      

Fåraberget etapp 2A Gata 1,4 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 0,3 -      

Västerängsgatan, Vårbruksgatan Gata 1,0 -      

Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1, 

Megaliten Gata
2,5 -      

Höstbruksgatan Gata 0,3 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 3,0 -      

Bredängsgatan, Stenstorp Gata 0,7 -      

Fåraberget etapp 2B Gata 5,0 -      

Överlämningsbangård Marjarp Gata 3,0 -      

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata 5,0 -      

Nordmannagatan, Fåraberget VA 0,3 -      

Bredängsgatan, Stenstorp VA 1,0 -      

Fåraberget etapp 2B VA 1,5 -      

Nordmannagatan VA 2,0 -      

Summa investeringar att ombudgetera 28,5 -   
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Redovisning av fleråriga drifts-

projekt

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete 

mot de fyra övergripande målen drivs flertalet pro-

jekt med extern finansiering från regional, nationell 

och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar 

dessa projekt (ej investeringsprojekt) till största de-

len med arbetstid. 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 1 

SHAPING FAIR CITIES 

Projektet är avslutat juni 2021. 332 tkr finns kvar i 

projekt. 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för in-

satser för kommunmottagna nyanlända finansierar 

flera instanser inom olika delar av kommunens 

verksamhet och är en form av tillfälliga projekt me-

del. Vid årets slut finns 3 076 tkr kvar i projekt. En-

ligt beslut i Kommunstyrelsens § 7, dat 2022-01-19 

kommer denna pott fördelas mellan Kompetens- 

och arbetslivsnämnden och Barn- och utbildnings-

nämnden i januari år 2022. Enligt §34 i Kommun-

styrelsens utskott för social hållbarhet dat 2021-12-

02 ska 100 tkr fördelas till projektet föräldrastöd. 

FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-

ningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Pro-

jektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av för-

äldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetade 

vidare i projektet under 2021. Kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet beslutade att förlänga 

projektet om uppsökande föräldraskap till och med 

den 31 december 2022. 

Förlängningen av projekt om uppsökande föräldra-

skap kommer finansieras med 100 tkr ur potten för 

schablonersättning i januari år 2022.  

Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet i juni år 2022 samt i december 

år 2022. Det finns 348 tkr kvar i projekt per den 

sista december.  

RUN-AF-VGR 

Projektperiod löper mellan september år 2020 till 

sista januari 2022. Projektet är ett pilotprojekt med 

arbetsförmedlingen, folkhögskolor och Trollhättan 

och Falköpings kommun. Syftet är att ge individer 

långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i samhället, 

genom studier, praktik eller anställningar med stöd 

utifrån individens behov, önskningar och möjlig-

heter. Utfall 680 tkr i projekt. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 2 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Falköpings kommun beviljades 185 tkr i statliga 

LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Naturreserva-

tet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Projektet 

går ut på att bilda och färdigställa ett kommunalt 

naturreservat i Väsmestorp utanför Floby. Området 

har vackra betesmarker med ett säreget sten-

murslandskap, bäckmiljö, sumpskogar och ekhagar. 

Falköpings kommun köpte en del av fastigheten 

Väsmestorp 1:6, som ingår i reservatet och kommu-

nen äger därigenom all mark i reservatet. Nytt 

stängsel har satts upp, gammalt har reparerats och 

färister har bytts ut mot grindar. Entreprenören Na-

turvårdstjänst utförde åtgärderna under våren. Kom-

munstyrelsen skickade ut reservatsförslaget på re-

miss till närboende, myndigheter och föreningar. En 

del synpunkter har inkommit och tagits hänsyn till i 

beslutshandlingen. Ingen som svarat motsatte sig 

bildandet utan tvärtom var gensvaret generellt posi-

tivt. Kommunfullmäktige beslutade om bildande av 

reservatet den 28 juni 2021. P-plats ska göras, väg-

visning till reservatet, skyltar med information om 

reservatets natur- och kulturvärden samt en fri-

luftskarta kommer att sättas upp under våren 2022. 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 1

EU-projekt Shaping fair Cities 

Intäkter/bidrag 970 970 970 0

Kommunens personalkostnader -392 -392 -392 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -246 -246 -578 332

Summa Projekt 5112 332 332 0 0 332

Shablonersättning

Shablonersättning pott 3 076 3 076 0

Intäkter/bidrag 750 750 750 0

Kommunens personalkostnader -750 -750 -750 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 0 3 076 0 3 076 0

Föräldrastöd

Intäkter/bidrag 1 000 1 000 1 000 0

Kommunens personalkostnader -285 0

Kommunens verksamhetskostnader -1 000 -1 000 0

Extern kostnader -367 0

Summa Projekt 5136 0 348 0 0 0

Run - AF - VGR

Intäkter/bidrag 680 675 680 0

Kommunens personalkostnader -680 -675 -680 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5141 0 0 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
332 3 756 0 3 076 332

Kommunstyrelsen 
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Reservatet ska gränsmarkeras och naturstigarna för-

stärkas och göras tydligare. Projektet kommer att 

avslutas senast i december 2022. Kvar i projekt 64 

tkr. 

LONA FRIGGERÅKERSJÖN 

Projekt avslutas och projektmedel kommer att åter-

betalas till Länsstyrelsen om 142 tkr. 

LADDINFRASTRUKTUR KLIMATKLIV 

Investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på 

tre platser i Falköpings Stad. Projekt avslutat se in-

vesteringsredovisning för kommunstyrelsen. 

LONA POLLINERINGSLONA BIPARADIS BRODDE-

TORP 

Falköpings kommun beviljades 146 tkr i statliga bi-

drag för att skapa en bi- och fjärilsoas vid Brodde-

torpsskolan nära vägen mellan Broddetorp och 

Stenstorp. Projektet omfattar anläggning av bipara-

diset, utbildningar i form av vandringar med insekts 

och naturvårdsexperter, skötselplan, uppföljning 

och framtagande av material för information och 

skyltar. Projektet drivs av Falbygdens naturskydds-

förening samt lokala föreningar och entreprenörer i 

Broddetorpstrakten. Genomförandet följer väl den 

uppsatta tidsplanen. I princip hela den fysiska an-

läggningen är genomförd under stort intresse från 

skola och allmänhet. En guidning har genomförts 

för skolan och en stor del av barnen var med under 

sådden och borrning av hål i död ved för att skapa 

boplatser till solitärbin. Redan har sällsynta solitära 

steklar som praktbyxbiet noterats. 

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV BETES-

MARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Falköpings kommun beviljades 260 tkr i statliga 

LONA-bidrag för att restaurera tre naturbetesmar-

ker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet ingår att 

restaurera cirka 17 hektar betesmark på kom-

munägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i 

solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstäng-

sel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med pro-

jektet är att främja den biologiska mångfalden i be-

tesmarkerna, framför allt att gynna värdefull flora 

och pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp var 

planlagd som industrimark men under året har pla-

nen upphävts av byggnadsnämnden och är idag 

icke-planlagd och naturbetesmarkerna bevaras. Om-

rådet planeras få ett skydd i form av kommunalt bi-

otopskydd. Farmartjänst har utfört röjning och gall-

ring av en av betesmarkerna i Stenstorp samt stäng-

sling av en annan betesmark i Stenstorp under våren 

och bete har skett med nöt sedan sommaren 2021. 

Under 2022 kommer ytterligare restaurering fram-

för allt på Enemarken i Stenstorp att göras av Na-

turvårdstjänst i samråd med kommunen och arren-

datorn. Kvar i projekt 215 tkr. 

GRÖNSTRUKTURPLAN INKLUSIVE POLLINE-

RINGSPLAN FÖR FALKÖPING, FLOBY OCH STENS-

TORP 

Kommunfullmäktige gav kommundirektören i upp-

drag att ta fram en grönstrukturplan inklusive polli-

neringsplan för kommunen. Falköpings kommun 

ansökte om bidrag med 420 tkr i statliga LONA-bi-

drag till naturvårdsprojektet. I projektet ingår att ta 

fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Grön-

strukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn 

ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden 

vid fysisk planering av tätbebyggelse. Planen ska 

föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för beva-

rande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande 

av gröna miljöer. Då kommunen inte kunde anställa 

någon inventerare av grönområdena inför somma-

ren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas upp 

ett år, då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är god-

känt av länsstyrelsen. Kvar i projekt 315 tkr. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samar-

bete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstra-

tegin är att sätta upp mål för kommunens skogsin-

nehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och 

att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska värden. Under 2022 planeras att skogs-

policyn godkänns av förvaltningarna och fastställs 

på politisk nivå 

KOMMUNENS ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 

halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 

löper på under 2022 då en ny ansökningsperiod 

startar. Projektperioden är för åren 2021-2022. 

KLIMATSMARTA BOENDEN OCH                         

DESTINATIONER 

Statens energimyndighet beviljar Falköpings kom-

mun stöd motsvarande 100 procent av stödgrun-

dande kostnader, dock högst 653 tkr. Stödet lämnas 

för genomförande av projektet Utökad Energi och 

klimatrådgivning- Klimatsmart boende och desti-

nationer under tiden 2021-11-18 – 2022-12-20. Pro-

jektet genomförs inom ramen för programmet 

Energi- och klimatrådgivning 2021. Detta är ett 

samverkansprojekt mellan turistorganisationerna 
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och energi- och klimatrådgivarna i Falköping, 

Skara och Skövde. Kvar i projekt 648 tkr. 

LONA FÖRSTUDIE VÅTMARKER I FALKÖPINGS 

KOMMUN 

Ett arbete med att ta fram en LONA-ansökan i sam-

arbete med miljöstrategen initierades under andra 

halvåret. Falköpings kommun ansökte och erhöll 

bidrag på 442 000 tkr (90% av totalkostnaden) för 

att utföra inventering av våtmarkslägen med dju-

pare studie av kommunalt ägd mark. Inventeringens 

syfte är att hitta 70 - 90 lägen i analysfasen. 50 - 60 

av de mest lovande lägena kommer att fältbesökas. 

En rapport för dessa samt förankring av föreslagna 

lägen med markägare kommer även att ingå i pro-

jektet. En fördjupning med särskilt fokus görs på 

kommunens markinnehav. Våtmarkslägenas nytta 

bedöms gällande näringsretention, effektiva kolsän-

kor och/eller främjande klimatanpassning såsom 

grundvattenbildning och flödesutjämning. Biolo-

gisk mångfald och rekreationsvärden är ytterligare 

fokusområden. Hela det geografiska området inom 

kommunens gränser genomsöks men extra fokus 

läggs på kommunägd mark, vilken oftast är belägen 

i och nära tätorter. Projektet pågår 2022-2023 och 

det finns kvar 331 tkr per den sista december. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT MÅL 3 

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mel-

lan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Fal-

köpings kommun är projektägare och anställnings-

myndighet för den gemensamma affärsutvecklaren. 

Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, samt för 

åren 2022–2026. 

Transäsongen år 2021 – utifrån de rådande restrikt-

ioner kopplade till covid-19. Länsstyrelsen har till-

sammans med Visit Hornborgasjön sedan hösten 

2020 planerat för en kommunikation som innebär 

att trandansbesökarna ska sprida ut sig i tid och 

geografi. Detta med förhoppning om att besökarna 

tar sitt eget ansvar och håller avstånd. 

Trandansen hölls öppen i år när det var som flest 

tranor, vackert väder och ledigheter. Trandansbygg-

naden har hållits stängd och en utomhusutställning 

har varit uppsatt. Länsstyrelsen tillsammans med 

Visit Hornborgasjön har i alla år jobbat med att 

kapa toppar och försökt att sprida ut besökarna i 

området, så gjordes det i år också. Detta med större 

kraft, en tydlig kommunikation och ett styrande 

värdskap och tillsammans med fler kollegor med 

andra kompetenser i kommunerna och på Länssty-

relsen samt kommunledningen i Falköpings kom-

mun har hanterades årets transäsong på bästa sätt 

utifrån rådande omständigheter.  

Vidare har planering för en höstkampanj för tiden 

september – oktober gjorts för att skapa förutsätt-

ningar för en förlängd säsong och att sprida besö-

kare över året. Utbildningar och seminarier har hål-

lits i samarbete med Turistrådet Västsverige. Till-

sammans med Västkuststiftelsen har en digital en-

kät tagits fram som ska hjälpa till att identifiera 

målgruppen som vandrar Pilgrimsleden Varnhem – 

Falköping. Enkäten nås via en QR-kod.   

Kvar i projektet 465 tkr. 

Det strategiska arbetet med Visit Hornborgasjön går 

hand i hand med Hållbar Platsutveckling Hornbor-

gasjön. 

LONA FALEKVARNA 

Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommu-

nen är huvudman för och genomförs i samverkan 

med Falekvarna Hembygdsförening. Projektet star-

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-08 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål  2

Lona Naturreservat Väsmestorp 

Intäkter/bidrag 300 415 300 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader -108 0

Extern kostnader -300 -243 -300 0

Summa Projekt 5103 0 64 0 0 0

Lona Friggeråkersjön 

Intäkter/bidrag 443 443 443 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -301 -301 -301 0

Summa Projekt 5114 142 142 0 142 0

Laddinfrastruk tur k limatk liv 

Intäkter/bidrag 76 57 76 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -76 -57 -76 0

Summa Projekt 5115 0 0 0 0 0

Pollineringslona restaurering av 

betesmarker på kommunägd mark  

Intäkter/bidrag 603 603 603 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -603 -388 -603 0

Summa Projekt 5119 0 215 0 0 0

Grönstruk turplan

Intäkter/bidrag 420 315 420 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -420 0 -420 0

Summa Projekt 5144 0 315 0 0 0

Klimatboende och destinationer

Intäkter/bidrag 648 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5145 0 648 0 0 0

Lona förstudie våtmarker i Fkp kommun

Intäkter/bidrag 331 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5146 0 331 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
142 1 715 0 142 0

Kommunstyrelsen 
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tades under sommaren 2021. Utfallet blev ett under-

skott om - 390 tkr för 2021. En ansökan om ytterli-

gare bidrag finns på 367 tkr från Länsstyrelsen som 

väntas utbetalas under år 2022. 

 

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HORNBORGASJÖN 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 

för att genomföra detta projekt med inriktning på att 

utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckl-

ing i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i sam-

hällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt 

Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvär-

den och höga besökstyck ett bra exempel på pro-

jektet ska bidra till att stärka naturturismens förut-

sättningar. Projektet startades upp våren 2021. 

Workshops, projektgruppsmöten och enskilda pro-

jekt möten genomfördes. 

Alla samtal i kombination med omvärldsbevakning 

syftar till att utveckla arbetsmetoder, vilket är målet 

med projekt. Projektet har 681 tkr kvar. 

FORMAS FORSKNINGSPROJEKT 

Ett samarbete med Göteborgsuniversitet under åren 

2019-2021 där Falköpings kommuns turistchef 

medverkat i projektet som handlat om besöksnäring 

i samhällsplanering. Intäkter under år 2021, 142 tkr. 

 

 
 

 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 3

Visit Hornborgasjön 

Intäkter/bidrag 1 125 1 396 1 125 1 125 0

Kommunens personalkostnader -545 -425 -545 -545 0

Kommunens verksamhetskostnader -580 -507 -580 -580 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5137 0 464 0 0 0

Lona Falekvarna 

Intäkter/bidrag 662 1 082 662 0

Värde ideellt arbete 327 327 0

Föreningens kontanta medel 100 100 0

Kommunens personalkostnader -766 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -1 089 -705 -1 089 0

Summa Projekt 5142 0 -389 0 0 0

Hållplats Platsutveck ling 

Hornborgasjön 5143

Intäkter/bidrag 1 014 950 1 014 0

Offentlig finansiering 290 145 290 0

Kommunens personalkostnader -737 -247 -737 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -567 -167 -567 0

Summa Projekt 5143 0 681 0 0 0

Forma Forskningsprojekt

Intäkter/bidrag 341 142 341 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 341 142 0 341 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
341 898 0 341 0

Kommunstyrelsen 
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Politiska uppdrag under år 2021

Uppdrag 1  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att se över stöd-, service- och stabsfunktioner i 

hela den kommunala organisationen med syfte att 

skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars 

2021. För kommunstyrelsen redovisades den 14 

april 2021. 

Uppdrag 2 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen under år 2021. 

Förslag till resepolicy går ut på remis tidig vår 

2022. 

Uppdrag 3 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda och ta fram förslag på hur en trans-

portpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Arbetet är påbörjat och färdigställs år 2022-2023. 

Uppdrag 4 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 

kommunen, där en strategi för pollinering ska in-

kluderas. Uppdraget ska redovisas för kommunsty-

relsen under år 2021. 

Då kommunen inte kunde anställa någon invente-

rare av grönområdena inför sommaren 2021 

kommer arbetet till viss del att skjutas upp ett år, 

då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är 

godkänt av länsstyrelsen. 

Uppdrag 5 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en strategi för solenergi 

och hur tak på kommunala fastigheter kan arrende-

ras ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovi-

sas för kommunstyrelsen under år 2021.  

Fastighetsavdelningen har tittat på uppdraget 

angående solcellsanläggningar på kommunala 

tak. Följande punkter har undersökts, Takunder-

håll, underhåll och skötsel av solcellsanläggning, 

takkonstruktioner, elanslutning, ekonomi och av-

tal. Redovisning kommer att ske under år 2022. 

 

Uppdrag 6 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda hur en utökad samverkan kring ut-

bildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivi-

tet och minskade kostnader, kan genomföras. Upp-

draget ska redovisas för de båda nämnderna samt 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Berörda rektorer, tillsammans med skolchefer, 

har genomfört en gemensam process för att ta sig 

an uppdraget. Tillsammans har man konkretise-

rat vad som kan göras i det korta perspektivet 

men även i det längre. Samverkan ska ha sin ut-

gångspunkt i fullföljda studier och hur kommunen 

kan underlätta för våra medborgare att stärka sin 

position på arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lo-

kaler, gemensam kompetensutveckling, målupp-

fyllelse, behörighet med mera.  

I det längre perspektivet bör en dialog föras gäl-

lande mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på 

sikt kan föra samman nämndernas respektive 

styrdokument. Information och redovisning av 

uppdraget sker i Kommunstyrelsen 2022-02-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

Datum 

produktion: falköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredo-

visning för år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Göran Gynnemo 
  076 – 115 72 72 
  goran.gynnemo@falkoping.se  
 
Förvaltningschef: Maria Wallengren 
  0515 – 88 50 46 
  maria.wallengren@falkoping.se  



 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kultur- och fritidsnämnden I 1 

Innehållsförteckning 

 

Nämndsberättelse ................................................................................................................................... 2 

Inledning .............................................................................................................................................. 2 

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning ....................................................................... 3 

Nämndens uppföljningsarbete ............................................................................................................. 6 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .......................................................... 8 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .............................................................. 17 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ......................................................... 23 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 

styrning .............................................................................................................................................. 26 

Verksamhetsredovisning ................................................................................................................... 30 

Personalredovisning .......................................................................................................................... 31 

Förväntad utveckling ......................................................................................................................... 32 

Ekonomisk redovisning .......................................................................................................................... 33 

Resultaträkning .................................................................................................................................. 33 

Verksamhetsredovisning ................................................................................................................... 34 

Investeringsredovisning ..................................................................................................................... 36 

Politiska uppdrag under år 2021 ....................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 





NÄMNDSBERÄTTELSE 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kultur- och fritidsnämnden I 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÄMNDSBERÄTTELSE 

2 I kultur- och fritidsnämnden I verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av det föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till att visa hur mål och ambitioner samspelat 

med nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan redo-

visas i rapporten.   

 nämndens uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-

nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- 

och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folk-

bibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt 

bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritids-

nämnden ansvarar för den museala verksamheten 

enligt museilagen (2017:563).  

 

Beskrivning av nämndens organisation 

Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger för-

valtningsövergripande med frågorna 

 inkludering,  

 kultur, 

 ungas inflytande och delaktighet.  

Staben fungerar som stöd för cheferna med funkt-

ioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 

samt nämndsekreterare. Avdelningen är placerad di-

rekt under kultur- och fritidschefen. Tillsammans 

med avdelningscheferna utgör avdelningen förvalt-

ningens övergripande stöd, styr- och ledningsorgani-

sation. Avdelningarna för bad och fritid, bibliotek, 

kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har alla en 

avdelningschef. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

omvärldsförändringar 

Det områdesbaserade arbetet har identifierat brister i 

kommunens sätt att strukturera invånarnas möjlig-

heter att påverka och vara delaktiga i sitt närsam-

hälle. Det finns ett identifierat utvecklingsbehov att 

öka invånarnas möjligheter att påverka och vara del-

aktiga i utvecklingen av samhället i stort men fram-

för allt i det närområde man befinner sig i.  

 

Analyser av arbetet under året har gett bevis på tren-

derna som nämnden tidigare identifierat, exempelvis 

inom individualisering och polarisering. Detta har 

visats genom människors beteenden under pandemin 

ex genom den lägre vaccinationsgraden hos nyan-

lända, vilka inte har tillgång till samhällsinformation 

på samma sätt som infödda svenskar. Förvaltningen 

har mött analysen genom riktade insatser till sär-

skilda grupper, exempelvis kvinnogrupper, där miss-

tro och rädsla minskat och vaccinationsgraden höjts 

efter att deltagarna i samtal delat information/tolk-

ningar med varandra om pandemi och vaccin.  

 

Coronapandemins effekter 

Läget nu då vi haft pandemin så länge är ett föränd-

rat beteendemönster som inte kommer att släppa, så 

som synen på varandra, rättighetsaspekter som utma-

nas, tapp i föreningslivet. Barns och ungas minskade 

aktivitet i föreningsaktiviteter, glädje och lust har 

försvunnit till följd av begränsade möjligheter att ut-

öva sitt intresse. Den minskning som tidigare note-

rats av ungas deltagande i föreningslivet har minskat 

ytterligare. Det finns ett fortsatt behov av satsningar 

på lågtröskelverksamheter då deltagandet i förening-

arnas och det offentligas utbud för barn sjunker med 

åldern. Förvaltningen har börjat arbeta fram nya for-

mer för att fånga upp skapandeintressena hos barn i 

mellanåldrarna 9–13 år.  

 

 

Förvaltningen har under pandemin haft fokus på att 

tillgängliggöra verksamheterna på ett säkert sätt och 

i så stor omfattning som möjligt. Jämfört med andra 

kommuner har Falköpings verksamheter inom kul-

tur- och fritidsförvaltningen varit mer tillgängliga än 

andra. Trots det har möjligheterna minskats att skapa 

arrangemang och sammanhang med syfte att skapa 

möten mellan människor. Färre möten mellan män-

niskor med olika bakgrund har lett till att många 

människor vänder sig inåt i sina egna grupperingar 

vilket minskar förståelse och acceptans för andra.   

 

Svårigheten att skapa möten mellan unga och politi-

ker har förstärkts under pandemin. Ungas möjlighet 

att påverka har istället skett genom verksamhetsnära 

möten med tjänstepersoner. Dessa möten har ökat 

under 2021.  

 

De digitala sammanhangen har ökat under pande-

min, särskilt hos unga människor. Kan följden av 

detta bli att de unga som växer upp idag blir mer 

olika sina föräldrar än vad tidigare generationer va-

rit? ”Barndomen varar i generationer” brukar det 

heta vilket hänvisar till att barn till stor utsträckning 

ärver och påverkas av sina föräldrars intressen och 

vanor. Kommer det att fortsatt vara så i framtiden? 

Hur ska broar byggas mellan generationerna om 

glappet mellan generationerna blir ännu större och 

om många olika perspektiv/influenser/sanningar är 

gällande samtidigt i samhället? Hur kan gemenskap 

och förståelse för varandras perspektiv skapas?  
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Närvaron av vuxna har minskat hos många unga un-

der pandemin, exempelvis genom ungas minskade 

aktivitet inom föreningslivet och minskningen av en-

gagerade vuxna inom ideella verksamheter. Form-

erna för föreningslivet bygger på tidigare genera-

tioners upplägg, vilket inte alltid möter nuvarande 

generationers behov. Den minskade vuxennärvaron 

har inneburit att en del unga skapat nya vanor som är 

skadliga, både för individen och för andra.  

 

Utmaningarna med hur kommunen och andra arran-

görer ska arbeta för att nå och attrahera publik och 

besökare har förstärkts under pandemin. Suget och 

längtan efter utbud är fortsatt tydligt, men de tradi-

tionella formerna för utbud har utmanats. Publikens 

beteenden har varit svåra att analysera vilket medfört 

svårigheter för planeringen i vilka former som utbu-

det ska bedrivas för att nå bäst effekt: digitalt, fy-

siskt, arrangemang med samlad publik eller aktivite-

ter att ta del av när en vill.  

 

Pandemin har förstärkt tidigare insikter om den låga 

lärandekulturen inom kommunala verksamheter. Nå-

gon organisering för att se varandras kompetenser 

och resurser finns inte då vi står inför att möta kom-

plexa samhällsutmaningar. Skiljelinjer och stuprörs-

tänk finns och byggs mellan vad de olika förvalt-

ningarna har för uppdrag. Det är en brist och förlust 

att inte använda de gemensamma resurserna inom 

kommunens olika verksamheter, exempelvis genom 

att använda varandras kompetenser, kunskaper och 

mötesplatser/arenor/forum för att skapa mervärden 

och möjligheter för invånarna.  

 

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 

att turista hemma. Besöken till kultur- och naturmil-

jöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 

ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta 

sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

 

Positiva effekter av skapande av nya former för ut-

bud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att 

skapa attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del 

av när man vill har även fått större uppmärksamhet. 

Genom detta har förvaltningens verksamheter vågat 

testa nya arbetssätt. Den höga innovationskraft som 

funnits under pandemin kommer att prägla utveckl-

ingen av arbetet framåt. Det digitala utbud som tagit 

form behöver utvärderas och göras till en del av det 

basutbud verksamheterna består av. Detta skapar ut-

rymme att forma om tidigare sätt att bedriva verk-

samhet på. Denna utveckling kommer att synas både 

kopplat till det som erbjuds invånaren och det som 

påverkar medarbetaren. Färre resor till och från ar-

betet, fler digitala möten, fler digitala mötesplatser 

m.m.  

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter på-

verkas enormt av covid-19, såväl genom budget som 

utvecklingsarbete, drift och service. På grund av co-

vid-19 begränsas förvaltningens möjligheter att ar-

beta mot målen.  

Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse 

är en förutsättning för att på något sätt fortsätta arbe-

tet mot målen, medan andra områden mer eller 

mindre begränsas. Även möjligheter till samverkan 

med övriga förvaltningar och det civila samhället be-

gränsas kraftigt. 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibli-

otekarier och invånare blir färre, kulturarv, kultur, 

integration och inkludering som inte genomförs/upp-

levs när scener och verksamheter inte får vara öppna 

och tillgängliga. De som är mest utsatta har drabbats 

hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Det 

kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämn-

den att kompensera för detta i flera år framöver.  

 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. I takt med att invå-

narna åldras och att skatteintäkterna används an-

svarsfullt, på vilket sätt blir det bäst och mest effek-

tivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anlägg-

ningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket 

sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så många 

som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falkö-

pings struktur idag utmanar när resurser ska förde-

las. Under 2023 ska två strategier tas fram, en kul-

tur- och fritidsstrategi och en ungdomsstrategi. Syf-

tet med dessa är att ange riktningen i förvaltningens 

frågor kopplat till kommunens övergripande utveck-

ling.  
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händelser av väsentlig betydelse 

Internt arbete har genomförts för att överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagan-

det av verksamheterna på Mösseberg ökar förvalt-

ningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet 

växer och upplevelserna bli fler och förmeras i ett 

samlat Mösseberg.  

Feriepraktik 

Under juni, juli och augusti har förvaltningen an-

ställt 155 feriepraktikanter som förmerat verksam-

heterna inom hela förvaltningens ansvar. Kommu-

nens totala mängd anställda feriepraktikanter var i år 

259 st. Att arbeta med unga anställda ser förvalt-

ningen som en resurs och en stor möjlighet. Det har 

under detta och föregående år visat att förvaltningen 

genom dessa tjänster kan skapa en service och ett ut-

bud som inte är möjligt utan dessa tjänster. Det ger 

också en bred inblick kring hur det är att arbeta inom 

sektorn. Det utmanar med korta deadlines och lite tid 

för planering. Det utmanar också att pengar till 

handledare och tjänster inte finns inom ram. Det vill 

säga, det är svårt att framöver planera långsiktigt 

trots att det visat sig vara ett mycket bra grepp för att 

uppnå kommunens fyra mål. Feriepraktikanterna 

som tjänstgjort inom förvaltningen beskrev hög 

nöjdhet och meningsfullhet med sina tjänster och har 

påverkat Falköping som samhälle på olika sätt. Det 

är dessutom att bra sätt att bidra till arbetsmarknads-

strategin. 

Lovverksamheten 

Tagga lov har planerats och genomförts i flera år. 

Varje år har denna verksamhet finansierats med ex-

terna medel ansökta ifrån Socialstyrelsen. Sedan två 

år tillbaka har nämnden en egen ram för verksam-

heten som låg till grund för den omfattande verk-

samheten som tog plats under sommaren. Ett utveck-

lat samarbete med Falköpings Hyresbostäder på ett 

antal platser inom Falköpings centralort och ett ak-

tivt områdesarbete i Falköpings kommuns olika 

samhällen gav i sin helhet dagliga aktiviteter för 

barn och unga som de själva deltagit i och planerat. 

Alla fritidsgårdar var dessutom öppna under somma-

ren och ett antal miniläger och dagsutflykter arran-

gerades. Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket 

har deltagit i sommarens verksamheter genom när-

varo på sommargatan där många barn och föräldrar 

tagit del av det utbud som fanns där. Genom lov-

verksamheten nås barn och föräldrar som är i Falkö-

ping på sommaren. De har skapat mening för barn 

och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang. Utmaningen är 

mycket lik den som beskrivs ovan med korta ledtider 

och svårigheter att planera både kring rekrytering 

och resurser.  

Besöksverksamheter 

Sommarmånaderna inom kultur- och fritidsnämnd-

ens ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekeha-

gens Forntidsby, Falbygdens museum, Mösseberg, 

Ålleberg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet, 

Stenstorpsbadet och Pop up-kultur är platser, in-

stitutioner och arrangemang som erbjudits falkö-

pingsborna och turisterna ett brett utbud hela som-

maren. Verksamheterna har axlat pandemins utma-

ningar och lyckats komma igenom på ett säkert sätt. 

Inom varje enskild del finns det möjlighet att göra 

mer och jobba annorlunda för att skapa ett ännu 

bättre utbud. Detta har förvaltningen påbörjat inför 

nästkommande år. Det blir viktigt att lansera en sam-

lad marknadsföring för det omfattande utbud kom-

munen har under sommaren.  
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resul-

tat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i sam-

band med tertialredovisning. Tyngdpunkten för re-

dovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter 

tertial två och helårsredovisning.  

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 

kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-

nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-

tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-

cesser gällande planering och uppföljning så sker 

alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen 

som består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll tas fram av controller tillsammans 

med styr- och ledgruppen.  

Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 

“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 

Planering, uppföljning och analys av mål och verk-

samheternas arbete har skett löpande under året i 

styr- och ledgruppen. Förändringar till år 2021 är 

att controller och strateg kommer genomföra mål-

uppföljning tillsammans med avdelningarna och 

dess samtliga medarbetare en gång per år. På detta 

sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden 

inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas med-

arbetarnas kunskap upp till den samlade bedöm-

ningen och senare utvecklingen inom förvalt-

ningen. Löpande under året träffar avdelningschef-

er ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta 

kommer både planering och uppföljning av mål 

samt ekonomi att genomföras i styr- och ledgrupp-

en. Arbetsprocessen för uppföljning genererar 

ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i för-

valtningen. Sättet att mötas i större grupp stärker 

förvaltningens samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råde, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen för kommande år. Ambitionen med denna 

metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, 

tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vil-

ket ska gynna det innovativa arbetet inom förvalt-

ningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning lig-

ger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbe-

tare när det är aktuellt.  

På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid-

19 visar prognosen att nämnden gör ett större 

minusresultat under året. Den ekonomiska uppfölj-

ningen återkopplas till nämnd och kommunstyrelse 

enligt fastställd tidplan vid ett flertal tillfällen under 

året för kontinuerlig information av ekonomins 

utveckling. 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer kunna uppfylla 

de uppgifter som åligger nämnden enligt reglemen-

tet, men inte i den omfattning som är önskvärt. 

Bland annat kommer insatser för att bidra till sim-

kunnighet, barns och ungas kunskap om Falbygdens 

kulturarv och andra lärandeinsatser och kultur-

upplevelser bli lidande.  

 

På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna 

nämnden ser till följd av covid-19 lyfts detta upp till 

kommunledningsgrupp och till ordförandegrupp. Det 

finns både centralt kommunalt stöd från staten men 
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också riktat stöd som nämnden nu ser över att an-

söka om för att lindra de ekonomiska konsekvenser 

som uppstått.  

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträck-

ning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som 

samhället just nu inte befinner sig i. Det är omöjligt 

att måluppfyllelsen upplevs god men under de förut-

sättningar som råder anses ändå nämndens verksam-

heter verka i mycket positiv riktning. Det vill säga 

ha en god måluppfyllelse utifrån de omständigheter 

som råder.  

uppföljning av rapporterade åtgärder under år 

2021 

Åtgärder som rapporterats har berört anpassning av 

bemanningen i de verksamheter som påverkats av 

minskat öppethållande på grund av åtgärder under 

pandemin för minskad smittspridning. Åtgärderna 

har minskat personalkostnader m.m. på badet, Eke-

hagens Forntidsby och för verksamhetsvaktmästare 

inom fritid. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron på att 

framtiden går att utveckla och 

förbättra. 

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, 

gemenskap och förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, 

fritidsgårdar, museum, idrottsplatser samt arrange-

mang och evenemang. Inom flertalet verksamheter 

arbetas det med invånarens möjlighet till makt och 

inflytande. Som ett led i att arbeta med ett med-

skapande Falköping arbetar nämnden nätverkande 

och samverkande med civilsamhället såväl som 

enskilda med bland annat en omfattande volontär-

verksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över 

hela kommunen genom stöd till föreningsliv, 

mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade 

öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter 

arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet 

inom museet, Ekehagens Forntidsby, bad, kultur i 

skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks 

i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, 

språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och 

konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete 

präglas av samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitetsskapande 

aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 

av.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet 

och allas rätt att delta prioriteras.  

Planerade insatsområden  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på lands-  

bygden.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


 Oförändrad trend = utvecklingen är den-

samma eller oklar 

 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  2018 2019 2020 2021 TREND 

Totala antalet besök till verksamheterna 317 668 325 983 226 273 169 108 

Antalet utlånade artiklar från Fritidsbanken   
ca 800* 8 139** 

  

* Digitalt utlåningssystem implementerades i april 2020. Siffrorna är en uppskattning över 

utlånade artiklar.  

** Varav 3 187 från butik och 4 952 under pep up-turné  

 

 

Kvalitativa indikatorer  

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd kva-

lité 

Arbete har startats för att planera och strukturera in-

hämtning av synpunkter från både besökare och de 

medborgare som idag inte besöker verksamheterna. 

Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa 

över tid. 

Fritidsbanken har fått in synpunkterna nedan.  

 

 

Tack för att ni finns! Tack vare lånet av skidor, stavar 

och skor fick två pojkar fantastiska skidupplevelser – 

de första i deras liv! /Pia Svensson 

 
Jag är så glad att jag fick låna snowboard och 

boots! Tack! Glad påsk. Hälsningar Vera. 
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Uppföljning och analys januari – april 

Omställningar har gjorts för att möjliggöra för invå-

narna att ta del av förvaltningens utbud i bästa möj-

liga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya ar-

betssätt och begränsat antal deltagare är några av 

lösningarna. För att kunna utveckla verksamheterna 

har omprioriteringar genomförts och fokus har legat 

på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att 

genomföra trots pandemin. Falköpings kommun har 

varit och är ett gott exempel för att visa att verk-

samheterna kan hållas öppna trots restriktioner. 

Biblioteket har haft öppet under hela pandemin me-

dan många andra kommuner har valt att stänga den 

verksamheten. Simskolorna för skolbarn är åter 

igång sedan vecka 11 och simskolor på fritiden star-

tades åter vecka 4. Skolverksamheten på Ekehagens 

Forntidsby är igång igen, trots att restriktionerna är 

tuffa.  

När förvaltningens mötesplatser inte finns tillgäng-

liga i samma utsträckning som tidigare drabbar det 

människor i alla åldrar. Både biblioteket och avdel-

ningen för Kulturarv har möjliggjort för skolbarn 

och vuxna att ta del av utbudet digitalt. Genom 

forskning finns kunskapen om att man lär sig bättre 

genom att uppleva och att få vara delaktig. Med den 

kunskapen kan man dra slutsatsen att den lärande 

insatsen som genomförs digitalt ger sämre effekt än 

den som upplevs på plats. Samtidigt har deltagandet 

ökat inom vissa verksamheter till följd av det digi-

tala utbudet. Även om det är positivt att deltagandet 

har ökat så finns det negativa aspekter av att det fy-

siska mötet i större omfattning uteblir. Konstateras 

kan att den sociala aspekten förändras vid digitala 

upplevelser men behöver detta innebära en försäm-

ring? Som exempel på hur ett digitalt alternativ 

samtidigt kan förlora och vinna värden kan ung-

domsgalan nämnas. Förra året när den genomfördes 

fysiskt fick pristagarna gå upp på scenen framför en 

applåderande publik och ta emot sitt pris. I år tas 

priset emot digitalt vilket inte gav samma upple-

velse. Samtidigt har antalet deltagare på Ungdoms-

galan ökat kraftigt från 175 till 800. Det kan bero 

på att fler känner till galan när den genomförs för 

andra året, men det kan också innebära att ungdo-

mar som av olika anledningar inte kan delta fysiskt 

nu fått möjlighet att delta.  

 

Generellt sett har alla ålderskategorier drabbats ne-

gativt av pandemin men på olika sätt. Ungas psy-

kiska ohälsa och riskbeteenden är svårare att upp-

täcka till följd av distansundervisning och inställda 

eller avgränsade fritidsaktiviteter. Detta innebär att 

dessa ungdomar lätt hamnar i skymundan och inte 

får det stöd de behöver. Även unga som hade god 

psykisk hälsa och bra betyg innan pandemin har på-

verkats negativt. En annan utsatt målgrupp är de 

som redan innan pandemin befunnit sig i olika for-

mer av utanförskap och inte varit en del av organi-

serad verksamhet t.ex. arbetslösa eller de som inte 

har organiserade fritidsaktiviteter etc. Verksamheter 

som i hög utsträckning finns till för att kompensera 

utanförskap har inte kunnat genomföras i samma 

omfattning. T.ex. Familjelördagar, Connect har inte 

vistats i områden för att genomföra aktiviteter och 

Språkvän har inte arrangerat aktiviteter på samma 

sätt. Detta får negativa konsekvenser på arbetet för 

ett socialt hållbart Falköping. Tydligt är att den 

grupp som innan pandemin hade dåliga förutsätt-

ningar att få arbete drabbas än mer av den osäkerhet 

som kommer att prägla näringsliv och sysselsätt-

ning för lång tid framöver. Redan innan pandemin 

var arbetslösheten bland utlandsfödda mer än tre 

gånger så hög som för inrikes födda. Dessutom har 

civilsamhället, t.ex. etniska föreningar, tvingats att 

arbeta annorlunda eller att pausa sina verksamheter. 

Flera av deltagare i Språkvän bevittnar att de har 

tappat mycket språk och även nätverk under pande-

min. 

 

Citat från nyanländ i Språkvän: 

”Jag har inte träffat en svensk på ett år, det ända jag 

har träffat är barnmorska på BVC.” 

 

 
 

Utveckling av verksamheterna har varit nödvändigt 

för att kunna tillgängliggöra verksamheterna under 

rådande pandemi. I de fall där aktiviteter uteblivit 

eller minskat syns tydliga bevis på kunskapstapp: 

Framför allt är detta märkbart där kultur- och fri-

tidsförvaltningen samverkar med skolan såsom  

 att i samverkan med skolan fungera som stöd i 

lärande såsom läskunnighet, simkunnighet, ge 
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barn tillgång till kulturaktiviteter och i lärandet 

om historia och Falbygdens kulturarv, 

 att erbjuda kulturaktiviteter för barn, 

 samverkan med föreningarna, exempelvis för att 

skapa verksamhet tillsammans, locka fler till 

fysisk aktivitet och föreningsliv.  

 

Positiv utveckling ses hos Fritidsbanken som har 

haft rekordmånga utlån under årets första månader. 

Av detta kan man dra slutsatsen att nya individer 

har tagit del av utbudet vilket därmed ökar förut-

sättningarna för att fler ska få en meningsfull och 

aktiv fritid. 

 

Förvaltningen har startat upp ett arbete med att 

identifiera förutsättningarna för ett områdesbaserat 

arbete på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i 

uppstartsfas och effekterna går inte att analysera 

ännu.  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Metoder har utvecklats för att på bästa sätt inklu-

dera fler i förvaltningens verksamheter. Nya meto-

der inspirerar personal att våga testa nya saker. De 

överraskande resultaten när nya arbetssätt testas vi-

sar att saker som vi inte trodde var möjligt är möj-

ligt. Det utmanar verksamheten att alltid bli bättre. 

De digitala ”metoderna” har varit en mycket viktig 

faktor för att under pandemin fortsätt arbetet med 

att inkludera, sprida kunskap och möta människor. 

Men samtidigt synliggörs vikten av att mötas ”på 

riktigt” och att få uppleva i samband med lärande.  

 

 
 

Basutställningen på muséet har förnyats med bland 

annat en touchskärm som ger besökaren möjlighet 

till medskapande aktivitet och valbar information. 

Kunskapen i sig är både demokratistärkande och 

hälsofrämjande. 

 

Hälsofrämjande arbete har genomförts på ett nytt 

sätt där medarbetare anställda med hjälp av Arbets-

förmedlingens extratjänster arbetat med Fritidsban-

ken och genomfört pop up-verksamhet som kallats 

för Fritidsbanken pep up. Fritidsutrustning har lå-

nats ut och aktiviteter har anordnats. Genom insat-

sen har förvaltningen nått många fler än tidigare. 

Kännedomen om Fritidsbanken har ökat hos invå-

narna. En pojke och hans pappa var flitiga besö-

kare på sommargatan och hans pappa berättade att 

när pojken lärt sig cykla frågade han honom vart 

han ville cykla sin första utflykt - till sommargatan!  

 

Kunskap, delaktighet och meningsfullhet är demo-

kratistärkande och hälsofrämjande. När verksam-

heterna befinner sig på olika platser, fysiskt eller di-

gitalt, för att sprida kunskap och möta människor så 

ökar tillgängligheten, trösklar sänks och möjligheter 

till demokrati och hälsa stärks.  

 

För att stärka tillgången till mötesplatser på lands-

bygden har alla fritidsgårdar varit öppna under som-

maren. Då antalet besökare varit få ser verksam-

heten behov av att utveckla andra arbetsmetoder för 

nästa sommar.  

 

Genom att bygga broar mellan människor skapar 

vi rätta förutsättningar för en mer hållbara framtid. 

Det är viktigt att ge plats för olika perspektiv och 

olikheter för det är då vi skapar mer toleranta och 

inkluderande samhälle.  Den välkomnar den demo-

kratiska process som uppstår när människor med 

olika bakgrund möts för att lära något som är ett 

gemensamt intresse. Rätt insatser i ett tidigt skede 

kan bidra till goda och likvärdiga möjligheter för 

alla. Verksamheter som stödjer de som befinner 

sig i utanförskap hade under vintern och våren 

svårt att vara verksamma till följd av pandemin. 

Under sommaren har arbetet kommit i gång både 

med Agera Mera och med gruppaktiviteter. Samti-

digt är nya uppdrag och fysiska mötesplatser under 

planering. Ett exempel är en nystartade grupp för 

män Falköpingsdads och kvinnogrupp som kom-

mer att genomföra studiebesök, gruppsamtal och 

andra enkla aktiviteter tillsammans. Syftet med 

grupper är att stärka vuxna i sin föräldraroll, öka 

föräldrars kunskap om de insatser som finns i Fal-

köping. Syftet är också att lyfta fram män/kvinnor 

som väljer att ta aktiv roll i sina barns liv och byg-

ger en nära relation med dem. Insats ska bidra till 

en diskussion om föräldrarollen och hur ett enga-

gerat föräldraskap hänger ihop med ökad jäm-

ställdhet. Det är något som gynnar såväl föräldrar 

och barn som samhället i stort.  

 

Samverkan som arbetsmetod är i sig ingen ny ar-

betsmetod men ett arbetssätt som används allt mer 
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och där god effekt ses. Samverkan breddar perspek-

tivet och gynnar ett systemtänk där effekten av in-

satsen får ökat fokus. Hinder och svårigheter för 

samverkan kan vara att tjänstepersoner i sitt arbete 

ibland hamnar för långt ifrån verkligheten och den 

vardag som kommuninvånarna befinner sig i. För 

att motverka detta är det viktigt att arbeta i nära 

samverkan med medarbetarna i kärnverksamhet-

erna.  

 

Ytterligare arbetssätt för att ha ”öppna ögon” för 

metodutveckling kan vara om- och närvärldsbevak-

ning. Även kritiskt tänkande är viktigt. Frågor som 

Vilka når vi inte? Varför har vi inte fler besökare 

med utländsk härkomst? Vilka signaler ger vi som 

inkluderar de som befinner sig i utanförskap? etc. 

Andra svårigheter som kan motverka samverkan är 

bristande insyn i andra förvaltningar eller verksam-

heters vardag. Med ökad kunskap om varandras an-

svar, arbetssätt, svårigheter och utmaningar skulle 

chansen att hitta samverkansmetoder öka. Även 

ekonomiska aspekter och olika prioriteringar och 

fokus ses försvåra samverkan.  

 

Utvecklade metoder har även använts för att öka 

samverkan med skolan. Att använda flera olika me-

toder och arbetssätt ökar tillgängligheten, då fler 

kan hitta sin fungerande form. Samverkan med sko-

lan fungerar bra vilket till viss del har dämpat de 

negativa effekterna av pandemin. Trots detta 

är ”skulden” mycket stor och kommer ta flera år att 

arbeta ikapp.  

 

Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fri-

tid (SSPF) har börjat ta form för att fånga in unga i 

riskzon för kriminalitet och droger. Här ses goda 

möjligheter för förvaltningen att i samverkan med 

andra aktörer skapa bättre förutsättningar för unga.  

 

 

IFK – de första hundra åren, är en utställning som 

skapas tillsammans med föreningen och visas på 

muséet i höst. Detta sätt att arbeta på ses ge goda 

möjligheter att nå en målgrupp som idag inte tillhör 

de traditionella besökarna. Sättet att arbeta ses som 

framgångsrikt och bör användas framöver.  

Arbetet med Floby Mötesplats fortlöper i samver-

kan med barn- och utbildningsförvaltningen och ci-

vilsamhället. Metoden bygger på lokalt ideellt en-

gagemang där medskapandet genererar goda effek-

ter såsom inkludering och meningsfull fritid. När tät 

samverkan sker mellan kommunala verksamheter 

och civilsamhället ökar förståelsen för varandras 

perspektiv och invånarnas behov och önskemål blir 

tydliga. 

 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- 

och utbildningsförvaltningen och biblioteket som 

har pågått i tre veckor under sommaren. Syftet är att 

skapa förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att 

stärka läsningen under sommarmånaderna, få lust-

fyllda lässtunder – enskilt och tillsammans med 

andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Hela 

140 elever sökte till de 36 platserna. Det är bra 

spridning mellan deltagande barn från landsbygd 

och innerstad. 

 – Det har varit jätteroligt att vara här, berättar 

barnen. Vi har fått pyssla, läsa och haft högläsning. 

 

– Allra roligast var nog läsmysteriet, säger en av 

pojkarna. På avslutningsdagen fick mysteriet sin 

lösning! 

 

– Idag fick vi även en bokkasse fylld med böcker. 

Det ska bli så roligt att få läsa dem i sommar, ut-

brister en av flickorna glatt. 

 

Läskunnighet är grunden till demokrati då det är en 

förutsättning för att ta del av samhällets information 

och för att få möjlighet att påverka. Därav är ovan 

beskrivna projekt av stor vikt och får dessutom an-

ses vara mycket framgångsrikt. Framför allt är det 

metoden som sådan som ska anses vara framgångs-

rik då deltagarna ger mycket positiv återkoppling 

till verksamheten. Antalet elever som sökte var 

många men antalet platser relativt få. Genom denna 

begränsning förloras möjligheten att hjälpa fler barn 

att bli läskunniga. När så många barn visar intresse 

för att studera under ett lov borde detta tas om hand 

på ett mer effektivt sätt. Hur kan metoden utvecklas 

vidare så att långt fler platser kan erbjudas? 

 

Musik och minne är ett hälsofrämjande arbete som 

har genomförts i samverkan med socialförvalt-

ningen. Arbetet kommer nu tas över och drivas vi-

dare av socialförvaltningen på egen hand. Denna 

metod att arbeta där kulturstrateger är med i ett inle-

dande skede och arbetet sedan drivs vidare av an-

svarig medarbetare på avdelningen har fungerat 

mycket bra och bör användas vidare för att få igång 

fler funktioner att arbete med kultur trots förvalt-

ningens relativt små resurser. 
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För att uppnå god tillgänglighet är det viktigt att 

kommunikation till invånarna är god. Upplevelsen 

är att marknadsföringen av sommarens aktiviteter 

och evenemang, mötesplatser och besöksmål inte 

varit samlad. För att nå vissa målgrupper så kvar-

står ett behov av ett samlat utbud. Det ska vara en-

kelt att navigera och hitta rätt i utbudet.  

 

En förutsättning för att uppnå ökad jämlikhet och 

inkludering är ökad tillgänglighet till verksamhet-

erna. Gratis aktiviteter ses gynna barn i ekonomiskt 

utsatta situationer, varför gratisaktiviteter anses 

vara ett mycket viktigt verktyg för både inklude-

ring, jämlikhet och lärande. Även om många av för-

valtningens aktiviteter är gratis så syns behov av yt-

terligare gratisaktiviteter. Under sommaren har gra-

tis simskolor arrangerats och antalet deltagare har 

ökat med 10 % vilket anses vara ett resultat av den 

uteblivna avgiften. Ytterligare gratisaktiviteter som 

genomförts är gratis sommarkort till baden som 

samtliga elever i årskurs 6 fått.  

 

 
 

En mycket effektiv metod för att öka tillgänglig-

heten är mobila verksamheter som befinner sig där 

människor rör sig. Här har förvaltningen arbetat ex-

tra intensivt till följd av pandemin. Det positiva re-

sultatet och den goda feed-backen signalerar att 

detta sätt att arbeta behöver finnas kvar även efter 

pandemin.  

 

Röda spåret på Ålleberg har tillgänglighetsanpas-

sats genom hårdgjord yta, ökad bredd och sittmöj-

ligheter längs leden för att så många som möjligt 

ska kunna ta del av den vackra leden. Arbetet är 

gjort med medel från Länsstyrelsen. Samverkan i 

planeringsarbetet har skett över förvaltningsgränser 

mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Park & 

Gata, Turismen och folkhälsostrateg. Utanför kom-

munen har Länsstyrelsen och segelflygförbundet 

medverkat.  

 

Rotundan i Medborgarhuset har utvecklats med ny 

scenkonstutrustning och förbättringar i lokalen för 

att fler evenemang ska kunna genomföras. 
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Uppföljning och analys september – december 

Utveckling av nya arbetsmetoder har utvecklats 

mycket positivt under året. Nya grupper har blivit 

återkommande besökare och detta har lett till att 

dessa metoder blir en del av den permanenta verk-

samheten. En kommande utmaning är att prioritera 

vilken metod, digital eller fysisk, som ska användas 

vid vilket tillfälle.  

 

Med den nya metoden områdesbaserat arbete har 

fler möten mellan unga, beslutsfattare samt tjänste-

personer skapats. Ungdomarna som varit i verk-

samheten har upplevt delaktighet, meningsfullhet 

och lärt känna kommunen. Beslut har fattats att 

fortsatt satsa på områdesbaserat arbete som metod, 

medel har tillskjutits den öppna ungdomsverksam-

heten till 2022.  

 

Med hjälp av digitala kanaler kan trösklar sänkas 

och nya målgrupper nås vilket ökar jämlikheten. 

Samtidigt som digitala verktyg ökar tillgänglig-

heten för vissa målgrupper, stänger de också ute re-

lativt många som inte kan eller vill delta på detta 

vis. Verksamheter och upplevelser, så som lärande 

på plats i fysiska miljöer, arrangemang, mötesplats-

er, gruppaktiviteter är emellertid svårare att genom-

föra digitalt. Effekten av samspel, diskussioner, att 

lära av varandra och att möta nya människor uteblir 

i stort sett helt vid digitala forum.  

 

Under året har samtliga verksamheter arbetat med 

att regelbundet inhämta synpunkter från besökare 

och befolkningen. Detta ger möjligheter att för-

bättra förvaltningens utbud på ett sätt som gagnar 

invånaren och besökaren. 

 

Sverige utmanas idag av dålig fysisk och psykisk 

hälsa. Här är förvaltningen en viktig motor för att 

möjliggöra och inspirera till en bättre hälsa. Fram-

gångsrikt arbete för ökad tillgänglighet har genom-

förts med mobila verksamheter som befinner sig 

där människor rör sig, exempelvis Fritidsbanken, 

Tagga lov, Kulturarv på Köttorget, Pop up-kultur. 

Här har förvaltningen arbetat extra intensivt till 

följd av pandemin. Det positiva resultatet och den 

goda feedbacken signalerar att detta sätt att arbeta 

behöver finnas kvar. 
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Förvaltningen har ett mycket stort behov av sam-

verkan på riktigt. För att lyckas i de frågor vi ansva-

rar för behövs en mängd aktörer. Detta arbete pågår 

inom alla avdelningar på olika nivåer. Svårigheter 

finns alltid i samverkan men det som görs utvecklar 

också former och parter så att kvalitén ökar och fler 

goda resultat nås. Detta behöver fortsätta utvecklas 

och kommer att bli hjälpt av den utredning som på-

går om civilsamhällets infrastruktur under 2021 och 

kommande år.  

 

Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskatego-

rier negativt men på olika sätt. En skuld har skapats 

under pandemin till följd av lärande insatser och 

kreativa aktiviteter som inte kunnat genomföras. 

Även en så kallad social skuld har skapats då möten 

mellan människor uteblivit.  

 

En omfattande undersökning om effekten av pan-

demin gjordes bland unga på gymnasiet. Avsaknad 

av sociala kontakter och meningsfull fritid fram-

kom tydligt. I syfte att kompensera behöver insat-

ser genomföras. Förvaltningen föreslår ett fördju-

pat samarbete mellan Ållebergsgymnasiet och kul-

tur- och fritidsförvaltningen i denna fråga.  

 

Fler unga blir inspirerade att delta och vara med när 

unga arrangerar. Det behövs inspiration för unga så 

att de vill genomföra evenemang och aktiviteter för 

andra. Platsens utformning har betydelse när en 

grupp unga ska identifiera sig som arrangörer. 

Denna möjligheten har uppstått genom t.ex. med-

borgarhuset som utformats för att nyttjas av unga.  

 

Unga kommunutvecklare finns nu i sju andra Ska-

raborgskommuner där Falköping var först ut. Posi-

tiv effekt av detta är att Falköpings unga idag kan 

samarbeta med flera andra Skaraborgkommuner för 

att stärka unga och ungas röster. Här har Falköpings 

kommun varit föregångare och tar ofta rollen som 

inspiratör och kunskapsbärare.  

 

Många på förvaltningen bär idag unga och ungas 

röster. Fler ytor har skapats. Unga kommer till tals 

och får utrymme att forma sina uppfattningar. 

 

Demokratistärkande insatser kan kopplas till både 

fysiskt och psykiskt välbefinnande, minskat utan-

förskap, minskad segregation och polarisering 

samt ökad inkludering. Även om insatser genom-

förts för att stärka demokratin så har pandemin gett 

negativa effekter genom att lärande och kreativa 

insatser uteblivit eller genomförts i mindre omfatt-

ning.  

 

Ur perspektivet tillgänglighet är det viktigt att kom-

munikationen till invånarna är god. Förvaltningen 

har många kanaler och målgrupper vilket bidrar till 

att marknadsföringen kan upplevas splittrad. Även 

om särskilda kanaler och kommunikationsvägar be-

hövs för att nå vissa målgrupper så kvarstår ett be-

hov av ett samlat utbud. Det ska vara enkelt att na-

vigera och hitta rätt. Det förenklar även för andra 

arrangörer och aktörer i och utanför kommunen. 
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Samlad bedömning  
 

samlad bedömning  
Samlad bedömning  

Samlad bedömning  

Metodutvecklande insatser har genomförts fram-

gångsrikt. Fler nya målgrupper har nåtts. Hög för-

ändringstakt, kreativitet och anpassning till digitala 

hjälpmedel har tillgängliggjort förvaltningens verk-

samheter på bästa sätt under pandemin. Den ökade 

digitaliseringen har skapat en ökad jämlikhet.  

 

Förvaltningen har prioriterat samverkan som på 

olika sätt kommit invånaren till gagn. Samverkan 

ses som en förutsättning för förvaltningen och be-

höver utökas ytterligare framöver.  

 

Genom bland annat Fritidsbankens Pep up-verk-

samhet har förvaltningen arbetat med hälsofräm-

jande insatser som stärkt den fysiska och psykiska 

hälsan. Inom området finns mycket viktigt arbete 

att fortsätta med. 

 

Till följd av pandemin har arbetet med att utveckla 

och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom 

biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdoms-

verksamhet på landsbygden försvårats.  

 

Förvaltningen har på ett positivt sätt utvecklat arbe-

tet med demokratistärkande insatser. Vikten av fort-

satt arbete kan inte nog understrykas. 

 

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god. 

 

  

  

Samlad bedömning 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på – en plats där 

medborgarna känner stolthet. 

Nämnden arbetar med besöksmål såsom 

Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Fal-

bygdens museum och lyfter fram Falköpings unika 

kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha 

ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. 

Verksamheterna strävar efter att besökaren får de 

bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens 

Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommu-

nens naturnära platser.  

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

 

 

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  

I linje med kommunens satsning för ett levande 

centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 

Falköping.  

 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet.  

 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.   

 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras. 

 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las.  

 

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


 Oförändrad trend = utvecklingen är densamma el-

ler oklar 

 

 

 

Uppföljning och analys januari – april 

Avdelningarna har gjort sitt yttersta för att stärka 

förutsättningarna för ett attraktivt Falköping. Att de 

reglerade uppdragen ska utföras i allra möjligaste 

mån har varit en avgörande målsättning för medar-

betarna. En del av det planerade arbetet har kunnat 

genomföras trots pandemin, men i mindre omfatt-

ning. Anläggningar och kommunala lokaler har till-

gängliggjorts för föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet. Den öppna ungdomsverksam-

heten har haft öppet under hela 2021 med undantag 

för årets första två veckor. Verksamheten har kunnat 

bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få 

kommuner i Sverige som valt att hålla mötesplatser 

för unga öppna under pandemin. Odenbadet är också 

det första badhuset i Skaraborg som öppnade upp för 

allmänheten. Ekehagens Forntidsby förbereder för 

en vår- och sommarsäsong. Med hjälp av förvalt-

ningens nya bokningssystem kommer möjligheterna 

till exempelvis förbokade biljetter att förbättra ser-

vicen till besökare och möjligheterna till corona-

säkra besök för både Ekehagens Forntidsby, Falbyg-

dens museum och Odenbadet. Arbete pågår även för 

att förbättra möjligheter att besöka kulturarvsland-

skapet. Under våren får exempelvis Ekornavallen 

och stadens fornlämningar uppdaterad information. 

 

Användandet av spår och leder har ökat kraftigt un-

der pandemin. Att människor rör sig allt mer i natur-

en är positivt för folkhälsan samtidigt som det ger 

förvaltningen utmaningar att hantera. Överfulla par-

keringsplatser och för få papperskorgar är några ex-

empel på att det varit svårt att utveckla i samma 

snabba hastighet som trenden kommit. Människor 

förändrar sitt sätt att leva när pandemin hindrar dem 

från att utföra aktiviteter som de gjort tidigare. Kon-

sekvensen av detta blir ett behov av ökade resurs-er 

inom vissa områden. Samtidigt behöver tidigare va-

nor fortsätta att tillgängliggöras vilket är lika re-

surskrävande som tidigare. Friluftstrenden kan vara 

pandemirelaterad vilket i så fall skulle innebära att 

de tidigare vanorna tas i bruk efter pandemin. Men 

samtidigt kan de nya vanorna som pandemins be-

gränsningar skapat vara så pass uppskattade att de 

stannar kvar. Denna osäkerhet gör att det är svårt att 

veta var resurserna ska läggas.  

 

Ålleberg har utvecklats med hjälp av folkhälsomedel 

och dessutom ska tillgänglighetsanpassning genom-

föras under året med hjälp av resurser från Länssty-

relsen. Internt arbete har genomförts för att på bästa 

sätt vara redo för att överta driften av platåbergen 

och djurparken från 1 april. Övertagandet av verk-

samheterna på Mösseberg ökar förvaltningens möj-

ligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och 

upplevelserna bli fler och förmeras i ett samlat Mös-

seberg. Kulturaktiviteter som Helt plötsligt har redan 

startats på djurparken.  

 

Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling av cent-

rum i projektet Sommargatan. Förvaltningen ingår 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER  2017 2018 2019 2020 TREND 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 33 858 37 065 24 785 24 912 

Vuxen 14 760 15 539 12 878 10 084 

Barn 19 098 21 523 11 907 14 828 

Varav skolelever. 14 220 16 185 4 359 9 758 
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också i dialogarbetet och styrning vad gäller cent-

rums framtida utformning. När kulturen och fritiden 

tar plats i stadsutvecklingen bidrar det till invånarens 

upplevelse av trygghet och attraktivitet vilket ökar 

förutsättningarna för att invånaren känner stolthet 

för sin stad.  

 

Trots allt arbete som bedrivs förväntas följderna av 

pandemin innebära en negativ påverkan på målet.  

 

 Besöksverksamheterna har sämre antal besökare 

än ett ”vanligt” år.  

 Evenemang och publikdragande aktiviteter har 

inte kunnat genomföras som planerat.  

 Ungdomar födda -01 och tidigare har fått 

träningar inställda utifrån restriktionerna från 

myndigheter. Samtidigt har de studerat på 

hemmaplan och gått miste om den sociala sam-

varon i skolan. Denna grupp är också i arbets-

livet eller på väg till arbetslivet vilket kan upp-

levas oroligt i tider av nedskärningar. Även 

pensionärer ses som en utsatt grupp då de 

isolerats ytterligare till följd av pandemin.  

 

Omvärlden ställer höga krav på omställningsför-

måga och flexibilitet idag vilket har förtydligats yt-

terligare som en följd av pandemin. För att möta 

detta krav ses ett behov av att kommunens samtliga 

förvaltningar tar gemensamt ansvar för frågan. Ef-

fekten blir annars att en verksamhet med god flexibi-

litet hindras av annan verksamhet som inte eftersträ-

var samma höga flexibilitet. Då når inte den positiva 

effekten ut till invånarna. Då användandet av digi-

tala kanaler har ökat ses behov av ökad kompetens 

inom området. En effekt av pandemin som syns är 

en omställningströtthet och att samverkansparter 

ibland använder pandemin som ursäkt för att inte 

agera. Omställningsförmågan har ställts på prov och 

framöver får verksamheterna förvänta sig höga krav 

på flexibilitet. Balans mellan omställning och rutiner 

ses viktigt för uthållighet över tid. I linje med kom-

munens satsning för ett levande centrum ska konst 

och kultur utvecklas i centralorten Falköping.  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Att människor gått miste om kulturupplevelser och 

evenemang till följd av pandemin har nog inte und-

gått någon. Den ”skuld” som nu ses kommer vara 

svår att arbeta ikapp. Prioriteringar är svåra att göra 

eftersom olika målgrupper ses drabbade utifrån olika 

perspektiv. Frågorna om vem eller vad som är vik-

tigast att prioritera är både omfattande och kom-

plexa. Viktigt är att fortsätta arbeta för olika mål-

gruppers tillgång till förvaltningens utbud. Ett väl 

fungerande sätt för att ge fler tillgång till både kul-

tur- och fritidsaktiviteter är de så kallade turnerande 

aktiviteter som verkat på olika platser i kommunen 

utanför förvaltningens väggar såsom exempelvis 

sommargatan, pop up, tagga lov. Även samverkan 

kan konstateras vara en viktig framgångsfaktor för 

att nå många olika grupper. Ett bra exempel är Vi-

kingatid i Falköping som är en berättelse om fynden 

på Köttorget som under sommaren varit tillgänglig 

på torget. Digitala hjälpmedel har förmerat upplevel-

sen och gett de mer kunskapstörstande besökarna 

möjlighet till mer information. Insatsen har gjort 

många mer medvetna om vilken spännande bygd de 

lever i eller besöker och därmed ökar stoltheten och 

bygdens identitet. Konst, kulturarv och fritidsaktivi-

teter har bidragit till ett attraktivare centrum för både 

invånare och besökare. Tack vara de aktiviteter som 

arrangeras förlängs besökarnas vistelse i centrum.  

 

Även besökare på Ekehagens Forntidsby har kunnat 

fördjupa sin kunskap med hjälp av digitala hjälp- 

medel i form av QR-kod och 360-gradersfilm. 

 

Ett arbete med stadskärnans utveckling har pågått 

under längre tid och under 2021 har en arkitekttäv-

ling pågått där fyra byråer har skissat på var sitt för-

slag för stadskärnans gestaltning. En jury väljer ut 

det vinnande förslaget, men har till sin hjälp haft 

möjlighet att ställa frågor till två referensgrupper be-

stående av invånare samt aktörer med verksamhet i 

centrum. Arbetet med referensgrupper planerades 

och leddes av processledare från förvaltningen. God 

effekt uppnås i övergripande processer när arbetet är 

förvaltningsövergripande och personer kopplas på 

utifrån särskild kompetens i vissa delmoment. 
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”Det besöksvänliga kulturarvet” är ett projekt som 

syftar till att synliggöra kulturarvet på plats i land-

skapet och att göra det mer attraktivt och tillgängligt. 

Även här har digitala hjälpmedel ökat tillgänglighet 

och attraktivitet. Detta ses som ett framgångsrikt sätt 

att använda digitaliseringen på eftersom den ger ett 

mervärde till besökaren utan att kräva mer tid av 

verksamheten.   

 

Förvaltningens nya bokningssystem har implemen-

terats i fler verksamheter under våren och resultaten 

är mycket positiva. Besökare ges möjlighet att boka 

biljetter och genom att besöksantalet är begränsat 

kan besöken ”corona-säkras”. Besöksmålens pro-

fessionella intryck ökar i takt med att servicen till 

kunder ökar. Ytterligare en positiv effekt är att med-

arbetarens tid kan nyttas på ett bättre sätt när data-

systemet sparar tid. Ett bra exempel på när digitali-

seringen kommer väl till nytta för både invånare, be-

sökare och verksamheterna.  

 

Till följd av pandemin har evenemang inte kunnat 

genomföras såsom planerat. Flertalet evenemang har 

skjutits på framtiden på grund av restriktioner. 

Föreningsfestivalen som hade planerats att genom-

föras under året har skjutits upp till år 2022. 
 

Uppföljning och analys augusti – december 

Den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket 

har haft öppet under hela 2021 med undantag av en 

kort period vid årsskiftet. Verksamheterna har kun-

nat bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få 

kommuner i Sverige som valt att hålla dessa mötes-

platser öppna. Odenbadet var också det första bad-

huset i Skaraborg som öppnade upp för allmänheten. 

Ekehagens Forntidsby genomförde vår-, sommar- 

och höstsäsongerna. Med hjälp av förvaltningens 

nya bokningssystem har service till besökare och all-

mänhet förbättras, exempelvis genom möjlighet att 

förboka biljetter. Även fritid har återgått till ordina-

rie verksamhet, förutom ett fåtal större arrangemang 

som inte kunnat genomföras. 

 

Under hösten återgick verksamheterna till mer ordi-

nära förutsättningar, även om restriktioner och be-

gränsningar låg kvar långt in på hösten. I takt med 

att restriktionerna lättade, hittade besökarna tillbaka 

till flertalet anläggningar och mötesplatser. Ekeha-

gens skolsäsong gick under hösten tillbaka till nor-

mala volymer, men bokningsläget inför 2022 är fort-

farande sämre jämfört med tidigare år. Gruppbok-

ningar, av sällskap som inte är skolor, är fortfarande 

betydligt sämre än tidigare. Erfarenheterna inom fri-

tid är liknande. Mycket återgick till ordinarie plane-

ringar under hösten, men osäkerheten i samhället 

medförde exempelvis att Oden Cup ställdes in. Inför 

våren 2022 flyttas arrangemang och cuper fram till 

senare i vår. De nya vanorna som pandemins be-

gränsningar skapat är troligen här för att stanna. För 

att få tillbaka besökare till verksamheterna kan det 

krävas en del insatser. Mössebergs motionscentral 

och djurpark har fortsatt haft ett högt besöksantal 

under hösten.  

Trots restriktioner har flera arrangemang för både 

barn och vuxna erbjudits fysiskt och digitalt under 

hösten. Kulturarv genomförde ett antal arrangemang, 

de flesta med någon form av restriktion som föränd-

rade den ursprungliga planen. Invigningen av utställ-

ningen IFK Falköping 100 år fick exempelvis plane-

ras om till en premiärdag utan program. Bland annat 

på grund av detta var programmen som arrangerades 

utomhus mest framgångsrika, exempelvis Eldfesten 

på Ekehagens Forntidsby, Vikingaguidningen på Ar-

keologidagen och Vikingaliv på Köttorget under 

Konstnattsveckan. Under sistnämnda arrangemang 

ordnades aktiviteter och guidningar. Spännande att 

se var att plötsligt nåddes en bred målgrupp, även de 

som inte så ofta hittar ut till Ekehagen eller in till 

museet.  

 

Biblioteket och Kulturarv genomförde femtio- re-

spektive sextioårskalas i under hösten. Verksamhet-

erna har bedrivits i nuvarande lokaler i 50 respektive 

60 år. Händelsen uppmärksammades genom olika 

pop up-arrangemang under året samt ett kalas den    

6 oktober med tårta till alla besökare. En utställning 

om bibliotekets verksamheter under 50 år fanns att 

se och aktiviteter som författarbesök för barn, sång 

från elever på Ållebergsgymnasiet och dans från Art 

Dance fanns att njuta av. 

 

Hösten utvecklades till en enda stor jubileumshöst 

på museet. Ett antal insatser genomfördes för att fira 

museets egna 60 år. Bland annat en serie inslag på 

Facebook och Instagram med glimtar ur museets 

samling och tidsbilder från 1961 och 1921, men 

framför allt en jubileumsutställning med premiär 

samma datum som museet öppnade för 60 år sedan, 
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27 november. Jubileumsutställningen genomförs till-

sammans med Falbygdens Hembygds- och Fornmin-

nesförening, eftersom även de jubilerade som före-

ning och spelade en avgörande roll för museets till-

blivelse. Invigningsdagen formades till en Jubile-

umsfest med tårta, sång och musik, invigningstal och 

dans av Kulturskolans elever. Dagen avslutades med 

en konsert av musikgruppen Skördetid på bio Cos-

morama. Medverkade gjorde även radiolegenden 

Claes Astin som reciterade Jönndikter.  

 

Genom att uppmärksamma jubileum sätter verksam-

heten fokus på viktiga frågor. Året 2021 var även jubi-

leumsår för fler verksamheter och fenomen. Allmän 

och lika rösträtt, även för kvinnor, firade exempelvis 

100 år. Museet uppmärksammade detta med en inlå-

nad affischutställning som kompletterades med en del 

lokalt material. Nära knutet till nyss nämnda rörelse, 

demokrati uttryckt i folkrörelse och föreningsliv, fi-

rade även IFK Falköping 100 år. Tillsammans med 

medlemmarna uppmärksammas föreningens första 

100 år under hösten.     

 

Under arbetet med stadskärnan har tankar om mer 

kultur i centrum framförts som en positiv möjlighet. 

Nära sammankopplat med processerna om centrum-

utvecklingen har förvaltningen under året inlett det 

utredningsarbete som inför 2022 formulerats som ett 

politiskt uppdrag: att utreda lokaliseringarna för 

stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum 

samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå 

ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnytt-

jande. 
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Samlad bedömning  

Starkt fokus på att i största möjliga mån tillgänglig-

göra verksamheterna har minskat den negativa ef-

fekten av pandemin. Utvecklingen mot målet kom-

mer trots detta att påverkas negativ. Nya förvänt-

ningar och behov som förutspås stanna kvar efter 

pandemin har tydliggjorts. Aktivt och målinriktat ar-

bete har utförts för att nå invånare och besökare med 

tillgängligt utbud. Genom ytterligare bredd, djup i 

och tillgänglighet till förvaltningens utbud kan at-

traktiviteten öka ytterligare. I samband med kommu-

nens satsning för ett levande centrum har tankar 

kring ökat inslag av konst och kultur utvecklats. 

Trots pandemin har evenemang genomförts om än 

ett begränsat antal och i begränsad omfattning. Akti-

vitetsytor och platser att röra sig på har blivit fler ge-

nom arbete med spår och leder men även genom Fri-

tidsbankens Pep up.  

 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete har utveck-

lats bland annat genom nya metoder att möta männi-

skor där de befinner sig och att med digitala hjälp-

medel förmera förmerar upplevelsen. Förvaltningen 

prioriterar samverkan och ser att den är nödvändig 

för att nå ut till invånarna på bred front. Jubileum för 

bibliotek och museum har uppmärksammas genom 

firande med aktiviteter. Föreningsfestival kommer 

planeras under 2022 och genomföras under 2023. 

Bedömningen är att  måluppfyllelse är god.  
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kultur-

aktörer som driver näringsverksamhet. 

Nämndens verksamheter arbetar för hög service och 

gott bemötande.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Uppföljning och analys januari – april 

Många positiva insatser har genomförts för att stötta 

näringslivet. Aktiviteter såsom lösenordsjakten har 

genomförts för att stödja handeln samtidigt som det 

gynnat både fysisk aktivitet och social samvaro. Pla-

nering av sommargatan pågår vilket bör gynna den 

lokala handeln. Bokade kulturaktörer har fått betalt 

även om aktiviteten inte kunnat genomföras. Kultur-

aktörer anlitas i popup-serien ”Helt Plötsligt”. Där 

ryms både föreställningar och konstutställningar ut-

omhus, bland annat längs den röda leden på Ålle-

berg.  

 

Förvaltningen ger stöd till Falbygdens Mat och Kul-

tur som har i uppdrag att genomföra arrangemanget 

Påskrundan. Detta ger arbetstillfällen till kreativa nä-

ringar. Arbete pågår med att skapa ett företagsnät-

verk för kreativa näringar tillsammans med närings-

livsavdelningen då de kreativa näringarna själva 

upplever behov av ett branschspecifikt nätverk.   

 

Trots det goda arbetet som genomförts drabbas nä-

ringslivet negativt av pandemin. Bland annat är anta-

let kulturaktörer som anlitats färre än innan pande-

min. Läger och arrangemang ställts in vilket ger en 

negativ effekt för lokala näringsidkare. Även tur-

ismen som skapas genom dessa arrangemang har 

minskat.  

 

Däremot verkar det som att naturturismen har ökat. 

Det är hårt tryck på naturområden, besöksmål i land-

skapet samt spår och leder. Framtida utmaningar blir 

att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt 

stärka tillgängligheten. Behovet av iordningstäl-

lande, underhåll, skötsel kommer att öka.    

 

Arbetsförmedlingen har dragit in resurser för de ex-

tratjänster som förvaltningen planerat att använda. 

Även om förvaltningen inte kunnat ta emot så 

många extratjänster så bör frågan beaktas ur ett 

större perspektiv. Det är troligt att fler blir utan me-

ningsfull sysselsättning när arbetsgivarens förutsätt-

ningar att anställa blir sämre. 

 

Möjligheterna ses goda för förvaltningen att locka 

fler besökare till Falköping vilket då kommer gagna 

näringsidkare inom olika branscher. Paketering av 

besöksmål och aktiviteter samt effektiv marknadsfö-

ring är förutsättningar för att lyckas. Odenbadet, 

Ekehagens Forntidsby, sommargatan samt spår och 

leder är ett axplock av kommunens besöksmål. Vad 

är unikt för Falköping i jämförelse med andra kom-

muner i regionen? Vad blir avgörande när människor 

planerar vart de ska resa? Med andra ord, hur ska 

Falköping vinna kampen om de attraktiva besö-

karna?  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Under sommaren har 35 kulturarrangemang och 

workshops genomförts både i centralorten och på 

mindre orter. På detta sätt har kultur tillgängliggjorts 

till både barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer 

har stöttats. Sättet att arbeta med pop up ses fram-

gångsrikt och ambitionerna är att fortsätta med detta 

även efter pandemin, om än med något förändrat 

upplägg med förbättrad marknadsföring. Responsen 

från både kulturaktör och publik har varit positiv. 

Denna arbetsmetod innebär att invånaren tillhanda-

hålls kultur utan att själva behöva planera eller prio-

ritera detta.   

 

Sedan smittspridningen minskade och restriktion-

erna lättade har förvaltningen tagit emot många före-

ningar och aktörer som kommit till Falköping för lä-

ger inom idrotten. Intresset har varit mycket stort 

och det står tydligt att Falköping är mycket attraktiv 

kommun för arrangemang av läger. Möjligheter till 

ytterligare lägerarrangemang ses goda men frågan 

behöver då aktualiseras och prioriteras. Sedan tidi-

gare känner vi till den målkonflikt som uppstår mel-

lan Falköping som lägerstad och kommunens egna 

föreningars intressen. Frågan om att möta behovet 

av bespisning behöver tas med framöver.  

 

Antalet besökare på Mösseberg går inte att mäta 

men uppfattningen är att det varit väldigt många be-

sökare under sommaren. Till kommande år behöver 

möjligheterna till alternativa transportmedel ses över 

då parkeringsplatserna varit fulla. Badet, Ekehagen, 

kulturarvet, sommargatan och Mösseberg ses som 

attraktiva och potentiella besöksmål för många fler. 

Förvaltningen ser goda möjligheter att öka antalet 

turister som besöker Falköping vilket då kommer nä-

ringsidkarna till gagn. Att sätta samman ett sommar-

program med aktiviteter och besöksmål som mark-

nadsförs är en möjlighet. Planering inför sommarsä-

songen 2022 behöver göras i god tid inför somma-

ren.   
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Uppföljning och analys september – december 

Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna påver-

kar nämndens verksamhet i stor utsträckning. Det 

finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum både 

vad gäller mer konst, mer aktiviteter men också ef-

terfrågan av kultur i form av institution. Detta behö-

ver arbetas vidare med.  

 

Förvaltningens verksamheter såsom Odenbadet, 

Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum at-

traherar besökare från andra orter. Av Ekehagens be-

sökare är det endast 17% som kommer från Falkö-

pings kommun. Siffran gäller både skolverksamhet 

och turistverksamhet.  

 

När restriktionerna lättade under hösten kunde akti-

viteter genomföras. Då skapades också arbetsmöjlig-

heter för kulturarbetare, tekniker m.m. ”Ketchupef-

fekt” är tydlig när restriktionerna lättar. När allting 

kommer igång på en gång, får förvaltningen mycket 

att göra och arbetsmiljön utmanas.  

 

En effekt av pandemin och oro för eventuella re-

striktioner har gett effekt att vi bokar flera lokala 

(Falköping, Skaraborg) aktörer. Vid behov av att 

ställa in är det lättare att göra det med lokala aktörer 

som inte behöver hotell.  

 

Under hösten formerades en grupp som påbörjat ar-

betet med planering av sommar 2022. Tillsammans 

med andra förvaltningar planeras arrangemang och 

gemensam marknadsföring. Syftet är att förbättra för 

besökare såsom invånare så väl som tillresta turister 

så att det blir lätt att ta reda på vad som sker i Falkö-

ping.  

 

Tidigt öppnande av längdskidspåren och skidbacken 

kunde genomföras till följd av kyla. Många uppskat-

tar möjligheterna som detta ger samtidigt som kom-

munen som har driftsansvaret drabbas av högre el-

kostnader.  

 

 

 

 

I början av året drabbades läger, arrangemang och 

aktiviteter negativt av pandemin.  

 

Pandemin har försvårat för kreativa näringar att vara 

verksamma. Förvaltningen har gett stöd i så stor ut-

sträckning som setts möjligt. 

 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet ge-

nom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-

nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 

gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  

 

Många föreningar och aktörer har under sommaren 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 

idrotten. 

 

Höstens lättade restriktioner gav positiv utveckling i 

arbetet.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god.  
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 En lärande och utvecklande verksamhet. 

Förvaltningens organisation ger utrymme 

för medarbetarna att utveckla idéer och för-

ändra inom verksamheterna. Medarbetarna, 

deras omställningsförmåga, kompetens och 

kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå op-

timalt användande av förvaltningens resurser. 

 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

 

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-

nyelse står i centrum. 

 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

 

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

 

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbeta-

res deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

 

Gemensam aktivitet för år 2021: 

 Kunskapshöjande insatser kring de globala må-

len. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Kvalitativa indikatorer  

Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad 

medarbetardriven innovation 

Medarbetardag kunde genomföras under hösten. Att 

samla förvaltningens medarbetare från olika avdel-

ningar och verksamheter ökar det kollegiala läran-

det, genererar nya idéer, input, inspiration. Imple-

mentering av idéer kan genomföras inom en specifik 

verksamhet eller gemensamt inom fler verksam-

heter. På dessa träffar får medarbetarna möjlighet att 

vara delaktiga i både planering, uppföljning och ana-

lys av verksamheternas arbete.  

 

Förvaltningsgemensam utbildningsdagar har genom-

förts i Agenda 2030 och de Globala målen. Alla i 

förvaltningen får möjlighet att träffas, känna sam-

manhang och samhörighet samt ta del av det kollegi-

ala lärandet. Utifrån kunskapen som medarbetarna 

får ta del av under dagen skapades handlingsplaner 

avdelningsvis med olika teman att arbeta vidare 

med. Bland annat har alla medarbetare fått i uppgift 

att spela in en film där de redogör för hur de arbetar 

för de globala målen i sin arbetsvardag.  

 

Under pandemin, när stora delar av arbetet skett på 

distans, har det skapats ett behov av att få vara till-

sammans i arbetsvardagen. I de vardagliga mötet 

döljer sig mycket dialog och samarbete som är vik-

tigt för en positiv arbetsmiljö, effektivitet och kva-

lité.  

 

Berättelser om genomförda innovationer inom för-

valtningen 

Ett exempel på när medarbetardriven innovation 

ökat värdet för besökarna är de nya lekaktiviteterna 

som skapats i syfte att besökarna i Ekehagens Forn-

tidsby ska kunna sysselsätta sig med på egen hand. 

 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan 

Förvaltningen har stort engagemang och god vilja i 

arbetet för minskad klimatpåverkan men utmaningen 

är komplex. Förvaltningen har inte tillräcklig kun-

skap i frågan för att hitta lösningar och prioritera rätt 

i arbetet. Kommunens framtagna klimatstrategi 

kommer ge riktning i arbetet men ytterligare riktlin-

jer anpassade till förvaltningens verksamheter be-

hövs för att ytterligare utveckling ska ske. Kommu-

nala riktlinjer med absoluta miniminivåer såsom ex-

empelvis krav på sopsortering skulle kunna vara till 

hjälp för att prioritera rätt. Förvaltningens mötesplat-

ser ger goda möjlighet att sprida information och 

kunskap till invånare och besökare.  

 

Idag sker arbetet för minskad klimatpåverkan fram-

för allt i vardagen på förvaltningsnivå och inte i de 

politiska besluten. Hade nämndens beslut varit an-

norlunda om det funnits en uttalad arbetsmetod lik-

nande den metod som används för barnkonvent-

ionen?  

 

Grupper för samverkan inom förvaltningen 

Samverkan med både kommunala och civila aktörer 

är stor inom förvaltningen. Många exempel på detta 

finns beskrivna tidigare i denna rapport.  

 

Uppföljning och analys januari – april 

Positiva effekter av pandemin är att föreläsningar, 

nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts 

digitalt har tillgängliggjorts för fler medarbetare. 

Därmed ökar omvärldsbevakningen och kompeten-

sen inom förvaltningen.  

 

Medarbetares kreativitet har ställts på sin spets och 

idéer har varit påtagligt avgörande för verksamhet-

erna vilket gett en utveckling. Kompetensutveckling 

under året: Samtliga strateger, chefer och stabsfunk-

tioner har genomgått utbildningen Matchofabriken. 

Falköping har startat upp ett nätverk via KEKS där 

60 olika kommuner utbyter erfarenheter om digitala 

mötesplatser och gaming. En effekt av detta är bland 

annat att en digital mötesplats skapas för hela Sve-

rige. Här ses goda möjligheter att fortsätta utveckla 

på olika sätt t.ex. måla och skapa digitalt, laga mat 

och workshops digitalt.  

 

Medarbetare som arbetar hemifrån har upplevelse av 

att det dagliga informations- och kunskapsutbytet 

gått förlorat och en del av processerna tar längre tid 

att genomföra till följd av detta. Även ergonomiska 

nackdelar syns när arbetsplatsen finns i hemmet.   
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Uppföljning och analys maj – augusti 

För att leva upp till målet att vara en utvecklande 

och förnyande organisation krävs positivt motta-

gande av idéer, förslag och kritik men även att med-

arbetare och chef kan vara kritiska mot den egna ar-

betsinsatsen. En fråga som alltid är aktuell för samt-

liga verksamheter att ställa sig är: Vilken målgrupp 

inkluderas inte i verksamheten? 

 

Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett posi-

tivt sätt med utveckling och förnyelse. Detta arbete 

beskrivs under övriga tre mål med fokus på mål 1 

Metodutvecklande insatser.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att genomföra mark-

nadsundersökningar utanför den egna verksamheten 

där man möter människor som normalt inte besöker 

verksamheterna, för att på så sätt få nya perspektiv. 

Denna typ av undersökning är resurskrävande och 

behöver ställas mot den nytta som förvaltningens re-

surser används till idag  

 

En kultur som präglas av tillit och tilltro är en grund-

läggande faktor för ett innovativt arbetsklimat. Re-

sultaten från medarbetarundersökningen som ge-

nomfördes under vintern visar på ett gott arbetskli-

mat och mycket nöjda medarbetare. Upplevelsen är 

att förändringar i det lilla sker hela tiden. Det är ofta 

de små kontinuerliga förändringarna som är hållbara 

på sikt. Omvärldsbevakning är viktigt för att ta lär-

dom av andra och att få kreativa inspel till den egna 

verksamheten. Även kritisk granskning och syn-

punktsinhämtning är en viktig faktor för god ut-

veckling och förnyelse. Här pågår mycket gott ar-

bete som ska bibehållas för fortsatt positiv utveck-

ling av förvaltningens arbete.  

. 

 

 

De kommunstrategiska medel som tilldelats förvalt-

ningen har gett god effekt för invånarna. Betydelse-

fulla arbeten och även fysisk utveckling har skapats 

så som exempelvis cykelparken i Floby, områdesba-

serat arbete, Det besöksvänliga kulturarvet, Åsarp 

motionsspår.  

 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en hand-

lingsplan för implementering av Barnkonventionen i 

samtliga förvaltningar i kommunen. Arbete sker 

också för att ge stöd i frågan till andra förvaltningar. 

Revisorer som granskat kommunens arbete har upp-

märksammat behovet av att öka det kollegiala läran-

det. En formalisering av metod för hur nya idéer, in-

put, inspiration och implementering kan delas mel-

lan medarbetare och verksamheter inom förvalt-

ningen har genomförts. På detta sätt tar förvalt-

ningen bättre vara på kompetensen som finns i verk-

samheterna.  
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Uppföljning och analys september – december 

Med hjälp av strategiska utvecklingsmedel har Sten-

storputredningen genomförts. I utredningen medver-

kar en god bredd av aktörer. Ett antal utvecklings-

områden har identifierats både internt inom organi-

sationen, men också kring hur aktörerna kan formera 

sig och gemensamt driva frågor.  

 

Tre förvaltningsövergripande strategier: 

Arbetsmarknadsstrategin 

När förvaltningen tar ansvar för människors integre-

ring i arbete gynnas både individen och samhället. 

Om rätt person matchas till uppdrag blir det en win-

win-situation. Samtidigt kräver nya medarbetare tid 

av kollegor för att genomföra uppdrag. Under året 

har några nya medarbetare tagit del av förvaltningen 

som arbetsplats genom arbetsmarknadsåtgärder.  

 

Klimatstrategin 

För att genomföra en del av de möjligheter som ses 

krävs att andra förvaltningar förändrar sitt sätt att ar-

beta och att beslut och ansvar sker centralt i kommu-

nen. När förvaltningen upplever lågt inflytande och 

påverkansmöjlighet i en strategi blir det svårt att 

fånga helheten i frågan. De möjligheter förvalt-

ningen ser för att arbete med strategin är i första 

hand lärandeinsatser och kunskapsspridande.  

 

Digitaliseringsstrategin 

Stora steg har tagits för ökad digitalisering. För att 

motverka pandemins effekter har verksamheterna 

tillgängliggjort så stora delar av utbudet som varit 

möjligt genom just digitala kanaler. Utifrån fysiska, 

psykiska och geografiska hinder som människor mö-

ter i sin vardag, så finns det all anledning för förvalt-

ningen att fortsätta erbjuda aktiviteter både digitalt 

och fysiskt.  

 

Det nya digitala systemet Actor har tagits i bruk un-

der året. Med hjälp av systemet effektiviseras arbetet 

med bidrag, bokningar och betalningar. Syftet är att 

förenkla och effektivisera handläggningen samt höja 

kvalitén för kunder som själva kan genomföra bok-

ningar etc. under den tid på dygnet de önskar.  

 

Invånare som inte har digital kunskap får hjälp med 

att boka via telefon. 

 

Pandemin har lett till en kraftig ökning av digitala 

utbildningar och föreläsningar vilket har möjliggjort 

för fler att ta del av kunskapshöjande insatser.  

 

 

 

 

Samlad bedömning  

Förvaltningen konstaterar att det inom uppdraget 

finns svårigheter att arbeta för att ta miljö- och kli-

matansvar samt effektivt hushålla med naturens re-

surser. Kompetenser inom området kommer använ-

das under 2022 för att bättre förstå var effekter kan 

ses. 

 

Stöd och kunskap har delvis getts till övriga förvalt-

ningar i arbetet med Barnkonventionen. Under 2022 

startas ett förvaltningsövergripande arbete under led-

ning av kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Med det tillitsbaserade ledarskapet som utgångs-

punkt sker en ständigt pågående utveckling där alla 

medarbetares deltagande förbättrar förvaltningens 

verksamheter.  

 

Gemensam aktivitet för år 2021 är genomförd.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god.  
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Verksamhetsredovisning

verksamhetsredovisning 

I avvaktan på fortsatt arbete med att utveckla nyck-

eltal för nämndens verksamheter redovisas uppgifter 

om verksamheternas brutto- och nettokostnader 

kopplade till antalet invånare. Denna statistik kan 

inte jämföras med statistik hämtad ur Kolada som 

bygger på kommunens samtliga kostnader per verk-

samhet och som även inkluderar en andel av kom-

munens gemensamma overheadkostnader. 

 

ekonomisk förändrning jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Ekonomiska förändringar har skett genom nya löne-

avtal och justeringar för kapitalkostnader, sänkta 

personalkostnadspålägg och internhyror utifrån 

kommunens ekonomistyrprinciper. Beslut om tillfäl-

liga medel för strategisk utveckling för fem projekt 

för att nå kommunens övergripande mål. Budgetväx-

ling med tekniska nämnden för ny organisation för 

enheten Platåberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nämndsberättelse 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kultur- och fritidsnämnden I 31 

Personalredovisning  

personalredovisning 

Antalet årsarbetare har ökat jämfört med föregå-

ende år och uppgår till 75,7 årsarbetare och översti-

ger budget. Ökningen uppgår till 7,5 årsarbetare. 

Under året överfördes personal från tekniska nämn-

den för enheten Platåberg. Budgeten har justerats 

med 2,65 årsarbetare för denna förändring. Andra 

orsaker till ökningen är tillfälliga anställningar i de 

strategiska utvecklingsprojekt som bedrivits samt 

att sommarverksamheten inom öppen ungdoms-

verksamhet varit mer omfattande i år, med stort an-

tal timanställda, genom tillgång på extra finansie-

ring. Även två extratjänster har funnits inom fritid 

under halva året. 

 

Flera verksamheter inom förvaltningen har säsongs-

variationer i personalförbrukningen. Det gäller ba-

det, lovverksamheten och Ekehagens forntidsby. 

 

Antalet föräldraledighetsdagar har ökat. 

 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 5 % 

och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 

7,1 %. Av förvaltningens medarbetare har 56 % 

ingen sjukfrånvaro alls under år 2021 och 23,5 % 

har 1–5 sjukfrånvarodagar. Det syns en ökning i 

sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar.  

Det är fortsatt stora skillnader på sjukfrånvarons 

fördelning mellan kvinnor och män även om en 

minskning ses för båda könen. 

kompetensförsörjning 

Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att 

rekrytera personal med efterfrågad kompetens och 

erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och fritidsle-

dare är yrkesgrupper med begränsat antal sökande 

eller där kompetenshöjande insatser istället får ske 

inom organisationen. 

 

Personalomsättningen är låg inom tillsvidarean-

ställd personal. Under året har rekryteringar gjorts 

inom verksamhetsområde Fritid. 

 

personalmässig förändring jämfört med 

personalplaneringen 

Befintlig personal har övertagits från tekniska 

nämnden i samband med att enheten Platåberg bil-

dades 1 april. Budgeten har justerats med 2,65 års-

arbetare. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Verksamhet

Årsarbetare 68,2 75,7 72,7 3,0

 - Tillvidareanställda 52,8 53,2 63,1 -9,9

 - Visstidsanställda 5,6 7,8 3,1 4,7

 - Timanställda 9,9 14,7 6,5 8,2

Årsarbetare per verksamhet

 - Stab & strategi 13,4 12,1 12,5 -0,4

 - Kultur 25,7 26,8 25,8 1,0

 - Fritid 29,1 36,8 34,4 2,5

Pensionsavgångar 1,0 0,0 0,0 0,0

Rekryteringar - tillsvidareanställning 2,0 5,0

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro - antal sjuk timmar av 

tillgänglig ordinarie arbetstid %

Totalt 6,5% 5,0%

Kvinnor 9,1% 7,7%

Män 2,5% 1,4%

Varav över 60 dagar 43,2% 53,6%

     - 29 år 3,2% 2,2%

30 - 49 år 5,9% 4,4%

50 år - 9,5% 8,1%

Andel arbetstagare som inte har någon  

sjukfrånvaro alls
56,0% 56,0%

Andel arbetstagare med 1-5 

sjukfrånvarodagar
18,0% 23,5%
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Förväntad utveckling  

skulden 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bib-

liotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksam-

heter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kom-

mer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden 

att kompensera för detta i flera år framöver. 

 

prioriteringar 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska finnas? 

Vilka anläggningar ska finnas och var ska de fin-

nas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för 

att nå så många som möjligt på ett så bra sätt som 

möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när re-

surser ska fördelas. Det kommer sannolikt att behö-

vas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt an-

tagen som sätter riktningen i sektorns frågor kopp-

lat till kommunens övergripande utveckling. 

 

Särskilda satsningar som behöver hanteras fram-

över berör resurser till den öppna ungdomsverk-

samheten, investeringsbehov kring Odenbadet, kul-

turverksamhet i centrum, fortsatt arbete med ut-

veckling av Medborgarhuset, områdesbaserat arbete 

i Falköpings kommuns olika samhällen också kopp-

lat till attraktiva biblioteksfilialer och tillgängliga 

ytor för fysisk aktivitet.   

 

digital utveckling 

Den höga innovationskraft som funnits under pan-

demin kommer att prägla utvecklingen av arbetet 

framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 

utvärderas och göras till en del av det basutbud 

verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att 

forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 

Denna utveckling kommer att synas både kopplat 

till det som erbjuds invånaren och det som påverkar 

medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 

digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.  

 

I enlighet med digitaliseringsstrategin ska digitala 

lösningar underlätta arbetet och ersätta den beman-

ning som enligt framtidsanalyser gällande demo-

grafiska förändringar inte ses tillgänglig framöver. 

Den digitala resa som genomförs påverkar ofta 

medarbetarens arbetsbörda och kan direkt leda till 

minskat behov av antalet medarbetare. Som regel 

krävs ekonomiska resurser för att möjliggöra en 

ökad digitalisering. I syfte att frigöra ekonomiska 

resurser kan antalet medarbetare minskas. Med 

andra ord så föreligger risk att antalet medarbetare 

minskas innan bristen på medarbetare är ett faktum. 

På så sätt försvagas organisationen inför en förestå-

ende utmaning.  

 

projekt och tillfälliga medel 

Nämnden har under året många tillfälliga projekt 

och medel ifrån kommunens övergripande strate-

giska medel och statliga tillfälliga satsningar. Att 

lyckas utföra projekt på kort tid av hög kvalité ut-

manar förvaltningen och ställer höga krav. Det är 

många medarbetare som arbetar hårt för att dessa 

projekt och medel ska användas ansvarfullt och det 

ökar arbetsbelastningen under året.  

 

minskade resurser 

Förvaltningen arbetar sedan flera år med att opti-

mera utfallet av investerade medel. Även om effek-

tiviseringsarbetet genomförs med hög lojalitet mot 

arbetsgivaren och god flexibel förmåga så ses ris-

ken att effektivisering kommer drabba invånare.  

Åtgärder såsom minskade öppettider, försämrat ut-

bud och färre mötesplatser ses som möjliga vägar 

att gå. Landsbygden förefaller extra utsatt i bespa-

ringstider då verksamheten på landsbygd som regel 

kostar mer per deltagare jämfört med verksamheten 

i Falköpings centralort. Ytterligare identifierad risk 

är att kommunens förvaltningar generellt sett agerar 

med kortsiktighet och prioriterar de egna verksam-

heterna istället för att se helhetseffekten som skapas 

när förvaltningarna agerar som en helhet.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

Det är nu andra året som nämndens verksamheter 

och ekonomi stort påverkats av samhällets restrik-

tioner för minskad smittspridning av coronaviruset. 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 

uppvisar ett underskott om 2.242 tkr.  

 

I prognosen som lämnades per augusti bedömdes att 

underskottet kunde uppgå till 3.800 tkr. Därefter 

kom beslut om att flera restriktioner skulle hävas 

från slutet av september vilket medförde att badet 

och hallarna kunde öppna upp. En annan orsak till 

avvikelse mellan prognos och utfall är att ett av de 

strategiska utvecklingsprojekten inte kunnat slutfö-

ras med överskott som följd. 

 

Intäkter 
Intäkterna uppgår till 15,9 mnkr och är i nivå med 

budget.  

 

Större negativa avvikelser märks för avgifter och öv-

riga intäkter som speglar pandemins effekter av be-

gränsning och nedstängning av verksamheter på 

grund av covid-19 med lägre intäkter från badet, 

halluthyrning och Ekehagen. Minskning uppvägs av 

större intäkter från statsbidrag och interna intäkter. 

Den senare typen av intäkter bär dock en stark kopp-

ling till ökade kostnader i samma nivå, vilket in-

täktsbortfallet från avgifter och övriga intäkter inte 

har. Kostnaden för att driva de drabbade verksam-

heterna har i viss mån anpassats men långt ifrån ni-

vån för intäktsbortfallet.  

 

Ökade statsbidrag avser ersättning för sjuklönekost-

nader, sommarlovsverksamhet, lönebidrag för extra-

tjänster samt från Statens Kulturråd till Skapande 

skola och Stärkta bibliotek. Interna avvikelser kom-

mer bland annat från folkhälsomedel, SIR-medel och 

ersättning för handledning av feriepersonal.  

 

Kostnader 
Kostnaderna uppgår till 91,3 mnkr och är cirka 2,4 

mnkr högre än budget. 

 

Under året togs beslut om bildandet av enheten Platå 

och cirka 5,7 mnkr överfördes från tekniska nämn-

den vilket tillsammans med nya löneavtal och de till-

fälliga strategiska utvecklingsmedlen förklarar var-

för personal- och verksamhetskostnader har stor ök-

ning jämfört med föregående år. 

 

Budgetavvikelser för verksamhetskostnader och in-

terna kostnader kan kopplas till de ökade resurserna 

från statsbidrag, folkhälsomedel och andra tillskott 

som nämnden erhållit för att driva specifika verk-

samheter. En oreglerad internhyra för idrottshall på 

nya Vindängenskolan ingår också i avvikelsen. 
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Verksamhetsredovisning 

 

Stab & strategi  

Verksamheten Stab & Strategi utgörs av förvalt-

ningsledning och vissa övergripande verksamheter 

som inkludering, kultur, ungas inflytande och del-

aktighet samt nämndens verksamhet. 

 

Pandemiåret har haft viss påverkan på hur verksam-

heten kunnat bedrivas. Begränsad omfattning rör 

bland annat området inkludering som ger överskott 

av budgeterade medel. Kostnadsersättning för ökad 

sjukfrånvaro har erhållits för perioden januari till 

september och uppgår till 121 tkr. Byte av verksam-

hetssystem har gett ökade kostnader under införan-

det. 

 

Beslut har tagits om att bevilja stimulansmedel ur 

den sociala investeringsreserven (SIR) om 163 tkr 

för att under år 2021 och 2022 genomföra en utred-

ning om framtida stöd till civilsamhället. Hittills har 

cirka 100 tkr förbrukats. 

 

Projekt om att med ”Medborgarhuset som bas för 

mer kultur till fler” har genomförts inom ram för 

beviljade strategiska utvecklingsmedel, dvs 325 tkr. 

 

Utfallet jämfört med verksamhetens budget visar ett 

överskott om 143 tkr. 

 

Kultur 

I verksamhetsområde Kultur ingår bibliotek och 

kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens 

Forntidsby). 

Bibliotek 

Utfallet för biblioteksverksamheten visar endast en 

liten avvikelse mot budget. Ett större bidrag från 

Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har beviljats 

under året. Endast en mindre del har hittills förbru-

kats och drygt 500 tkr överförs till år 2022. 

Kulturarv  

Resultat för museet visar ett mindre överskott. Av 

kommunens strategiska utvecklingsmedel erhöll 

museet 800 tkr till projektet ”Det besöksvänliga 

kulturarvet” för att öka landskapets tillgänglighet 

och attraktionskraft. Projektet är genomfört inom 

ramen för tilldelade medel. 

Ekehagens Forntidsby har även under det gångna 

året sett verksamheten begränsas på grund av covid-

19. Påverkan är inte lika omfattande som föregå-

ende år. Intäktsbortfall uppgår till cirka 900 tkr och 

det är skolverksamhet och butik som drabbats me-

dan turistverksamhet och servering varit tillfreds-

ställande. Lägre bemanning och minskade övriga 

kostnader bidrar till att årets underskott begränsas 

till knappt 700 tkr. 

Fritid 

Verksamhetsområde Fritid innehåller bad, fritids- 

och friluftsanläggningar samt öppen ungdomsverk-

samhet. 

Bad & Fritid 

Fram till sommaren var badet endast öppet för skol-

bad och simskola. Under sommaren och från att re-

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Stab & strategi -12 411 -13 044 -13 187 143 -13 187

Kultur -17 268 -17 259 -16 664 -595 -17 364

Fritid -38 163 -45 089 -43 299 -1 790 -46 399

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -67 843 -75 392 -73 150 -2 242 -76 950

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Stab & strategi -12 411 -13 044 -13 187 143 -13 187

Kultur - Bibliotek -9 083 -9 341 -9 324 -17 -9 324

Kultur - Kulturarv -8 185 -7 919 -7 340 -579 -8 040

Fritid - Bad & Fritid -34 135 -40 143 -38 419 -1 724 -41 519

Fritid - Öppen ungdomsverksamhet -4 028 -4 945 -4 880 -65 -4 880

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -67 843 -75 392 -73 150 -2 242 -76 950
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striktionerna upphörde i slutet av september har ba-

det varit öppet för allmänheten. 23 % av de budge-

terade intäkterna har uteblivit motsvarande 1.400 

tkr.  

 

Nedstängning på grund av pandemin har även på-

verkat intäkterna från uthyrning av idrottsanlägg-

ningar. Internhyran för ny idrottshall på Vindängen-

skolan blev inte budgetreglerad i samband med att 

skolan togs i drift och medför därför ett underskott. 

Från de strategiska utvecklingsmedlen beviljades 

medel till två projekt inom fritidsområdet - ”Mötes-

plats Floby” och ”Elljusspår Åsarp” – med 300 tkr 

respektive 700 tkr. Projektet som rör anläggande av 

elljusspår i Åsarp har inte kunnat genomföras som 

planerat. Av projektmedlen för de båda projekten 

återstår cirka 450 tkr. 

 

Underskottet inom Bad & Fritid uppgår till cirka 

1.700 tkr. Eftersom restriktioner på grund av covid-

19 togs bort under hösten kunde verksamheten där-

efter bedrivas i normal omfattning samt att medlen 

för strategisk utveckling inte förbrukats har utfallet 

blivit bättre än i prognos från augusti. 

Öppen ungdomsverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet har fått utökade resur-

ser till sommarverksamhet från Socialstyrelsen och 

kommunens bostadsbolag. Kompetens- och arbets-

livsförvaltningen har bidragit till att ett stort antal 

feriearbetande ungdomar kunnat engageras i arbe-

tet. Bidragens storlek uppgår till 1 300 tkr.  

 

Ett strategiskt utvecklingsprojekt har även bedrivits 

inom den öppna ungdomsverksamheten som bevil-

jats 610 tkr för ”Områdesbaserat arbete – Allaktivi-

tetshus”. Projektet är genomfört inom ramen för be-

slutat anslag. Avdelningens utfall jämfört med bud-

get visar ett mindre underskott. 

 

Strategiska utvecklingsmedel 

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden 

tilldelats för att genomföra fem projekt uppgick till 

2.735 tkr. Budgeten har fördelats till det verksam-

hetsområde som är berört och ingår i tabellerna för 

den ekonomiska redovisningen. Kommentarer om 

projektens ekonomiska utfall ingår i respektive 

verksamhetsområde ovan.  

 

Sammantaget kan sägas att fyra av projekten har 

genomförts i planerad omfattning och därmed slut-

förts med mindre avvikelser mot budgeten. Ett av 

projekten har delvis genomförts men på grund av 

projektets korta genomförandetid och medverkan 

från annan part har det inte gått att fullfölja pro-

jektets hela ambition.  

 

Ny möjlighet att ansöka om strategiska utvecklings-

medel finns för budgetåret 2022, då även med be-

slut om fleråriga projekt. 

  

STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL 
BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Mötesplats Floby -265 -300 35 -300

Elljusspår Åsarp -283 -700 417 -700

Områdesbaserat arbete - allaktivitetshus -609 -610 1 -610

Det besöksvänliga kulturarvet -800 -800 0 -800

Medborgarhuset - mer kultur till alla -330 -325 -5 -325

SUMMA STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL -2 287     -2 735      448     -2 735     
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Investeringsredovisning 

Nämndens anslag för investeringar för år 2021 upp-

gick ursprungligen till 900 tkr. Fullmäktige över-

förde 688 tkr från tekniska nämnden i samband med 

beslut kopplat till enheten Platåbergen. 

 

Årets anslag har förbrukats och ett mindre under-

skott om 7 tkr har uppstått. 

Inventarier kultur/fritid 

Inköp avser utrustning i samband med byte till nytt 

verksamhetssystem Actor. 

Inventarier idrottshallar 

Övervägande delen av årets inköp rör etableringen 

av förvaltningens nya verksamhetssystem Actor 

såsom utrustning för kassa- och passagesystem. Ut-

byte har gjorts av ett antal fotbollsmål med tillbehör, 

innebandysarg och utrustning till badet. 

Konst 

Konstinköp har gjorts av bland annat textila konst-

verk till biblioteket och Högstadium Centrum. 

Inventarier utrustning Mösseberg 

Åtgärder och förbättringar av gula spåret på Mösse-

berg har genomförts. Utbyte av brygga i sjön vid 

motionscentralen. Inköp av ett antal bord och bänkar 

samt övrig utrustning till friluftsområdet. Inköp av 

kompressorer till snökanonerna. 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Inventarier kultur- / fritid -389 -168 -400 232 -100

Inventarier idrottshallar -391 -869 -400 -469 -700

Konstinköp -100 -94 -100 6 -100

Inventarier Mösseberg -465 -688 224 -688

Summa investeringar -880 -1 595 -1 588 -7 -1 588

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -880 -1 595 -1 588 -7 -1 588
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Politiska uppdrag under år 2021 

 

1. Motion från Socialdemokraterna att utreda allmänna grill- och mötesplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under 2021 av 

läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på be-

fintliga grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna 

ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan 

förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma att revideras vid eventuella föränd-

ringar i beslut. 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i respektive nämnd i samband med årsbokslut 

2021.  

 



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

 



 

 

 

 



 

produktion: falköpings kommun, förvaltningen för samhällsskydd mellersta skaraborg 

 

Nämndens beslut 

1. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens verksamhetsre-

dovisning för år 2021. 

 

2. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt från år 2021 till år 

2022. 

 

- 400 tkr  Inventarier samhällsskydd 
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Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av det föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan redo-

visas i rapporten.   

nämndens uppdrag 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksam-

heten ska i enlighet med Lagen om skydd mot 

olyckor (LSO), de övergripande nationella målen 

och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska 

ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador 

på människors liv och hälsa, egendom och miljö. 

Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns 

verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 

olyckor och LSO. Nämndens ansvar omfattar också 

Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). 

Sotningsverksamheten och dess tillsyn för komm-

unerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall till-

ståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.  

organisation 

Beskrivning av nämndens organisation. 

Förvaltningschef 

Administration 

Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kansli-

funktioner. 

Skydd och Säkerhet  

Har ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Fal-

köping, Skara och Tidaholm (Götene har en egen sä-

kerhetssamordnare) samt att upprätthålla kommu-

nernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, intern-

skydd samt riskhantering. 

Verkstad 

Ombesörja reparation och underhåll av fordon och 

annan kommunal teknisk utrustning för de SMS-

kommuner som önskar.  

Räddningstjänstavdelning 

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den opera-

tiva räddningstjänstsverksamheten inom ramen för 

LSO (SFS 2003:778). Under området ligger driftan-

svaret för fastigheter, fordon samt materialförsörj-

ning, drift- och serviceavtal, övningsfält, lokalvård, 

beklädnad. Slangtvätt Skaraborg utförs av avdel-

ningen. 

Förebyggandeavdelning 

Tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd 

för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd en-

ligt LBE. Yttrande till andra myndigheter, råd och 

anvisning till enskilda, föreningar, företag och myn-

dighet.  

Stöd- och utvecklingsavdelning 

Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av 

samhällsskyddsuppdraget samt att ta fram nya met-

oder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten 

ligger i att skapa socialt hållbart samhälle genom 

samverkan med civilsamhället och tvärsektoriella 

förvaltnings-, organisations- och myndighetssamar-

beten. Kommunsamordningscentralens (KSC) upp-

drag är att samordna och stödja kommunal verksam-

het så väl i vardagen som vid samhällsstörningar, 

kris och krig.  

KSC ansvarar för: 

 Att på uppdrag av räddningschefen leda 

räddningstjänst vid räddningsinsatser.  

 Larmhantering för de kommunala 

förvaltningarna.  

 Omvärldsbevakning och att upprätthålla en 

samlad lägesbild inom det geografiska 

området enligt närhetsprincipen. 



NÄMNDSBERÄTTELSE 

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 3 

Denna del av verksamheten är hårt knuten till kom-

munerna trygghetsarbete Effektiv samordning för 

trygghet (EST).  

Säkerhetsservice för äldre erbjuds kommuninvån-

arna för att i första hand minska antalet fallolyckor, 

stärka brandskyddet och öka tryggheten i hemmiljö.  

kommunal verksamhet via privata utförare 

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 

brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 

(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 

inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla im-

kanaler i restauranger, storkök och därmed jämför-

bara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även 

ansvara för att det som skall rengöras enligt första 

stycket samt skorstenar, tak och anslutande bygg-

nadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta 

förbränningsanordningar inrättade för eldning ute-

slutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.  

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns 

med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på 

nämnd 

Samhällsförändringarna är mer omfattande och 

snabbare än någonsin, våra traditionella system och 

verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt 

hantera och ställa om till de behov som krävs. Att 

försöka vara steget före är nämndens målsättning i 

allt väsentligt. Vikten ökar därmed av att identifiera 

kommande behov och verka förebyggande. Att vara 

beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser 

vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett 

måste. 

Utifrån ökade terrorhot och ett hårdare samhällskli-

mat behöver SMS förbereda organisation och med-

arbetare för att hantera variationer av oönskade hän-

delser. Detta ställer krav på ökad ledningsförmåga. 

Samtidigt ökar kraven på professionernas förmåga 

att hantera komplexa situationer. Organisationen för-

bereds också för att möta situationer med pågående 

dödligt våld såsom familjesituationer med våld, 

skolskjutningar eller terror. Fordon, räddningsutrust-

ning, och personlig skyddsutrustning samt kompe-

tens behöver anpassas för att motsvara utvecklingen 

i samhället.  

Flera typer av olyckor och katastrofer orsakade av 

klimat och terror förutspås öka. Om de inträffar så 

krävs omfattande insatser av både personal och ma-

teriel och dessutom ofta under lång tid. Det är inte 

rimligt att kommuner ska bygga upp resurser för att 

möta dessa hot på egen hand. En bättre lösning är att 

man fördelar ansvaret över många kommuner och att 

man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit de 

behövs. För att klara att samverka vid en akut hän-

delse behöver planläggning och övning genom-föras 

tillsammans och metodutveckling, insatstaktik, tek-

nisk kompetens, social och kulturell kompetens ut-

manas. 

I ett allt mer komplext samhälle ökar den generella 

sårbarheten vid eventuella störningar. Det är viktigt 

att i möjligaste mån arbeta för förenkling. Det kan 

gälla datasystem, larmsystem, samverkanskluster ru-

tiner etc. En intern kvalitetssäkring blir än viktigare i 

denna tid av komplexitet. Kvalitetssäkring internt 

inom organisationen är viktigt för att klara uppdraget 

men också för att skapa god arbetsmiljö och trivsel. 

Den höga förändringstakten som råder i samhället i 

stort liksom inom förvaltningen utmanar samtliga 

medarbetare.  

Kompetensutveckling måste följa övrig utvecklings 

höga tempo men detta faktum utmanas samtidigt av 

en tid med allt svårare ekonomiska förutsättningar. 

omvärldsförändringar 

Handlingsprogrammet är det dokument som redogör 

för det lagstyrda arbete som SMS utför. Nytt Hand-

lingsprogram är framtaget och utskickat  för remiss 

till. Handlingsprogrammet ska implementeras år 

2022.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har tagit fram en ny händelserapport som 

verksamheten har anpassat sig efter vilket bland an-

nat har påverkat rutiner för bearbetningar av sta-

tistik.  

Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny tek-

nik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom 

snabbt. Utvecklingen innebär även ökad risk och det 

är viktigt att så långt det är möjligt säkerställa orga-

nisationens driftsäkerhet. Under 2021 fattades därför 

ett beslut att anställa en informationssäkerhetssam-

ordnare.  

Förvaltningschefen för SMS blev under året även 

Säkerhetsskyddschef i Skara, Tidaholm och Falkö-

pings kommuner. 

Till följd av pandemin har organisationen en så kal-

lad ”skuld” att ta hänsyn till i arbetet framåt: 

 Skadegörelse har ökat. 

 Externa utbildningar har minskat i antal. 

 Möjligheter till kollegial gemenskap och till 

viss del även erfarenhetsutbyte har minskat. 

 Tillsynsavdelningen har pandemiskuld på 

särskilda boenden. 

händelser av väsentlig betydelse 

2020 antogs ny lagstiftning i riksdagen med en för-

ändrad LSO. Lagen började gälla från och med den 

1 januari 2021 men kommunerna har fått år 2021 att 

anpassa verksamheterna så att de lever upp till de 

nya kraven. Tre av fyra nya föreskrifter är antagna 

under juni och juli månad vilket innebär kort tid att 

implementera nya krav till årsskiftet 2021-2022. De 

nya föreskrifterna kräver ökad samverkan med an-

gränsande räddningstjänster för att klara kravet på 

utökad robusthet och redundans i ledningssystemet. 

Samtliga medarbetare inom den operativa verksam-

heten behöver utbildas till följd av de nya kraven.  
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Ackrediteringen till Swedish Govornment Secure In-

tranet (SGSI) är klar. Detta innebär att SMS är en av 

fem centraler i Sverige som kan kommunicera i 

skyddat/säkert nät med övriga statliga myndigheter. 

Nytt ledningssystem har utformats inom organisat-

ionen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Ef-

fekten av detta är att SMS har fullt utvecklad redun-

dans för ledning av räddningstjänst via ledningscen-

tralen i Trollhättan.  Kompetens i det dagliga arbetet 

tillvaratas och SMS blir dessutom en mer attraktiv 

arbetsgivare eftersom det finns möjligheter att avan-

cera inom den egna organisationen.  
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse och 

ekonomins utveckling sker på nämndsmöte tre 

gånger per år i samband med tertial ett efter april, 

tertial två efter augusti och verksamhetsredovis-

ning när året är slut. Tyngdpunkten för redovisning 

av mål ligger vid delårsredovisning efter augusti 

och helårsredovisning. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen base-

ras bland annat på nämndens analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 

 

 

uppföljning av rapporterade åtgärder under 

år 2021 

Här skriver ni om eventuell uppföljning av rapporte-

rade åtgärder under år 2021. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner 

 

 

I kommunerna skapas det goda livet 

livet tillsammans genom tron på att 

framtiden går att utveckla och förbättra 

Förebyggande och främjande arbete med 

fokus på barn och unga ska fortsätta att 

stärkas och utvecklas tillsammans med övriga 

förvaltningar och civila aktörer.  

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och 

minska brott i samhället. Arbetet ger goda resultat 

och efterfrågan på SMS’s samverkan är stor. För att 

öka effekterna av arbetet startar 2021 ett arbete för 

att digitalisera EST. 

SMS stödjer kommunala förvaltningar med 

utbildning och samverkan. Utbildningar till barn 

och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra 

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av 

kunskapen. Rådgivning och information är en 

viktig framgångsfaktor för det förebyggande 

arbetet.  

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har 

potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i 

hemmet är mycket vanliga och genererar utöver 

personligt lidande också höga kostnader för 

samhället. 

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska 

fortsätt enligt framtaget handlingsprogram. 

Medborgarlöftet ska tas fram med hjälp av 

enkätundersökning till kommunens invånare, 

polisens medarbetardialog, och statistiskt underlag. 

Utifrån resultatet enas kommunpolis och 

kommunen om vad som ska prioriteras under året. 

 

 

NÄMNENS DELMÅL  UPPFÖLJNING  

1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle ska öka. 

Delårsredovisning 
Helårsredovisning  

2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas.  
Delårsredovisning 
Helårsredovisning  

3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera 
riskerna att hamna i utanförskap. 

Delårsredovisning 
Helårsredovisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

*Genomfördes med ett annat konceptet där både Tidaholm och Falköping deltog.  

 

Uppföljning och Analys  

Delmål 1. Antalet brottsförebyggande insatser i 
linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle 
ska öka. 
 
Den psykiska ohälsan en stor utmaning för förvalt-

ningen. Dels påverkas verksamheten av antalet larm 

och olyckor kopplade till suicid, men även ökad ska-

degörelse och bränder kan kopplas till psykisk 

ohälsa. Med anledning av den allt mer omfattande 

psykiska ohälsan i samhället har en rejäl satsning ge-

nomförts för att höja kompetensen inom området. En 

grupp av brandmän har utbildats inom suicidpre-

vention genom kursen Akut omhändertagande av 

självmordsnära person (ASOP). Denna grupp med 

brandmän har sedan utbildat samtliga kollegor inom 

förvaltningen. 

 

Under 2020 sågs skadegörelse på skolor ökat kraftigt 

till följd av pandemin. Under sommarmånaderna 

2021 utökade SMS antalet ronderingar i samhället 

efter förfrågan från kommunerna. Generellt sett bru-

kar skadegörelser öka under sommaren och det går 

inte att påvisa ett samband med pandemin. Den ökad 

närvaro av brandmän i samhället har uppmärksam-

mats och uppskattats av både andra förvaltningar 

och av enskilda individer. 

Antalet deltagare i ungdomsverksamhet har minskat 

jämfört med år 2018 då det var 28 deltagare fördelat 

på Tidaholm och Falköping. Ett nytt koncept togs i 

bruk 2019 som är mer resurseffektivt för SMS. En 

ambitionsriktning behöver fastställas för ungdoms-

verksamheten inom SMS. Är det en önskan att ge-

nomföra konceptet ungdomsverksamhet inom samt-

liga kommuner? Indikatorn antalet ungdomar kan 

vara mindre relevant. Med utgångspunkt i verksam-

hetens syfte bör eventuellt en ny indikator tas fram 

till 2023. 

Under hösten har det varit problem med oroligheter 

på högstadieskolor i både Falköping och Tidaholm. 

SMS har gjort goda insatser för att öka tryggheten på 

skolorna. Brandmän har genomfört konsekvenssam-

tal och säkerhetssamordnare har fungerat som rådgi-

vare till skolans ledning och personal. I tabellen för 

kommunikativa indikatorer ovan ses statistik för 

konsekvensanalys. SMS ambition är att möta beho-

vet av konsekvenssamtal och om behovet minskar 

bör det tolkas som positivt eftersom det tyder på 

tryggare miljö i skolorna.  

EST digitaliserades vid halvårsskiftet. En applikat-

ion har tagits i bruk och i nuläget har SMS drygt 230 

aktiva inrapportörer i de fyra kommunerna. Effekten 

är tydligt positiv med fler dagsaktuella händelser 

som redovisas in. Information som kommer in till 

SMS löpande sammanställas för att redovisas till 

andra förvaltningar och samverkansparter vid EST-

möten. Med det nya sättet att arbeta får berörda 

tjänstepersoner en mer aktuell lägesbild och kan 

snabbare sätta in förebyggande insatser. Effekten av 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  
2018 

2019 2020 2021  TREND 

1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess 
effekt. 

 
Se text nedan 

2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.  6 896 6 039 2 718 2410 
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och 
information.  

------------ 5 226 1 132 4065  

2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med fö-
rebyggande insatser.  

----------- 198 112 746  

2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhets-
service. 

486 490 376 387  

3.1 Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.   28 * 16 15 14  

3.2 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal. 201 429 529 302  

3.3 Antalet som nåtts genom brandmännens delta-
gande på lägerverksamhet.  

30 44 36 
Inget 
läger  
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detta kan antas bli ökad trygghet i samhället med 

färre skadegörelser och oroligheter. Händelser som 

rapporterats in är bland annat anlagda bränder, ned-

skräpning, skadegörelse, störande musik, motorbu-

ren problematik, inbrott och stölder m.m.  

 

Medborgarlöfte 2021: 

Tidaholms kommun - Att arbeta med trygghetsskap-

ande åtgärder i trafiken samt bekämpning av narko-

tika bland unga.  

En positiv utveckling har uppmärksammats till följd 

av tydliga insatser för motorburen ungdom. Arbets-

grupp har bildats och två ungdomsassistenter har an-

ställts i syfte att skapa goda relationer med ungdo-

marna. I samverkan med unga kan stöd ges för att 

unga ska kunna utöva sina intressen och uppnå sina 

mål på ett sätt som fungerar i samhället.  

Skara kommun - Att utveckla det långsiktiga arbete 

med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som 

trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och krimi-

nalitet. Samt att genomföra trygghetsskapande åtgär-

der i kommunal plan- och gestaltningsprojekt.  

Ombyggnationer har genomförts för att skapa trygg-

het bland annat genom ljussättningar. Skola, social-

tjänst, polis och fritid i samverkan (SSPF) har star-

tats och effekterna upplevs positiva. Polisen har ge-

nomfört riktade insatser mot narkotika bland annat 

med hjälp av hundsök på flera skolor. Näringslivet 

har involverats i trygghetsarbetet bland annat genom 

arbetet med Purple Flag och fått utökat inflytande i 

EST. Dessutom är Skara stadskärna och näringslivs-

strategen aktiva deltagare i Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ). Skara är också med som ett gott exempel i 

en nationell publikation som ges ut av Svenskt nä-

ringsliv, BRÅ, länsstyrelsen och polisen. I guiden 

beskrivs bland annat hur man arbetar brottsförebyg-

gande i Skara.  

 

Falköpings kommun - Att bekämpa narkotikaan-

vändningen bland unga. Samt genomföra trygghets-

skapande åtgärder i utpekade områden.  

Trygghetsskapande åtgärder såsom rondering vidtas 

utifrån behov identifierade vid EST. Drogförebyg-

gandesamordnare arbetar tillsammans med skolorna 

för att informera och förebygga narkotikaanvänd-

ningen.  

För att ta fram trygghetslöfte till år 2022 har in-

samling av medborgarnas åsikter genomförts under 

hösten, bland annat via medborgardialog och under-

sökning på de kommunala hemsidorna. 

Arbete för att motverka våldsbejakande extremism 

har påverkats av pandemin på så sätt att utbildningar 

inte har genomförts men i övrigt har arbetet fortsatt. 

Strukturen för arbetet har förändrats och föreslås in-

volverat i SSPF-arbetet. Något ärende har förekom-

mit där kraftiga åtgärder har vidtagits. I övrigt är det 

mycket mer positiv bild jämfört med för några år se-

dan. Högerextrema grupper syns däremot mer nu. 

Under ett valår kan man förvänta sig lite mer aktivi-

teter. 

Säkerhetsavdelningen har förstärkts med en tjänst 

under 2021 men trots det är det en stor utmaning att 

hämta hem arbetet med stärkt civilförsvar som till 

följd av pandemin har åsidosatts.   
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Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och 

hantera oönskade händelser skall ökas. 
 
Till följd av pandemin har arbetet påverkas negativt. 

Utbildningar har genomförts efter bästa förmåga 

men med stor hänsyn till att begränsa smitta. Digita-

lisering av den teoretiska delen i utbildningar skulle 

öka effektiviteten för både SMS och kund samt inne-

bära att utbildningarna kan genomföras vid eventu-

ella framtida pandemier eller annan samhällskris. 

Möjligheten att anordna digitala utbildningar har be-

arbetats. Idag finns inget verksamhetssystem inom 

kommunen som kan hantera denna typ av upplägg. 

Det finns program på marknaden som skulle fungera 

bra men de är förknippade med en investeringskost-

nad som inte är försvarbar i nuläget.  

SMS genomför kunskapshöjande och rådgivande ak-

tiviteter till olika målgrupper i samhället. På grund 

av pandemin är antalet invånare som nåtts med ut-

bildning och information mycket lägre än vad det 

brukar vara. Men trots pandemin har invånare nåtts 

genom bland annat kunskapsbaserat brandförebyg-

gande arbete  så kallade KUB-hembesök och äldre-

säkerhetsservice.  

Vetskapen om att bränder med dödlig utgång i högre 

utsträckning sker på landsbygd ligger till grund för 

den satsning på kunskapshöjande insatser på lands-

bygd som organisationen arbetat med sedan flera år. 

Genomförandet av KUB-hembesök på landsbygd 

kräver mer resurser och planering än vid besöken i 

centralort vilket har gjort att antalet besök på lands-

bygd inte varit tillfredsställande stort. Tack vara 

samarbete med brandskyddskontrollanter (sotarna) 

har ett stort antal KUB-hembesök genomförts på 

landsbygd. En mycket positiv utveckling inom ett 

viktigt område.  

Frivilligverksamhet: Ytterligare åtta frivilliga har an-

ställts under 2021 och de har genomgått grundutbild-

ning med inriktning skogsbrand.  

I nya Handlingsprogrammet har hänsyn tagits till 

målet: Att stärka den enskilde. Detta görs bland an-

nat genom att utbilda Civila insatspersoner (CIP). 

Under 2021 har en extra satsning genomförts på ut-

bildning av CIP. Särskilt riskutsatta såsom äldre och 

andra människor med begränsad egen räddningsför-

måga behöver bättre stöd framöver.  

 

 

 

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga 

skall genomföras i syfte att minimera riskerna att 
de hamna i utanförskap.  

Skolbrandmännen har besökt skolor trots pandemin 

men i mindre omfattning. Under hösten genomför-

des utbildningar på de högstadier som de samarbetar 

med. Det innebär utbildning för årskurs sju och nio i 

exempelvis Hjärt- och lungräddning (HLR), vatten-

livräddning och första hjälpen. Två av skolbrand-

männen deltog på ett webbinar och talade om SMS 

modell med arbete på skolor. Webbinaret genomför-

des av Räddsam VG som är ett samverkansforum för  

19 räddningstjänster och fyrtionio  kommuner. 

Arbetet för att skapa goda relationer till ungdomar 

har till viss del behövt ställas om för att kunna ge-

nomföras mer smittsäkert. Besök har genomförts i 

bostadsområden men även i samband med utomhus 

aktiviteter. Studier visar även att brandsäkerheten 

ökar då brandmän syns ute i samhället vilket ytterli-

gare ökar vikten av insatsen.  

Ungdomsstyrkan i Falköping genomfördes i somras 

som feriepraktik i samverkan med andra förvalt-

ningar. Under tre veckor har nio ungdomar arbetat 

på SMS och även på Kultur- och fritidsförvaltningen 

och den Öppna ungdomsverksamheten och deras 

lovverksamhet Tagga lov.  

Årskurs två och fem från föregående läsår som på 

grund av pandemin inte fick besöka brandstationer 

har genomfört sina besök under 2021 istället. Plane-

ring för att återuppta skolutbildningen efter pande-

min är klar. Detta innebär att alla barn i årskurs två 

och fem besöker brandstationer. 

Samlad bedömning 

Kommunernas ansvar för att stärka det civila försva-

ret ses viktigt och behöver ta stora kliv framåt för att 

komma ikapp arbetet som till följd av pandemin bli-

vit eftersatt 

Kvalitets- och effektivitetshöjning av det brottsföre-

byggande arbetet pågår genom digitaliseringslös-

ning. Kunskap och information har inte kunnat spri-

das till invånare som planerat men omställningar har 

genomförts för att fortsätta arbetet på bästa möjliga 

sätt.  

Förvaltningen utmanas både på kort och lång sikt av 

omvärldens förändringar. Stigande oroligheter i värl-

den och segregation i samhället ökar behov av att 

bygga goda relationer och att vara goda förebilder 

för barn och unga. Skärpta lagar och föreskrifter 
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ökar kraven på förvaltningen gällande arbetets om-

fattning och kvalitét vilket är utmanande. Samtidigt 

ses ökat behov av samverkan med andra förvalt-

ningar och aktörer. Den samverkan som genomförs 

skapar goda effekter men resurserna är begränsade 

vilket innebär att ytterligare effekter kan utebli. 

Ökade resurser kommer krävas för att motverka 

både oönskade beteenden, utanförskap och psykisk 

ohälsa framöver. Samtidigt som utmaningarna ökar 

ses en tydlig tendens i samhället med mer fokus på 

trygghetsfrågor vilket ytterligare ökar betydelsen av 

förvaltningens arbete.  

 

Summering – förväntningarna från och behovet av 

förvaltningens tjänster spås öka de kommande åren. 

Bedömningen är god måluppfyllelse. 

 

  



nämndsberättelse 

12 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I verksamhetsredovisning för år 2021 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner 

 

 
 

Kommunerna ska vara en bra plats att bo, 

verka och leva på - en plats där invånare 

känner stolthet 

Studier visar att upplevd trygghet är avgö-

rande för trivsel i ett samhälle, vilket indi-

rekt påverkar om människor vill bo och verka på or-

ten. Förvaltningen har ett stort ansvar för att skapa 

trygghet i samhället. EST, medborgarlöften, ronde-

ringar, heltidsanställda brandmän i fyra kommuner 

är av positiv betydelse för tryggheten i samhället.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och ser-

vicekvalitet 

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndig-

het och i vissa fall tillståndsmyndighet. 

Tillsyn genomförs sedan år 2019 enligt 

modellen rättssäker tillsyn som rekommenderas av 

MSB. Handläggningstiden för varje tillsynsärende 

har ökat i och med det nya sättet att arbeta, varför 

det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur 

antalet tillsyner kan hållas uppe på en god nivå. Må-

let är att komplettera tillsyner med en digital lösning 

för så kallad självskattning under 2021. 

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för 

kunskapsspridning och granskning kan behövas om 

pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av pri-

oritet. 

 

NÄMNENS DELMÅL  UPPFÖLJNING  

1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakter med näringslivet Årsredovisning 

2. Öka antalet tillsyner 
Delårsredovisning 
Årsredovisning 

 

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

Antalet tillsyner ska öka  2018 2019 2020 2021 TREND 

LSO 40 76 86 61 

LBE 6 13 24 7 

Totalt 46 89 110 68 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Uppföljning och Analys 

Kommunikativ indikator 1.1 Andel nöjda kunder 
enligt SKR´s näringslivsklimatundersökning. 

 Svarsfrekvensen uppgår till 83 procent. Det är 

en mycket bra nivå som ger ett bra underlag 

för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. 

 NKI för Brandskydd uppgår till 75, vilket är 

en bra nivå. 

 Högst omdöme ges Bemötande, med ett index 

på 82. Samtliga serviceområden har ett index 

mellan 70-82. 

P.g.a. av pandemin 2020 gjordes inte lika många 

platsbesök i samband med tillsyn. Istället påbörja-

des ett arbete med digitala tillsyner. Detta arbetssätt 

ger inte den personliga kontakten med företagen 

och har erfarenhetsmässigt inte upplevts lika posi-

tivt som det traditionella arbetssättet. 

Nedanstående resultat är från Skara kommun som 

är den enda kommunen som redovisar siffor i nulä-

get.  

 

 

 

Kommunikativ indikator 2.1 Beskriv arbetet som 

genomförts för att öka antalet tillsyner. 

Till följd av förflyttning av medarbetare från till-

synsavdelningen till annan tjänst inom förvalt-

ningen har antalet genomförda tillsyner inte riktigt 

uppnått de 80 som var målet.  

Kraven inom LBE har skärpts vilket innebär att 

verksamheten under hösten varit tvungna att priori-

tera förberedande arbete inför höjda krav. Detta är 

tid som annars hade använts för att genomföra till-

syner. Dessutom har det administrativa arbetet öka i 

samband med varje tillståndsgivning. Totalt 40 till-

stånd för Brandfarlig och explosiv vara har beslu-

tats under året.  

Ny föreskrift antogs av MSB under hösten och 

kommer innebära färre tillsyner på industri, lager 

och tillverkning hos medelstora företag. Fokus ska 

läggas på boenden, skolor förskolor och kultur-

byggnader. Detta kommer innebära en större 

riskhantering inom eget ansvar för vissa i näringsli-

vet.  

Startskottet har gått för digitala tillsyner vilka ge-

nomförs via Teams. Det digitala mötet följs upp 

med ett besök på plats för att säkerställa det som 

inte kan genomföras digitalt. Erfarenheten från de 

digitala tillsyner som genomförs är att de upplevs 

fungera bra men inte kan ersätta det fysiska besö-

ket. För att fortsätta utveckla digitala tillsyner be-

hövs en utveckling av befintligt verksamhetssy-

stem.  

Tidigare har det planerats att ta fram en så kallad 

Checklista för en första tillsyn som ska underlätta 

för styrkeledare att genomföra tillsyn på vissa ob-

jekt. Till följd av hög arbetsbelastning inom avdel-

ningen har detta skjutits fram till år 2022.  

Tillsyn av badplatser genomfördes inför sommaren. 

Utöver tillsyner, ingår att lämna yttrande och re-

missvar samt att vara sakkunnig till byggnadsnämn-

der. 
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Samlad bedömning 

Till följd av förstärkt LBE har verksamheten under 

hösten behövt lägga tid på att förbereda för höjda 

krav. Avdelningen utmanas av ökade administrativa 

krav då det kräver tid som annars hade använts för 

att genomföra tillsyner. Samtidigt försvårades arbe-

tet med tillsyner på grund av personalbyte. Trots 

svårigheter har målet om 80 tillsyner nästan nåtts. 

Positiv utveckling har skett genom digitala tillsy-

ner. 

Bedömningen är god måluppfyllelse. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Förvaltningens organisation ska ge ut-

rymme för medarbetarna att vara delaktiga 

i utvecklingen. Medarbetarna, deras om-

ställningsförmåga, kompetens och kunskap 

är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt an-

vändande av förvaltningens resurser. Med ambit-

ionen att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel 

och kvalité delegeras ansvar till grupper med medar-

betare inom förvaltningen. I linje med tillitsfullt le-

darskap kommer gruppernas handlingsutrymme för-

bättras under 2021. Ständigt pågående utveckling 

genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens 

verksamheter.  

Värdegrundsord som implementerades inom SMS 

2020 är rättvisa, bemötande, effektivitet och öppen-

het. Löpande arbete pågår för att hålla värdegrunden 

levande i organisationen. 

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och ana-

lys av insatstider har under 2021 stärkts genom utö-

kat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar 

inom området då kommunala och civila aktörer blir 

samverkanspartner till SMS.  

KSC arbetar för att stödja räddningstjänst och övriga 

kommunala verksamheters behov av stöd under 

framför allt icke kontorstid. Utvecklingen går snabbt 

framåt och möjligheter att effektivisera för andra 

kommunala verksamheter är goda. KSC får ständigt 

nya uppdrag och utmanas av att skapa struktur och 

rutiner.  

Fordonsparken är i behov föryngring. Här ses fram-

för allt släckbilar och höjdfordon som främsta priori-

tet.  

Optimalt utnyttjade resurser är en nyckelfaktor för 

förvaltningens förmåga att nå ökad effekt. Organi-

sationen arbetar med: 

 Löpande analys av genomförda aktiviteter 

och insatser. 

 Kollegialt lärande. 

 Samverkan med andra kommunala 

förvaltningar, verksamheter och civila 

aktörer.  

 

NÄMNDENS DELMÅL  UPPFÖLJNING  

   1.     95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.  
Delårsredovisning 
Helårsredovisning   

2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion  
dygnet runt ut  med hela hotskalan för de fyra kommunerna.  

Delårsredovisning 
Helårsredovisning   

3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 %  
är arbetad tid mot kund. 

Delårsredovisning 
Helårsredovisning   

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap


nämndsberättelse 

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 17 

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  2018 2019 2020 2021 Trend 

1.1. 95 % av insatserna som lyder under LSO 
ska ske inom 20 minuter.  

97% 97% 95% 93%  

1.2. Beskrivning av några valda insats- 
analyser. 

Se text nedan. 

2.1. Utökning av de aktiviteter och tjänster 
som utförs av KSC. 

Se text nedan. 

3.1. Månatlig mätning av verkstadens andel 
tid mot kund.  

67 % 60 % 59 % 59 %  
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Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 

 

Procentuell fördelning av insatstider för larm totalt perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt  

10 58,5 49,5 69,6 68,7 61,3 

10-15 27,1 30,1 19,2 20,9 24,6 

15-20 8,0 7,2 7,2 6,0 7,3 

20-30 4,8 12,0 4,0 3,0 5,6 

30+ 1,6 1,2 0,0 1,4 1,2 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Procentuell fördelning av insatstider för larm i tätort för perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt 

10 94,0 94,4 91,5 97,1 93,8 

10-15 3,6 0,0 3,4 0,0 2,6 

15-20 1,2 0,0 1,7 0,0 1,0 

20-30 1,2 5,6 3,4 0,0 2,1 

30+ 0,0 0,0 0,0 2,9 0,5 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Procentuell fördelning av insatstider för larm på landsbygd för perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt 

20 89,4 84,6 95,5 93,9 90,3 

20-30 7,7 13,8 4,5 6,1 8,2 

30+  2,9 1,6 0,0 0,0 1,5 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Uppföljning och analys 

Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO 
ska ske inom 20 minuter. 
 
Trenden för insatstiderna är något sjunkande och un-

der 2021 når SMS 93,2% av alla prio 1 LSO-larm 

inom 20 minuter. Det är i Falköping och Götene som 

försämringen ligger. I Götene har en förändring skett 

i under hösten som kan förbättra insatstiderna något 

i framtiden, i och med att Dafgårds brandvärn har 

fått en egen insatszon under hösten och kan nu lar-

mas direkt från SOS. 

Kommunikativ indikator1.2.  

80 talet insatser har analyserats av analysgruppen 

och tre fördjupade utredningar har genomförts under 

året. Utredningar har gjorts på villabrand i Stenstorp, 

garagebrand i Källby och verkstadsbrand i Götene.  

 

Delmål 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett 
stöd och vara en servicefunktion dygnet runt ut-

med hela hotskalan för de fyra kommunerna. 
 
Utbudet av tjänster som erbjuds via KSC har utveck-

lats positivt under åren och i nuläget ligger fokus på 

att få fler att använda befintliga tjänster. Exempelvis 

ansluter fler automatlarmsanläggningar löpande, Ti-

daholm och Götene ansluter personlarm. För att 

möjliggöra detta har kvalitén och effektivitet setts 

över. Interna styrdokument har revideras och kom-

mer fortsättningsvis revideras löpande och systema-

tiskt. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen krävs 

att SMS inför kategorin larmoperatörer. Avsiktsför-

klaring är upprättad för trygghetscentralen gällande 

larmoperatörer för trygghetslarm. Investeringar 

krävs för att finansiera implementering av larmope-

ratörer. För att kostnadseffektivt införa detta plane-

rades att överta kommunernas trygghetslarm. Plane-

ring pågår även parallellt med att finna andra tjänster 

som medfinansierar larmoperatörer. 
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SMHI har under året implementerat nytt system för 

vädervarningar. Istället för varningsklass 1, 2 och 3 

används nu gul, grön och röd. Respektive kommun 

har lagkrav att hålla sig uppdaterad avseende ex-

tremväder. KSC har anpassat system och verksamhet 

efter det nya klassificeringssystemet. Varningarna 

blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, 

därmed mer relevanta och användbara. 

 

”– Syftet med förändringen är att öka relevansen 

och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället 

kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. 

Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhälls-

aktörer, bland annat kommuner och räddningstjäns-

ter, som enskilda människor”, säger Fredrik Linde, 

chef för SMHIs prognos- och varningsverksamhet. 

 

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kom-
munens verkstad med mål att 70 % är arbetad tid 
mot kund. 
Under de senaste tre åren har andelen debiterad tid 

mot kund legat på cirka 60 % och år 2018 var ande-

len högre. Den sammanlagda budgetavvikelsen un-

der motsvarande fyraårsperiod visar ett underskott 

om 137 tkr, varav för år 2021 ett underskott om 24 

tkr. Det ekonomiska resultatet år 2021 visar att cirka 

femtio timmar saknas för att nå ekonomisk balans. 

Debiterat timpris har årligen justerats motsvarande 

personalens löneutveckling. Uppfattningen är att 

delmålet 70% arbetad tid mot kund inte är relevant 

utan behöver ses över inför framtagande av verk-

samhetsplan 2023. 

 

 

Uppföljning och analys utifrån ytterligare 

ambitioner i verksamhetsplan för året.  

Samverkan 

För att klara dagens och framtidens utmaningar är 

samverkan en förutsättning. Samverkan med andra 

skapar en bredare kompetens och räddningsförmåga 

samt utvecklar både den egna organisationen och öv-

riga verksamheter som deltar. Samverkan breddar 

perspektivet och gynnar ett systemtänk där effekten 

av insatsen får ökat fokus.  

SMS deltar i flera innovativa utvecklingsarbeten på 

nationell, regional och lokal nivå. Tillsammans med 

kommunerna Boden, Örnsköldsvik, Kalmar och  

Räddningstjänsten Väst pågår ett gemensamt arbete 

med MSB där vi utvecklar vår förmåga att kommu-

nicera på ett säkert och robust sätt. Målsättningen är 

att vi ska vara redundanta med varandra via SGSI. 

Parallellt med detta projekt arbetar vi tillsammans 

med SOS alarm för att utveckla vår befintliga larm-

plattform för att motsvara framtida behov.  

För att effektivisera verksamheten har nya metoder 

och arbetssätt utvecklats. Ett tydligt exempel på ny 

och effektiv arbetsmetod är Virtuellt övningssystem 

för befäl som tagits fram i samverkan med Rädd-

ningstjänsten östra- och västra Skaraborg, Rädd-

ningstjänsten Herrljunga och Alingsås/Vårgårda 

räddningstjänst. Tidigare har SMS saknat en bra me-

tod för att öva befäl. I det virtuella systemet har ca 

hälften av styrkeledare och befäl övat under året. 

Planering är gjort för övningar för år 2022.  

 

Ny lagstiftningen som trädde i kraft 2022-01-01 har 

höjda krav på ledningssystem och redundans. I sam-

arbetet med Norra Älvsborgs Räddningsförbund och 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har SMS utveck-

lat ledningsorganisationen vilken tagits i bruk under 

2021. På så sätt klarar SMS de nya kraven.  

Under flera år har förvaltningen förberett arbetet för 

att starta upp CIP. Största frågan har varit att finna 

en lösning för utalarmering. SOS har under 2021 

lanserat en ny app som ger denna möjlighet. Till-

sammans med Räddningstjänsten Väst och Rädd-

ningstjänsten Storgöteborg har SMS initierat ett ut-

vecklingsarbete med SOS Alarm för att utveckla ap-

plikationen för Civil insatsperson. 

Dafgårds räddningsvärn startades under sommaren. 

SMS har utbildat de deltagande medarbetarna inom, 

brand, trafik, drunkning och hjärtstopp. Värnet åker 

på Dafgårds interna larm vilket innebär att arbetet 

för att begränsa skada på person eller egendom kan 

ske snabbare. Vid akut händelse i Källby närområde 

åker räddningsvärnet för att påbörja insats. Här ses 

en tydlig förbättring gällande insatstiden så Källby 

är ett av de geografiska områden som på grund av 

lång körtid tidigare identifierats som svårt att nå 

inom 20 minuter. Även Jula har räddningsvärn och 

SMS ser mycket positivt på utveckling av industri-

räddningsvärn och hoppas på fler samarbeten framö-

ver. SMS kan även nyttja dessa brandmän som rädd-

ningsvärnspersonal vid behov. 

Modellen som SMS skapat för EST-arbetet används 

som utgångspunkt i samverkansprojektet Effektiv lä-

gesinformation genom systematiska arbetssätt 
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(ELISA) med syfte att skapa en nationell modell för 

att hantera samhällsstörningar vid kris. Modellen ska 

ta fram en gemensam lägesbild och fånga upp oroli-

gheter såsom våldsbejakande extremism och skade-

görelse. I projektet samverkar Skövde Högskola, Po-

lisen, Embrace safety AB, Länsstyrelsen och SMS. 

Arbetet följs också av två forskare.  

 

 

 

Internt kvalitetsarbete 

Intern omorganisering har genomförts i syfte att vid 

behov kunna frigöra mer resurser till specifik funkt-

ion/avdelning inom SMS. 

Behov har tidigare identifierats av att föryngra for-

donsparken generellt och framförallt gällande höjd-

fordon. Arbetet med att förnya fordonsparken är på-

börjat och ett nytt höjdfordon införskaffats vid års-

skiftet 2020/2021. Upphandling är genomförd av två 

nya släckfordon, med första leverans i kvartal 4 år 

2022.  

För att leva upp till målet att vara en utvecklande 

och förnyande organisation krävs positivt motta-

gande av idéer, förslag och kritik men även att med-

arbetare och chef kan vara kritiskt mot den egna ar-

betsinsatsen. Organisationen har under 2021 genom-

fört ett arbete med att inventera risker inför framtag-

ning av Intern kontrollplan 2022. Riskinventeringen 

har genomförts av samtliga medarbetare i den opera-

tiva avdelningen det vill säga samtliga brandmän 

och styrkeledare. Resultatet är en gedigen lista med 

förbättringsförslag som organisationen kommer att 

arbeta vidare med. Medarbetare som varit delaktiga 

har varit positiva till arbetet och ser fram emot att 

fortsätta vara en del av organisationens utveckling 

och kvalitétssäkring. Arbetsmetoden som använts 

går helt i linje med värdegrunden som SMS har ar-

betat med under senare år.  

 

Arbete sker inom olika områden för att säkerställa 

och höja den interna kvalitén. Internet har tillgäng-

liggjort utbildningar och föreläsningar till fler vilket 

gynnar kompetensen och omvärldsbevakningen 

inom SMS. Satsning har gjorts för att höja ledar-

kompetensen inom SMS. Samtliga styrkeledare har 

gått utbildningen Att leda utan att vara chef som an-

ordnas av Falköpings kommun. Många medarbetare 

är involverade i utvecklings- respektive ansvarsom-

råden vilket ger medarbetarna möjlighet att växa och 

ta ansvar. Att få växa inom organisationen är en vik-

tig parameter för att vara engagerad och att vilja 

stanna kvar. Även delaktighet och inflytande är se-

dan ett tag tillbaka prioriterade områden. Här visar 

medarbetarenkäten som genomförts under våren på 

positiv utveckling. ”Nöjd medarbetarindex” har ökat 

från 56 (2019) till 66. Under våren har ytterligare 

steg tagits för att öka delaktighet och inflytande och 

samtidigt bredda förankringen av styrning och led-

ning.  

Arbete med att förbättrad den interna informationen 

har varit i fokus under ett par år. Analysen som redo-

görs för i , Redovisning av intern kontroll 2021, av-

slutas med följande mening. Inget behov av ytterli-

gare information har påvisats. I nuläget gäller det 

med andra ord att hålla fast vid de kanaler och struk-

turer för informationsdelning som tagits fram.  

För att kunna hantera kommunernas behov av larm-

mottagning i KSC har förmågan säkerställts vad gäl-

ler informationssäkerhet, arbetsrutiner och fysiskt 

skydd. KSC är numra ackrediterad samordningscen-

tral.  

Kompetens- och kvalitetsutveckling har skett inom 

bland annat skogsbrand, kemkunskap, tillitsskap-

ande arbetsmetoder, virtuellt övningssystem, e-tjäns-

ter och översyn av inköpsprocessen.  

Tidigare har konstaterats att personalförsörjning är 

ett område som behöver fokus för att säkerställa be-

manningskapaciteten framöver. Under processen 
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med rekrytering av sommarpersonal upplevdes att 

många sökt sig till SMS för att de vill arbeta inom en 

organisation som är väl framme i samhällsskydds-

uppdraget. Ett mycket positivt tecken för SMS del. 

Vid rekrytering av brandmän hade SMS ca 80 sö-

kande till sex tjänster. En utvecklingsgrupp för re-

krytering har skapats för att underlätta framtida re-

krytering av operativ personal.  

Stora kliv framåt har tagits gällande jämställdhet hos 

brandpersonalen inom organisationen. Det faktum 

att andelen kvinnliga brandmän är relativt hög inom 

SMS jämfört med andra räddningstjänster i landet, 

kan antas vara till fördel när det gäller att attrahera 

fler kvinnliga brandmän. Jämfört med andra Rädd-

ningstjänster i Sverige ligger SMS bland de tio bästa 

gällande jämställdhet. Förvaltningen har idag 12,6 % 

kvinnliga anställda totalt och inom gruppen brand-

män (ej RIB) är 14,9 % kvinnor.  

Trots pandemin har förvaltningen genomfört en 

medarbetardag när samtliga medarbetare träffas. 

Denna gång var det fokus på samarbete och kommu-

nikation. Under lekfulla former tränades förmågorna 

under en förmiddag där det också fanns tid att umgås 

med de kollegor som arbetar på annan station.  

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med de tre för-

valtningsövergripande strategierna som tagits fram 

av Falköpings kommun.  

Arbetsmarknadsstrategin 

Arbetsmarknadsstrategin som antogs av Falköpings 

kommun under 2021 tydliggör vikten av att samtliga 

förvaltningar tar ansvar och samverkar för att skapa 

praktik-/arbetstillfällen för individer som idag står 

utanför arbetsmarknaden. SMS har tagit emot perso-

ner som gjort samhällstjänst och även personer i så 

kallade Arbetsmarknadsåtgärder. Nämnas bör även 

vikten av SMS Ungdomsverksamheten som i ett ti-

digt skede fångar upp individer som ses befinna sig i 

risk för utanförskap. 

Klimatstrategin 

I linje med den av Falköpings kommun framtagna 

klimatstrategi har satsningar gjorts på förbättrad re-

ning av gråvattnet i slangtvätten.  

Investering har gjorts i en lastväxlarcontainer med 

miljö, restvärde och tungräddningsutrustning. Tack 

vara detta har en lastbil avvecklats. Äldre fordon ger 

som regel högre halter av utsläpp. 

Positiv effekt för klimatet har nåtts genom minskat 

resande när allt fler möten och föreläsningar genom-

förts digitala till följd av pandemin. Bedömningen är 

att beteendet till viss del kommer kvarstå efter pan-

demin då både vanor och funktion har förändrats. 

För bättre arbetsmiljö och klimat används flourfria 

skumvätskor när det är möjligt. Allt eftersom fordon 

byts ut mot nya upphandlas alternativ som kan han-

tera florfria skumvätskor.  

För att nå ytterligare effekt i linje med strategin ses 

samverkan som en viktig metod. Tid och energi be-

höver läggas på samarbete med andra aktörer, allti-

från politiska och ideella krafter såväl som medarbe-

tare, kunder och brukare. Förvaltningen har ett gott 

förtroende i samhället och kan arbete positivt med 

att sprida kunskap om klimatarbetet i samhället. 

Digitaliseringsstrategi  

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till 

effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringspro-

jekt är genomförda och andra är i uppstartsfas. Tidi-

gare i rapporten redogör för flera digitaliserings ar-

beten såsom Virtuellt övningssystem, digitalisering 

av EST, Digitalisering av Systematiskt brandskydds-

arbete (SBA), webbinar och möten. Utmaningar som 

ses i arbetet för ökad digitalisering är inledande 

kostnader för köp av systemet/licenser och arbetsti-

den som krävs vid uppstart.  

Att vid en räddningsinsats kunna fatta rätt beslut och 

spara sekunder kan vara livsavgörande, varför Crash 

Recovery System (CRS) ses som ett mycket viktigt 

hjälpmedel. Systemet beskriver olika fordons tek-

niska säkerhetssystem och bränslesystem. Tidigare 

användes CRS i KSC men under året har investe-

ringar möjliggjort att installera systemet även i rädd-

ningsbilarna.  

 

 

Samlad bedömning 

Utveckling sker i tydlig positiv riktning utifrån de 

behov som ses i samhället. Digitalisering ses som ett 

självklart alternativ där det fungerar bättre än det 

analoga. Förmågan att samverka med olika aktörer 

utifrån de behov som finns är mycket god.  

Goda möjligheter ses till att bedriva kostnadseffektiv 

verksamhet med hög kvalité som stöd och service 

till andra kommunala verksamheter. Samtidigt utma-

nas förvaltningen av kostnader för bland annat digi-

talisering och en ökad efterfrågan av förvaltningens 

tjänster. För att motverka ett ”stuprörs-tänk” inom 

kommunerna och förvaltningarna ses vikten av att 
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tydliggöra den helhetsbilden och systemeffekten i 

forma av kostnadseffektiviseringen som genereras 

när SMS genomför arbete/uppdrag. Då kan förståel-

sen om förvaltningens betydelse för helheten nås.  

Internt kvalitetsarbete har genomförts under året i 

syfte att öka effektivitet och kvalité.  

Samverkan fungerar mycket bra och är ett kraftfullt 

sätt att öka säkerheten och minska skador i sam-

hället. Fler industriräddningsvärn vore önskvärt 

framöver. 

 

Bedömningen är mycket god måluppfyllelse. 
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Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning 

Samhällets omställning under Coronapandemin ge-

nom distansarbete, hemstudier mm har gett minskat 

resande och vistelser på arbetsplatser, skolor och 

andra anläggningar och tros ha starkt samband med 

att larmantalet minskade under år 2020. Viss fortsatt 

påverkan ses även för år 2021. Oförändrat antal larm 

om trafikolyckor och automatlarm utan brandtillbud 

visar lägre nivå än före pandemin. 

Ökade larm ses i kategorin inbrotts- och tekniska 

servicelarm. Under år 2020 tecknades avtal om in-

brottslarm med Skara och Götene kommuner som nu 

på helårsbasis förklarar ökningen. 

ekonomiska förändrning jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Under året har ekonomiska förändringar har skett 

genom förändrad budgetram för nya löneavtal och 

justeringar för kapitalkostnader, sänkta personalkost-

nadspålägg och internhyror utifrån kommunens eko-

nomistyrprinciper. Beslut om tillfälliga medel för 

strategisk utveckling för ett projekt för att nå kom-

munens övergripande mål.  

Budgetjusteringen för sänkta internräntor som ingår 

i internhyrorna reglerades med för storts belopp. To-

tal hyressänkning var 195 tkr där Falköpings kom-

muns andel uppgick till 84 tkr. Falköpings regle-

ringen gjordes med 195 tkr vilket motsvarar hyres-

sänkning om 458 tkr. Felet innebär en budgetavvi-

kelse om 110 tkr.

 

VERKSAMHETSREDOVISNING 
UTFALL

2018 

UTFALL

2019 

UTFALL

2020 

UTFALL

2021 

BUDGET 

 2021 

Antal larm

Räddningstjänstuppdrag totalt (larm) 1 397 1 503 1 399 1 741

  Falköping 682 708 558 665

  Götene 208 255 250 317

  Skara 331 369 439 584

  Tidaholm 176 171 152 175

Varav brand i byggnad 86 108 98 109

  Falköping 33 42 43 46

  Götene 16 20 18 24

  Skara 20 21 20 24

  Tidaholm 17 25 17 15

Varav trafikolycka 198 208 171 171

  Falköping 83 73 68 66

  Götene 37 49 32 35

  Skara 51 50 49 44

  Tidaholm 27 36 22 25

Varav IVPA (väntan på ambulans) 83 78 76 76

  Falköping 25 26 35 31

  Götene 16 20 9 8

  Skara 21 15 20 24

  Tidaholm 21 17 12 13

Varav automatlarm utan brandtillbud 420 410 361 383

  Falköping 147 148 117 126

  Götene 83 82 77 107

  Skara 151 145 125 112

  Tidaholm 39 35 42 38

Varav inbrottslarm o teknisk service 190 284 326 479

  Falköping 190 232 143 168

  Götene 0 18 49 65

  Skara 0 34 134 243

  Tidaholm 0 0 0 3

Tillsyn och tillstånd

Tillsyn enligt LSO 40 76 86 61 75

Tillsyn enligt LBE 6 13 24 7 15

Tillstånd enligt LBE 33 36 51 40 20-25



vision, mål och styrning 

 

24 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I verksamhetsredovisning för år 2021 

Personalredovisning  

 

Personalredovisning 

Jämfört med föregående år har antalet årsarbetare 

ökat och överstiger det budgeterade årsarbetartalet. 

Skydd och säkerhet förstärktes med person utöver 

budget men med finansiering via statsbidrag.  

Svårigheter av bemanna vid sjukdom och annan 

frånvaro har märkts under året vilket lett till fler vi-

karietimmar och större övertidsuttag. Detta märktes 

tydlig under årets sista månad när antalet Covid-19-

fall ökade kraftigt och som tillsammans med gäl-

lande karantänsregler innebar att stor del av perso-

nalen fick stanna hemma. 

Könsfördelning bland all personal visar att andelen 

kvinnor ökar något. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen låg på en jämn och 

låg nivå fram till årets sista månad då den steg rela-

tivt kraftigt. Den totala sjukfrånvaron inom förvalt-

ningen är 2,3 % och den totala sjukfrånvaron för 

hela kommunen är 7,1 %. Frånvaron är jämt förde-

lad mellan könen och nivån är något högre i yngre 

åldrar. Att den äldre åldersgruppen ökat jämfört 

med tidigare år beror på ett längre sjukdomsfall där 

personen nu åter är i arbete. 

kompetensförsörjning 

Inom heltidsstyrkan har två personer sagt upp sig 

och slutat. En person har varit tjänstledig för studier 

och dessutom inkommit med uppsägning. Rekryte-

ring av fyra brandmän skedde under hösten. 

Vakans inom avdelningen Stöd/utveckling har till-

satts genom internrekrytering med följdverkningar 

på flera andra delar inom organisationen. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Personalsammansättning  - årsarbetare

Tillsvidareanställda 78,4 79,1 86,0 -7,0

Visstidsanställd 3,8 3,8 2,0 1,8

Timanställd 8,5 9,1 3,0 6,1

Summa årsarbetare 90,7 91,9 91,0 0,9

Övrig personal

RIB-anställda *) 54,3 52,3 48,0 4,3

Frivilliga brandmän 27,0 33,0 40,0 -7,0

Personalomsättning

Pensionsavgångar 2,0 0,0 5,0 -5,0

Rekryteringar 7,0 7,0

Rekryteringar RIB-personal *) 8,0 4,0

Könsfördelning

Kvinnor 12,1% 12,6%

Män 87,9% 87,4%

*) I RIB-personal ingår inte uppgifter om Dafgårds räddningsvärn (RIB - Räddningspersonal i beredskap)

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro - antal sjuk timmar av tillgänglig 

ordinarie arbetstid %

Totalt 2,6% 2,3%

Kvinnor 3,5% 2,4%

Män 2,5% 2,3%

Varav över 60 dagar 24,6% 17,5%

     - 29 år 3,6% 3,3%

30 - 49 år 2,9% 1,3%

50 år - 1,5% 3,1%

Andel arbetstagare som inte har någon  

sjukfrånvaro alls
63,0% 67,1%

Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvarodagar 21,0% 16,9%
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Inom RIB-personalen är omsättningen av olika an-

ledningar stor vilket leder till ökat behov av att till-

handahålla utbildningar som krävs för uppdraget. 

Behovet motsvarar kontinuerligt fyra till sex perso-

ner årligen. 

Av fem möjliga pensionsavgångar har ingen valt att 

avsluta sin anställning under året. 

personalmässiga förändrning jämfört med 

personalplaneringen 

Avdelningen Skydd och säkerhet har förstärkts un-

der året för att kunna återuppta det arbete som fått 

stå tillbaka under pandemihanteringen och intensifi-

erat arbetet med säkerhetsskydd, informationssäker-

het och totalförsvarsarbetet.  

RIB-organisationen har tillförts åtta stycken rädd-

ningsvärnsmän som, utöver sitt industrivärnsupp-

drag, kan bistå vid händelser i geografisk närhet till 

Källby. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

SMS Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal respektive Falköpings kommuns verksamhet särredovisas i 

tabellen nedan. 

 

Verksamhet som enbart rör Falköpings kommun vi-

sar överskott om 46 tkr. För verksamhet enligt sam-

verkansavtal gemensamt med Götene, Skara och Ti-

daholm är nettokostnaden 481 tkr högre än budget. 

Falköpings kommuns andel av gemensam verksam-

hets underskott uppgår till 199 tkr. Nämndens sam-

lade resultat för år 2021 visar en negativ budgetavvi-

kelse om 153 tkr. 

Intäkter 

Förvaltningens externa intäkter kommer från 

- avgifter för automatiska brandlarm, 

inbrottslarm och tekniska servicelarm 

- tillstånds- och tillsynsavgifter  

- avgifter för utbildningar 

- statsbidrag från MSB m fl 

- hyresintäkter 

- tjänsteförsäljning 

- driftbidrag Götene/Skara/Tidaholm 
 

Interna intäkter utgörs av 

- debiterade verkstadsarbeten 

- interna larm och tillsyn/tillstånd 

- avgifter för utbildningar 

- intern fördelning för Skydd/Säkerhet mm 

 

Intäkterna uppgår till 60 mnkr och 42,5 mnkr utgörs 

av driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm.  

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 4 458 4 756 4 641 115 -750,0

Statsbidrag 1 040 1 082 1 240 -158 0,0

Övriga intäkter 2 413 3 397 2 551 846 400,0

Interna intäkter 8 917 8 271 6 227 2 044 0,0

Driftbidrag   (Not) 40 781 42 540 42 258 282 350,0

Summa intäkter 57 608 60 045 56 917 3 128 0

Kostnader

Personalkostnader -61 754 -66 022 -65 034 -989 300

Verksamhetskostnader -13 895 -14 867 -14 921 55 0

Kapitalkostnader -3 779 -3 712 -3 452 -260 -300

Interna kostnader (inkl. internhyra) -9 721 -8 477 -6 389 -2 088 -260

Summa kostnader -89 149 -93 078 -89 796 -3 282 -260

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 541 -33 032 -32 879 -153 -260

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Verksamhet Gemensam SMS

Intäkter 6 811 7 672 6 761 911 -350

Driftbidrag   (Not) 40 782 42 540 42 258 282 350

Kostnader -78 798 -82 834 -81 442 -1 392 -260

Årets resultat Gemensam SMS -31 206 -32 622 -32 423 -199 -260

Verksamhet Falköpings kommun

Intäkter 10 017 9 833 7 898 1 935 0

Kostnader -10 351 -10 244 -8 354 -1 890 0

Årets resultat Verksamhet Falköping -335 -410 -456 46 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 540 -33 032 -32 879 -153 -260
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Den pågående pandemin med åtgärder för att minska 

smittspridning av Covid-19 har påverkat den utåtrik-

tade verksamheten genom att externa utbildningar 

inte kunde genomföras fram till och med september 

månad. Bortfallet av intäkter från utbildningsverk-

samhet uppgår till 450 tkr. Ökade avgifter från an-

nan verksamhet som från onödiga larm, restvärdes-

räddning samt andra tjänster har kompenserat bort-

fallet. 

Statsbidrag avser MSB’s årliga ersättning till krisbe-

redskap och civilt försvar samt statens kompensation 

för ökade sjuklönekostnader under pandemiåret. Un-

derskottet jämfört med budget beror på att pandemi-

restriktionerna liksom föregående år medfört att kur-

ser och kompetenshöjande åtgärder inte kunnat ge-

nomföras inom området krisberedskap och civilt för-

svar. Statsbidragen kommer därför att sparas till 

nästa år. 

Ett antal fordon har avyttrats under året i samband 

med förnyelse av fordonsparken som gett 540 tkr i 

extra intäkter.  

Budgetavvikelsen för de interna intäkterna beror på 

att de personella resurserna inom skydd och säkerhet 

för krisberedskap och civilt försvar har utökats för 

att prioritera uppgifter inom uppdraget som inte kun-

nat genomföras på grund av pandemihantering. 

Kostnader och intäkter är lika stora, cirka 1,5 mnkr, 

och finansieras av statsbidrag och driftbidrag från 

uppdragskommunerna Skara och Tidaholm och för-

delningen till respektive kommun sker i internbokfö-

ringen. Övrig budgetavvikelse beror på större om-

sättning av verkstadsarbeten. 

I tabellen nedan framgår övriga samverkande kom-

muners bidrag till driften av den gemensamma verk-

samheten enligt samverkansavtal. Driftbidragens av-

vikelse täcker Götenes, Skaras och Tidaholms andel 

av underskottet som uppstått i Gemensam SMS-

verksamhet.  

Kostnader 

Kostnaderna uppgår till 93 mnkr och är 3,3 mnkr 

högre än budgeten.  

Personalkostnaderna har ökat med 4,3 mnkr jämfört 

med föregående år och årets utfall är något högre än 

budgeten. Den stora förändringen beror på att 2020 

års lönerörelse inte blev klar förrän i december 2020 

och att den nya lönen började betalas ut i januari. 

Även den retroaktiva lönen för år 2020 betalades ut 

och bokfördes i januari 2021. Större delen av bud-

getavvikelsen beror på att Skydd och säkerhet har 

utökats med en tjänst. Sjukfrånvaron har varit högre 

än normalt och uttag av fler semesterdagar påverkar 

vikariekostnaderna Samtidigt har inställd externut-

bildning gjort att denna personal kunnat täcka upp 

vid frånvaro. 

Kapitalkostnaderna har ökat genom de investeringar 

som gjorts under året. 

De interna kostnaderna påverkas på samma sätt som 

interna intäkter av fördelningen av personella resur-

ser inom Skydd och säkerhet. Avvikelsen påverkas 

också av internt köp av kommunikatör samt av in-

ternhyror för Falköpings brandstation. Under året 

har en budgetjustering gjorts för sänkta internräntor 

som ingår i internhyrorna. Ändringen av budget 

gjordes med 100 % av sänkningen i stället för den 

andel som rör Falköping. Det innebär att den budget-

mässiga sänkningen blev 260 tkr större än den fak-

tiska hyressänkningen. Den dubbla omslutningen i 

verkstadens debitering har eliminerats i utfallet för 

år 2021 men ingår med cirka 2 mnkr i 2020 år utfall. 

Elimineringen avser även de interna intäkterna. 

Om budgetreglering för internhyrorna gjorts med 

rätt belopp hade nämndens budgetavvikelse uppgått 

till -42 tkr istället för -153 tkr. 

 

Not - Specifikation av Driftbidrag

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Driftb idrag

Götene 12 039 12 558 12 474 84 103

Skara 17 051 17 808 17 690 118 147

Tidaholm 11 692 12 174 12 094 80 100

Årets resultat Gemensam SMS 40 781 42 540 42 258 282 350
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Verksamhetsredovisning 

 

 

Gemensam verksamhet sms 

Utfallet av nettokostnaderna, för den gemensamt 

avtalade verksamheten, jämfört med årets budget 

visar ett underskott om 481 tkr. Intäkterna har gett 

ett överskott om 911 tkr. Kostnaderna visar under-

skott om 1 392 tkr. 

Ledningsfunktion 

I ledningsfunktionen ingår nämndskostnader, kapi-

talkostnader och kostnader för administrativ perso-

nal, förvaltningschef och gemensamma verksam-

hetssystem mm.  

Avdelningen visar ett underskott om 141 tkr. Ökade 

kapitalkostnader för årets investeringar bidrar till 

underskottet medan administrationen och nämnds-

kostnader visar överskott. 

Räddningstjänst 

Avdelningens resultat visar ett underskott om 1 136 

tkr. Avvikelserna är stora både för kostnader och in-

täkter.  

Personalkostnaderna ligger 1 % över budget, cirka 

500 tkr. Svårigheter har funnits att under semester-

perioden hitta vikariepersonal för oplanerad från-

varo och som då medfört övertidsersättning. Ökade 

övertidskostnader beror även på nytt beredskapsav-

tal från halvårsskiftet. Sjukfrånvaron ökade under 

senare delen av året och särskilt kring årsskiftet. 

Sjuklönerna har rymts inom ram och staten har 

även under 2021 gett bidrag för att täcka ökade 

sjuklönekostnader. Förvaltningen har erhållit 158 

tkr varav 132 tkr till räddningstjänstavdelningen. 

Lokal- och anläggningskostnader har påverkats ne-

gativ av en felaktig budgetreglering för Falköpings 

brandstation motsvarande 260 tkr. Hyrorna för 

brandstationerna i Götene och Skara sänktes vid 

femårsöversyn av driftkostnader. Ökade kostnader 

för byte av passagesystem, en miljöutredning på öv-

ningsfältet i Skara och stigande elpriser har gett 

ökade kostnader. 

Fortsatt översyn av fordonsparken pågår. Tre nya 

fordon har anskaffats, höjd- och ledningsfordon 

samt ett mindre terrängfordon. Tre tunga fordon, 

fem mindre transportfordon och några kärror har 

avyttrats. Nettot av försäljningar uppgår till cirka 

480 tkr. 

Den utåtriktade verksamheten har påverkats av re-

striktionerna för minskad smittspridning av Covid-

19. Externa utbildningar har inte kunnat bedrivas 

under större delen av året men återupptogs från ok-

tober. Intäktsbortfallet uppgår till 450 tkr. 

Stöd & utveckling 

Avdelningen visar ett överskott om 799 tkr. Ökat 

antal uppdrag och sålda tjänster i KSC har gett 

ökade intäkter. Personalutbildning, deltagande i 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal

 - Administration, nämnd o kapitalkostnader -8 416 -8 606 -8 465 -141 -300

 - Räddningstjänst -55 904 -57 598 -56 463 -1 136 -210

 - Stöd och utveckling -6 241 -7 166 -7 965 799 0

 - Förebyggande -1 427 -1 791 -1 788 -3 -100

Nettokostnad gemensam verksamhet -71 987 -75 162,0 -74 681 -481 -610

Driftbidrag gemensam verksamhet 40 781 42 540 42 258 282 350

Summa Gemensam verksamhet SMS -31 206 -32 622 -32 423 -199 -260

Verksamhet Falköpings kommun

 - Verkstad -322,0 -241 -216 -25 0

 - Ungdomsstyrkan -13,0 -26 -25 -1 0

 - Strategiska utvecklingsmedel 0,0 -144 -215 71 0

 - Skydd och säkerhet inkl BRÅ 0,0 0 0 0 0

Summa Verksamhet Falköping -335 -410 -456 46 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 541 -33 032 -32 879 -153 -260



ekonomisk redovisning 

 

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 29 

kurser och konferenser som av olika anledningar 

inte kunnat genomföras har minskat kostnaderna. 

Under året har avdelningen bytt chef som medfört 

att vissa utvecklingsprojekt kommer att påbörjas se-

nare. 

Förebyggande 

Avdelningen visar ett resultat i balans. Både kostna-

der och intäkter är cirka 40 tkr under budget. 

Vissa delar av tillsynsarbetet har kunnat utföras via 

den digitala tekniken och på så sätt har konsekven-

ser av restriktioner på grund av covidpandemin del-

vis kunnat hanteras. Personalomsättning och ökad 

administration kring ny lagstiftning har påverkat 

möjlighet att utföra tillsynsuppdraget i planerad 

omfattning. Intäkterna har inte påverkats i så stor 

utsträckning som befarats. 

Kostnader för personalens deltagande i kurser och 

konferenser är lägre. 

Driftbidrag 

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksam-

hetens nettokostnader fördelas mellan parterna en-

ligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni 

året före verksamhetsåret efter att 1 (en) miljon kr 

lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Enligt 

samverkansavtalet ska miljonen indexregleras från 

och med år 2020, prisindex för kommunal verksam-

het (PKV) per 2020-10-01 har använd. Förändring 

år 2020 2,05 % och år 2021 1,7 %. 

Nettokostnaden för året uppgår till 75.162.043 kr. 

1.037.848 kr betalas av Falköpings kommun. 

74.124.195 kr fördelas lika per invånare och uppgår 

till 948,41 kr per invånare. 

Kommun Antal 
inv. 

Andel 
inv. 

Andel 
kostn. 

Kr/ 
inv. 

Falköping 33 302 42,61 % 43,40% 980 

Götene 13 241 16,94 % 16,71 % 948 

Skara 18 777 24,03 % 23,69 % 948 

Tidaholm 12 836 16,42 % 16,20 % 948 

Summa 78 156 100 % 100 % 962 

 

Nettokostnaden per invånare för föregående år upp-

gick till 921 kronor vilket visar att årets kostnader 

har ökat med 41 kronor per invånare till 962 kronor. 

 

 

 

 

Verksamhet falköpings kommun 

Verkstad 

Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns 

förvaltningar som debiteras enligt fastställt timpris 

och faktiskt anskaffat material. Kostnadstäcknings-

graden skall vara 100 % exklusive internhyran som 

är anslagsfinansierad. 

I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäcknings-

graden till 99,6 % och medför ett underskott om 19 

tkr. Hyran ger ett underskott om 6 tkr. Summa un-

derskott 25 tkr. 

Ungdomsstyrkan 

Ungdomsstyrkan i Falköping har haft aktiviteter un-

der vår och höst. Verksamheten bedrivs tillsam-

mans med kommunens öppna ungdomsverksamhet, 

socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen samt med bidrag från hållbarhetsut-

skottet. Eftersom kostnaderna för verksamheten har 

varit låga har bidrag från socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen inte inhäm-

tats. Bidraget om 40 tkr från hållbarhetsutskottet 

har delats med kultur- och fritidsförvaltningens 

öppna ungdomsverksamhet. 

Strategiska utvecklingsmedel 

Från Falköpings kommuns tillfälliga medel för stra-

tegisk utveckling beviljades 215 tkr för att under år 

2021 bedriva ett projekt om ökad inkludering av ci-

vilsamhället för att förebygga oönskade händelser 

och möjlighet att agera vid oönskade händelser. 

Målet var att utbilda medborgare till civila insats-

personer. Av anslaget har 144 tkr förbrukats vilket 

medför ett överskott om 71 tkr. 

Skydd och säkerhet 

Skydd och säkerhet bedrivs även på uppdrag från 

Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten fi-

nansieras inom ramen för statlig ersättning för kris-

beredskap och civilt försvar. Så längde den statliga 

finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid 

ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redo-

visad under rubriken ”Enhetsredovisning” senare i 

dokumentet. 
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Enhetsredovisning 

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommu-

nerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansie-

ringen sker inom ramen för statlig ersättning för 

krisberedskap och civilt förvar. Medel som inte åt-

går under året kan medflyttas till kommande år. Så 

länge den statliga finansieringen täcker kostna-

derna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bok-

slut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen 

för 2021 som förbrukats. 

krisberedskap 

Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från 

MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag 

per kommun, en verksamhetsersättning i förhål-

lande till kommunens invånarantal samt en ersätt-

ning per utomhusvarnare. 

Kostnaderna består av personalkostnader för två 

personer och i övrigt används merparten för kompe-

tenshöjande verksamhet och tjänsteköp. Förbruk-

ningen varierar mellan kommunerna för att en per-

sonal delas mellan Tidaholm och Falköping medan 

den andra personen finansieras av Skara. 

civilt försvar 

Det särskilda bidraget som är en överenskommelse 

mellan MSB och Sveriges Kommuner och Reg-

ioner, för att stärka kommunernas förmåga inför 

höjd beredskap, har sedan år 2017 årligen utbetalats 

i samma storleksordning.  

Överenskommelsen förlängdes med anledning av 

att pandemihanteringen inneburit att prioriterade 

uppgifter i överenskommelsen inte kunnat genom-

föras. Sparade medel sades då längst kunna använ-

das till och med år 2022. I december meddelades att 

parterna ytterligare förlängt överenskommelsen om 

kommunernas arbete med civilt försvar för år 2022. 

Organisationen har förstärkts för att kunna genom-

föra uppgifterna som ingår i överenskommelsen. 

Lönekostnader för en anställd fördelas lika mellan 

kommunerna. Övriga kostnader har förts till den de 

berör. 

 

   

RESULTAT PER ENHET (TKR) 
KOSTNADER 

UTFALL 2021 

FÖRBRUKAT 

AV 2021 ÅRS 

STATSBIDRAG 

STATSBIDRAG 

2021 

STATSBIDRAG 

ÖVERFÖRDA 

FRÅN 2020 

ÅTERSTÅENDE 

STATSBIDRAG 

Skydd och säkerhet - Krisberedskap

Falköping -577 62% 935 1 073 1 431

Skara -816 121% 672 189 45

Tidaholm -446 79% 565 245 364

Summa Skydd och säkerhet -

 Krisberedskap
-1 840 85% 2 172 1 507 1 839

Skydd och säkerhet - Civilt försvar

Falköping -310 107% 290 506 486

Skara -354 169% 210 227 83

Tidaholm -256 151% 170 355 269

Summa Skydd och säkerhet - 

Civilt försvar
-920 137% 670 1 088 838

SUMMA SKYDD OCH SÄKERHET -2 760     97%  2 842      2 595      2 677     
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Investeringsredovisning 

 

 

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till 2,2 

mnkr. Från föregående år har 4,5 mnkr ombudgete-

rats. 

Genomförda anskaffningar under året utgörs främst 

av förnyelse av fordonsparken och successivt utbyte 

av rökskyddsutrustning.  

Inköp av ett höjdfordon med nytt chassi och renove-

rad 32-meters lift har medfört att en 30 år gammal 

hävare kunnat utrangeras. Ledningsfordon till brand-

stationen i Falköping och ett mindre terrängfordon 

ingår också i förnyelsen av fordonsparken. Ytterli-

gare ett äldre fordon har avyttrats och ersatts av ett 

mobilt kemräddningsskåp till lastväxlaren som togs i 

drift under föregående år.  

Tredje etappen av utbyte av rökskyddsutrustning är 

genomförd. Utrustningen är placerad på brandstat-

ionen i Skara och togs i bruk under hösten. Återstå-

ende mindre etapp kommer att genomföras under år 

2022. 

En reningsanläggning har installerats så att farliga 

ämnen från slangtvätt och tvätt av larmställ inte ore-

nade skall nå kommunens avloppsnät. 

Cirka 400 tkr kvarstår av årets investeringsmedel 

som är avsedda för utrustning till kommunsamord-

ningscentralen men som ännu inte kunnat anskaffas 

på grund av att säkerhetsanpassning av lokalerna på-

gått under hösten. Medlen är även avsedda för att 

inom projekt Friska brandmän installera maskin för 

tvätt av rökkyddsutrustning och där frågan om lokal-

anpassning försenat genomförandet. 

Återstående medel behöver reserveras till ny budget 

för år 2022 för att genomföra planerade investe-

ringar. 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Fordon -337 -4 410 -4 200 -210 -4 410

  -   Hävare -3 676 -3 600 -76 -3 676

  -   Ledningsfordon -604 -450 -154 -604

    - Sexhjuling -131 -150 19 -131

    - Lastväxlare -337 0

Kemskåp till lastväxlare -608 -450 -158 -608

Rök-/kemutrustning -367 -1 048 -850 -198 -1 000

Utrustning kommunsamordningscentral -129 0 -300 300 -300

Reningsanläggning slangtvätt -236 -300 64 -200

Övrigt samhällsskydd 0 -600 600 -182

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -833 -6 302 -6 700 398 -6 700
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Politiska uppdrag under år 2021 

 

Inget riktat uppdrag under år 2021 utöver grund-

uppdraget. 



 

Besöksadress: Midfalegatan 4, Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 58 00 Epost: samhallsskydd@falkoping.se Webbplats: www.smskaraborg.se 
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Nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 2021. 
 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att om-
budgetera, enligt bifogat dokument, investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 
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Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 
stöd för uppföljning och analys av de föregående 
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 
nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 
till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-
sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-
ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 
nationell styrning som kommunal styrning kan redo-
visas i rapporten. 

 nämndens uppdrag 

Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga.  

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 
Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

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

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndsar-
bete, reception/växel och administration av borgerlig 
vigsel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-
drag enligt LAV, utför VA avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
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eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar).  

organisation 

Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunal verksamhet via avtalssamverkan 

Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (AÅS), tidigare av-
fallshantering östra Skaraborg, Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten. 

kommunal verksamhet via privata utförare 

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

- Vinterväghållning i Falköpings 

ytterområden, avtal finns med Carlgrens 

Entreprenad och transport AB, Josefssons 

gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i 

Odensberg AB samt några mindre firmor.  

- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 

Marcbro AB.  

- Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på 
nämnd 

Förvaltningen påverkas av komplexa frågor som 
t.ex. lokalförsörjning, miljö- och klimatfrågor. Alla 
avdelningar inom förvaltningen påverkas av dessa.  

Lokalförsörjningen är beroende av att många par-
ter/instanser behöver komma överens om innehåll 
och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och 
nybyggnation alternativt avyttring. Olika beslut i 
dessa frågor påverkar strategiska beslut som plane-
ring av fastighetsunderhåll, investeringsbehov, orga-
nisation och bemanning inom t.ex. städ- och kostav-
delningen. Vilka ytor Park/Gata ska sköta och hur 
infrastrukturen (vägar, vatten och avlopp, el, fiber) i 
olika områden ska utvecklas/förändras och sedan 
skötas.  

Miljö- och klimatfrågorna är även de ett exempel på 
komplexa frågor. De är inte alltid enkla att hantera 
då det ofta finns olika åsikter i ämnet om t.ex. orsak 
och verkan. Ibland är de till och med i konflikt med 
varandra. Inte desto mindre måste förvaltningen för-
söka att förhålla sig till problematiken och försöka 
göra det som går för att skapa en hållbar framtid ge-
nom att vara uppdaterade inom våra respektive om-
råden/avdelningar och försöka omsätta kunskapen 
till praktik. Krav ställs exempelvis i olika upphand-
lingar, t.ex. miljöasfalt, entreprenörers fordons be-
skaffenhet, giftfria byggmateriel, bra livsmedel m.m. 

 

 

omvärldsförändringar 

Platåskolan 

Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har blivit 
försenat på grund av att detaljplanen får arbetas om. 
Detaljplan och bygglov har överklagats och Miljö-
överdomstolen gav den klagande rätt. Byggnationen 

beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdig-
ställas 2025. 

Covid -19 

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-
19 har omvärlden förändrats totalt. Verksamheterna 
inom omvårdnad och barn- och utbildning har påver-
kats mest. Det har fått följdverkningar framförallt 
för städavdelningen och kostavdelningen hos Tek-
niska nämnden. 

Städavdelningen har påverkats genom att tillfälliga 
omflyttningar av personal och anpassningar fått gö-
ras löpande beroende på hur verksamheterna öppnat 
respektive stängt.  

Efter en vårtermin som i många avseenden ställt 
krav på kostavdelningen i form av tallriksservering i 
grundskola, erbjudande av hämtning av lunchlåda 
för de elever som hade distansstudier, servering av 
korv och bröd i entrén på gymnasiet och möjlighet 
att hämta salladslåda från gymnasiets kafeteria, in-
leddes en försiktig återgång till mer normala förhål-
landen vid höstterminens start. 

Allteftersom förändringar i restriktioner från myn-
digheter har skett har kostavdelningen anpassat sig 
efter förmåga. 

Den service som avdelningen så gärna tillhandahål-
ler, med måltider till lägeraktiviteter och till delta-
gare i sportevenemang förlagda till Falköping, har 
legat nere under året, dels på grund av att förfråg-
ningarna varit mycket få men också för att verksam-
heten tvingats tacka nej då restriktionerna medfört 
att bedömning gjorts av att aktiviteterna inte varit 
genomförbara. 

Frånvaron bland barn och elever i förskola och skola 
har varit hög under året och har medfört en minsk-
ning av antalet serverade måltider kopplade till barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Förändringen i geopolitisk situation i Europa och 
världen har gjort att Sverige arbetar mer med upp-
rustning av civilt samhälle och skydd av informa-
tion. Tydligare krav ställs i större utsträckning på de 
som tillhandhåller viktiga samhällstjänster, som vat-
ten och avlopp. 

händelser av väsentlig betydelse 

Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar för-
längs och fortsätter även 2022. Det har inte gått göra 
en utvärdering pga. pandemin för 2021. Uthyrning 
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och användandet av lokaler har inte varit som det 
normalt brukar vara. Dock bidrar det fortsatt till en 
osäkerhet för hur städavdelningens personalstyrka 
och/eller rekryteringar blir framöver. 

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en ef-
fekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett 
större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre 
kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna. 

Fastighetsavdelningen har färdigställt underlaget för 
att införa nya interhyror enligt den nyligen beslutade 
policyn för lokalförsörjning och projektinveste-
ringar, riktlinjer för hyressättning, gränsdragnings-
listor m.m. De nya interhyrorna var klara att införas 
årsskiftet 2021/2022. 

VA-avdelningens mål är att jobba långsiktigt och 
hållbar med drift och underhåll av kommunens VA-
nät.  

VA-avdelningen har sedan 2018 deltagit i framta-
gandet av en strategisk VA-plan för kommunen. Pla-
nen är antagen i kommunfullmäktige i juni 2021. 
Planen ska fungera som ett styrmedel för kommunen 
samt för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vat-
ten. I planen tydliggörs kommunens viljeinriktning 
och i form av strategiska vägval. 

Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och nöd- och re-
servvattenförsöjningen påbörjades under 2021.  

Uppdatering av egenkontrollprogram för Hulesjöns 
reningsverk och för de små reningsverken har gjorts 
under året.  

Årets största projekt var ombyggnad av VA-nät i 
Kättilstorp för att möjliggöra pumpning av spillvat-
ten från Kättilstorp till Falköping samt utbyggnad av 
Gyllensvaans. Projektet fortsätter och är beräknat att 
vara klart 2022.  

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och 
agenda 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

För kostavdelningens del har fokus under året legat 
på de klimatlöften som kommunen avgett inom ra-
men för ”Agenda 2030 – Västra Götaland ställer 
om”. 

Dels handlar det om det klimatavtryck som görs ge-
nom inköp av livsmedel, där målet för året ligger på 
1,7 kg CO2e per kg livsmedel vilket nåddes redan 
2020. Under 2021 har vi nått så lågt som 1,5 kg 
CO2e per kg inköpta livsmedel, vilket resulterade i 
att vi fick delta i det event som genomfördes digitalt 
den 15 december för att fira de insatser som gjorts i 
Västra Götaland under året, där vi fick beskriva hur 
vi arbetat för att nå målet. 
 
När det gäller matsvinn är det en bit kvar till målet 
som är satt till totalt 45 g svinn per serverad lunch-
portion.  Resultatet för året ligger på 50,8 g per ser-
verad portion och målet om 45 g ligger kvar under 
2022. Strävan ligger helt i linje med vad som ut-
trycks i den kommunövergripande klimatstrategin 
som beslutats av fullmäktige. 
 
Ett kommunövergripande beslut togs också för 2021 
om att delta i Världsnaturfondens aktivitet ”One pla-
net City challenge” där temat för 2021 var ”Mat 
inom planetens gränser”. Syftet var att arbeta med 
hållbar mat och utbildning och vilka möjligheter 
som finns när dessa kombineras. 
 
Tanken var att en arbetsgrupp bestående av deltagare 
från kostavdelningen, kommunens miljöstrateg och 
representanter från barn- och utbildningsförvalt-
ningen, tillsammans skulle arbeta inom denna aktivi-
tet. Svårigheter att hitta representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen till arbetsgruppen omöjlig-
gjorde arbetet och kostavdelningens deltagande i 
projektet lades ned. 
 
Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 
 
Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
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kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por. Klimatstrategiskt tips skulle kunna vara att ta 
bort papperskorgar inom verksamheterna. 

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns.  

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner.  

 

Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 
samspela med de resurser som kommunen råder 
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 
framförhållning och beredskap för verksamhetsför-
ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

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

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheternas konkreta arbete.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden 

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

uppföljning av rapporterade åtgärder under 
år 2021 

Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i 
ett antal delmål. Till dessa är ett antal kommunika-
tiva indikatorer kopplade som följs upp på helårsba-
sis. I denna redovisning ges en beskrivning av vad vi 
arbetat med under varje mål och delmål. Utifrån vad 
förvaltningen åstadkommit har sedan en bedömning 
av måluppfyllnaden gjorts utifrån bedömningsskalan 
mindre god, godtagbar, god och mycket god 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas till-
sammans med kommuninvånarna. Med-
borgardialog är av central betydelse i 

kommunens arbete med de övergripande målen och 
mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: Under våren har Fastighetsavdel-
ningen haft informationsmöte med föräldrarepre-
sentanter runt Odensbergsskolans planerade om- 
och tillbyggnad. 

Park/Gata har under sista året utvecklat informa-
tionen som finns tillgänglig på kommunens hem-
sida och framför allt den kommunkarta som finns 
där. Här finns numera information för allmänheten 
om planerade asfaltsläggningar, väghållare, parke-
ringar, pågående och planerade grävarbeten, mark-
tillstånd och vinterväghållning. 

Park/gata har under året varit involverade i två för-
valtningsövergripande projekt med framtagandet av 
trafikstrategin och stadskärneprojektet. I båda dessa 
projekt har ett flertal medborgardialoger hållits 
både mot riktade målgrupper såsom pensionärsråd 
eller Rådet för funktionshinderfrågor men även 
öppna medborgardialoger där alla varit välkomna.  

VA-avdelningen har via hemsidan lagt ut informa-
tion om vattenskyddsområden, biltvätt, fyllning av 
pool, dricksvattenkvalitet, kokningsrekommenda-
tioner, frusna vattenmätare/ledningar. Informat-
ionen på vissa sidor finns på flera olika språk för att 
kunna nå så många som möjligt. Information om 
vattenskyddsområdet har skickats också som brev 

till alla fastighetsägare som finns innanför skydds-
zoner.  

VA-avdelningen skickar numera ett SMS till alla 
kunder dagen innan ett vattenmätarbyte ska ske. 
Detta har ökat informationen/servicen till abonnen-
terna men även inneburit en effektivisering av per-
sonalens arbetstid.. 

Två nya e-tjänster finns också till hjälp för medbor-
gare: avgiftsberäkning för vatten och avlopp i Fal-
köpings kommun (https://sjalvservice.falko-
ping.se/oversikt/overview/228) samt volymuträk-
ning för pool (https://sjalvservice.falkoping.se/over-
sikt/overview/230). Sedan tidigare finns snurra för 
att räkna ut magasinvolym enligt dagvattenplanen 
för alla som bygger (https://sjalvservice.falko-
ping.se/oversikt/overview/229). Avdelningen 
skickar nu ett välkomstbrev till varje ny kund samt 
avläsningsbrev.  

Totalt har VA-avdelningen haft 8 informationsin-
satser via hemsida och via brev.  

Kostavdelningens dialog med medborgarna har un-
der året skett via sociala medier. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har planerat 
lekplatserna vid Broddetorpsskolan och Hästback-
ens förskola tillsammans med verksamheterna. 

Park/Gata har inte anlagt några lekplatser under 
detta år. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: Kommunens måltider är utformade på 
ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 
både lång och kort sikt. 

I enlighet med den antagna klimatstrategin för Fal-
köpings kommun arbetar avdelningen aktivt med 
fokus på måltidens roll i lärande för hållbar utveckl-
ing.  Bland annat har elever fått väga sitt tallrik-
svinn i direkt anslutning till måltiden, och därige-
nom har avdelningen, på plats, kunnat föra dialog 
med eleverna om varför det är ohållbart att slänga 
mat. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden sätts i 
fokus i skapandet av stads- och landsbygd. Att ha 
en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar 
möjligheterna att klara andra delar såsom utbild-
ning, arbete och fritid. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: Park/gata har fortsatt anläggandet av 
det nya bostadsområdet på Fåraberget och under 
2021 har byggnationen av etapp 2B fortsatt. Etap-
pen innehåller ca 40 småhustomter, flerbostadshus 
och en förskola och beräknas färdigställd under bör-
jan av 2022. 

 

I somras antog kommunfullmäktige en VA-plan för 
Falköpings kommun som ett styrdokument för vat-
ten och avlopp inom kommunen. VA planen berör 
bl.a. reservvatten, släck- och brandvatten, dagvatten 

och även VA utanför verksamhetsområden. Framta-
gande av en sådan övergripande plan har inneburit 
ett nära och bra samarbete med andra förvaltningar 
och avdelningar inom kommunen. VA-avdelningen 
arbetar också vidare med reinvesteringar av rörled-
ningar för att bibehålla ”hundraårstakten”. Säkert 
vatten är en del av infrastrukturen som skapar en 
bra boendemiljö.  

 

Övrigt: 

Efterfrågan på biogas har ökat då fler aktörer agerar 
på marknaden framför allt när det gäller förvätskad 
gas för tunga fordon. 

Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar 
biogas av matavfall och restprodukter från jordbru-
ket. Biogasen är fossilfri och framställs med energi-
optimal produktionsteknik för att vara hållbar i en 
cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel 
som är en restprodukt efter rötningen är en klimat-
smart gödning som återförs till jordbruket och ökar 
hållbarheten i livsmedelsproduktionen. 

Biogasanläggningen har tagit den nya rötkammaren 
i drift och intrimning har fortgått under året. Till-
gången till rötbart material har lösts genom en mix 
av matavfall, matavfallsslurry, gödsel mm genom 
korta avtal. Tyvärr är behandlingspriserna fortsatt 
låga vilket påverkar det ekonomiska resultatet nega-
tivt. 
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. När det exempelvis un-
der en viss period inkommit många frågor om nå-
got specifikt försöker vi informera om ämnet via tex 
vår hemsida. Vi har haft många möten via länk un-
der detta covidår när fysiska möten inte varit möj-
liga. 

 

Målbedömning 

 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     T re nd 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna (st) 1 4 3 21

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen 
(antal/av)¹⁾

3 5  av  5 4 av  6 2 av  2

  ¹⁾ Nytt sätt att redovisa från och med 2019. Tidigare redovisades endast antalet. Från och med 2019 redovisas även det totala antalet.

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

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

En god boendemiljö med tillgång till fina 
naturvärden och attraktiva miljöer ökar 
Falköpings kommuns attraktionskraft. 

Kommunen ska därför vara i framkant och i ständig 
rörelse och samtidigt förstärka det som är unikt för 
Falköping. Kommunen vinner på att samverka, 
skapa nätverk och mötesplatser för att åstadkomma 
detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: Den nya Platåbergsorganisationen har 
inneburit mycket inledande arbete, under sluter av 
2020 och början av 2021, för att skapa struktur och 
förutsättningar för att kunna utveckla områdena efter 
överlämningen till Kultur och fritid som tog över 
drift och skötsel i början av 2021.  

Park/gata har utvecklat sättet att se på utsmyckning 
av det offentliga rummet där t ex ljusinstallationer 
runt högtider är ett resultat av detta. Även andra ut-
smyckningar som inte enbart utgår från grönytesköt-
sel har startats, detta för att få ett attraktivare Falkö-
ping. 

 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny grön-
strukturplan fortsätter. Dock kunde inte den tänkta 
projektanställningen tillsättas under 2021 då det inte 

fanns tillräckliga sökanden till tjänsten. Detta arbete 
kommer därför att återupptas i början på 2022.  

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande ytor över tid. 

Aktiviteter: Vid projekteringar av nya byggnader är 
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna.  

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar förval-
tarna aktivt med rullande femårsplaner för det plane-
rade underhållet med samma syfte. 

Städavdelningen arbetar för en bra städning av lokal-
ytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor etc. 

 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 
kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 
cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: Nya projekt för att bygga ut trygga cy-
kelbanor har genomförts på Marknadsgatan och 
Fogdegatan. Även andra investeringar såsom cykel-
garaget vid Järnvägstorget har genomförts för att 
skapa trygga färdvägar för cyklister.  
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Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen ska succesivt ta 
fram kostnadsberäkningar för att konvertera de fas-
tigheter som har inslag av fossil uppvärmning. För 
att utföra dessa åtgärder kommer fastighetsavdel-
ningen att behöva yrka extra anslag. Arbetet med 
detta kommer att trappas upp under 2022. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny Trafik-
strategi för kommunen har påbörjats och en process-
plan har tagits fram. Ett förfrågningsunderlag för en 
konsult har arbetats fram och avtal med en konsult 
har nu tecknats. Konsulten ska stötta kommunens 
projektgrupp med att ta fram Trafikstrategin. Detta 
arbete har kunnat påbörjas under andra tertialen och 
ligger i fas för den tänkta tidsplanen med en färdig 
Trafikstrategi till slutet av 2022. Denna Trafikstra-
tegi har bäring mot kommunens nya klimatstrategi, 
där bland annat en konvertering från fossila bränslen 
ingår som en del. 

Kommunen håller även på med att ta fram en ny re-
sepolicy som ska bli vägledande i valet av en fram-
tida personsbilsflotta.  

Övrigt 

VA-avdelningen har under året beviljats fyra gröna 
lån från Kommuninvest avseende investeringar på 
Fåraberget och Marjarp samt reinvesteringar i Kättil-
storp och i Falköping. Totala beloppet på lånen är 91 
500 000 kr. På Kommuninvests hemsida kan man 
läsa lite mer om detta i artikeln ”Grönt ljus för 
Gröna lån till Falköping”. (Se länken: https://kom-
muninvest.se/2021/05/gront-ljus-for-grona-lan-till-
falkoping/ ).  

Fastighetsavdelningen har sedan tidigare beviljats 6 
stycken lån till olika nu genomförda fastighetspro-
jekt. 

Park/gata har byggt ut pendelparkeringen vid sta-
tionen med ca 60 nya parkeringsplatser för att säker-
ställa möjligheterna till att pendla kollektivt från Fal-
köping.  

Park/gata har byggt 3 nya publika laddplatser vid 
stationen, biblioteket och i centrum för att öka möj-
ligheten till elbilsladdning i Falköping och för att 
inte ”räckviddsångest” ska vara en anledning till att 
inte välja elbil.  

 

 

 

 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen har under året fått bra feedback på 
många sätt, inte minst via DF-respons. När det gäller 
fossilfritt finns en hel del att göra framöver. Uppdra-
get är nytt och arbete har påbörjats för att klara mål-
sättningen. 

Målbedömning 

 

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     Tre nd 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 101 134 103 624 106 394 107 029

Har beslutade grönyteplaner följts?  (ja/nej) J a J a J a J a

Andel av T N:s fordon med fossilfria drivmedel, helt eller delvis.  (%)  (Ny) 26

Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri 
uppvärmning. (%) (Ny)

89

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Infrastruktur som möjliggör 
etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikat-
ionsläge vid västra stambanan och en god 
infrastruktur som ska användas och ut-

vecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta 
skapar förutsättningar för logistikutveckling, nyeta-
bleringar och stärker befintligt näringsliv. En infra-
struktur med hög ambitionsnivå påverkar utveckl-
ingen av företagande.  

 

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: På Marjarp har de fleråriga projekten 
med att bygga ut nya industrigator för etableringar 
kunnat avslutas under första tertialet 2021. Även ter-
minalspår 3 och 4 har kunnat färdigställas, varav ett 
av dem kommer att säljas direkt till privat aktör en-
ligt tidigare upprättat avtal. 

Under andra tertialet har arbetet med den nya över-
lämningsbangården kunnat komma igång i den mer 
operativa delen och man nu är nu inne i projekte-
ringsfasen här.  Under 2021 har kommunfullmäktige 
beslutat om att bygga ut terminalspår 5 vilket för-
väntas kunna ansluta mot de kommande etableringar 
som JULA nu planerar i området. Spåret kommer stå 
klart under början av 2023.  

VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt 
för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl 
bostäder som företagsetableringar. VA-avdelningen 
är med i alla utbyggnadsprojekt där kommunalt vat-
ten och avlopp är beslutat.  

 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar.  

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har gjort ramav-
talsupphandlingar på hantverkartjänster. Ramavtals-
upphandlingar om konsulttjänster har inletts och 
dessa slutförs under 2022. Avdelningen har haft två 
informationsmöten inför upphandlingen av hant-
verkartjänsterna. 

Kostavdelningen genomför numera sina livsmedels-
upphandlingar tillsammans med ett antal andra kom-
muner i Skaraborg via Skövde upphandlingsenhet. 
Senast valde man att avbryta Falköpings kommuns 
del när det gällde mejerivaror då det hela inte riktigt 
gick som man ville. Allt i ett försök att få till avtal 
med lokala företag. Informationsmöten har hållits 
gällande upphandlingen av mejerivaror för Falkö-
pings kommuns del och ett avtal beräknas bli klart 
under 2022. 

Avtal har efter en direktupphandling slutits med LK 
Vilt AB i Skara om leveranser av viltkött. 

Inför upphandling av maskiner/fordon förs dialog 
med de lokala företagen om de behov som finns och 
hur marknaden kan matcha dessa. Diskussioner förs 
bland annat om hur marknaden har utvecklats sedan 
de senaste inköpen, för att på så sätt få input till hur 
fordonsparken kan utvecklas. 

VA-avdelningen har gjort en ny upphandling på 
schaktfri renovering av avloppsledningar. Att reno-
vera avloppsledningar med schaktfria metoder sparar 
både pengar och miljö då man inte behöver gräva för 
att förnya. Under hösten gjordes en upphandling av 
spolning och filmning av kommunala avloppsled-
ningar. 
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 
infrastruktur för att företagens etableringar ska 
kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög 
prioritet då förseningar annars kan bli kostsamma för 
berörda företag. 

Vi är aktiva för att inkludera lokala företag i nya 
upphandlingar på olika vis. 

Målbedömning 

 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     Tre nd 

Har informationsmöten hållits?  (ja/nej) J a J a J a J a

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

En lärande och utvecklande 
verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet 
bygger på flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad 
personal till olika arbetsuppgifter samt att kunna be-
hålla befintlig kompetent personal. 

 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säkerställa 
att personer utbildas med de spets- och breddkompe-
tenser som behövs nu och framöver inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen försöker bereda plats för 
olika typer av praktikanter. Förvaltningen har bland 
annat arbetat för att hitta feriepraktikantplatser som 
har kunnat fungera i dessa Corona tider. Detta har 
varit av stor betydelse eftersom till exempel social-
förvaltningen inte kunnat ta emot feriepraktikanter i 
samma omfattning som vanligt. Både Park/gata och 
städavdelningen har kunnat ta emot fler ferieprakti-
kanter än innan Corona epidemin startade. Fastighet 
har under sommaren tagit något färre feriepraktikan-
ter än tidigare. De hade kunnat ta emot några till 
men det fanns inga intresserade elever. 

Under 2021 tog VA avdelningen emot 4 praktikant-
elever från nionde klass samt två feriepraktikanter.  

Kostavdelningen ställer praktikplatser till förfogande 
internt till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
genom deras lärlingsutbildning och den språkför-
stärkta kockutbildningen för vuxna. Även externa ut-
bildare erbjuds praktikplatser inom verksamheten. 

Biogasanläggningen har normalt ganska många stu-
diebesök men under pandemin har detta begränsats 
och endast ett besök av andra kommuner har genom-
förts. Kommunstyrelsens arbetsutskott har besökt 
den nya anläggningen och informerats om drift, eko-
nomi och miljövinster med anläggningen. 

Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka 
kan variera beroende på vilka behov som arbets-
marknadsåtgärden gäller. Behovet kan gälla språkut-
veckling, yrkesutbildning, ökad tillgänglighet på ar-
betsmarknaden, ferieplatser etc. Arbetsmarknadsåt-
gärderna sker främst genom intern samverkan men 
andra aktörer kan också förekomma. Under 2021 har 
tre extratjänster varit aktuella varav en kvarstår vid 
årsskiftet. Avdelningen har också tillhandahållet tre 
platser för Connect 2.0 varav två kvarstår vid års-
skiftet.  

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: På lite längre sikt ska de flesta fastig-
hetsskötartjänster uppgraderas till fastighetstekniker. 
Detta ska ske dels genom nyrekrytering vid nyan-
ställning dels genom vidareutbildning av den befint-
liga personalen. 

Fastighetsavdelningen har haft en heldagskurs om 
fastighetsägarens ansvar rent juridiskt. 

En digital utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare 
startade under våren och har genomförts under stora 
delar av 2021. Under hösten startade ytterligare en 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare, vilken 
kommer pågå fram till våren 2022. En förnyelse av 
PRYL-certifiering  för berörda lokalvårdare skedde i 
december.  

Park/Gata har kontinuerligt utbildningar för att sä-
kerställa god arbetsmiljö och trygga säkerheten för 
personalen. Avdelningen har nyligen hjälpt personal 
med att komplettera sitt körkort med C-behörighet. 
Personal som kör lastbil i tjänsten erbjuds nu YKB-
utbildning (YrkesKompetensBevis) som numera är 
ett lagkrav. 

VA-avdelningen har återkommande utbildningar 
inom arbetsmiljön. Avdelningens tekniker har fått 
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dricksvattenprovtagningsutbildning för att kunna ef-
fektivisera arbetet runt dricksvattenkontrollerna. Ge-
nom att kunna ta prover själva minskas provsvarsti-
den samtidigt som flexibiliteten ökar. Även utbild-
ning på provtagning på avloppsidan har genomförts.  

För hela förvaltningen diskuteras behoven av kom-
petenshöjning vid minst varje utvecklingssamtal. 

Biogasen har distansutbildat nyanställda inom gas-
säkerhet samt utbildat driftchefen till gasförestån-
dare. 

Fortbildning inom kostavdelningen förutsätter ofta 
att man kan träffas fysiskt och den möjligheten har 
varit starkt begränsad under året. I november lycka-
des dock en heldag genomföras för att inspirera 
kockar till kreativt tänkande när det gäller servering 
av fisk. Utöver det har avdelningen deltagit i digitala 
workshops kopplade till klimatlöftena och ledningen 
på avdelningen har erbjudits och deltagit i andra di-
gitala fortbildningar med olika rubriker. 

 

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillitsba-
serat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill bli kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa tyd-
liga ansvarsområden och många kontaktytor för dia-
log mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflö-
den. Eventuella problem hanteras när de dyker upp. 
Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Park/Gata väljer att genomföra vissa projekt helt i 
egen regi för att säkerställa kompetens och skapa lite 
nya utmaningar för personalen. Detta gör även att 
personalen utvecklas som beställare av externa tjäns-
ter. Ett exempel på detta är etapp 2B på Fåraberget 
som utförs helt i egen regi. 

VA-avdelningen har arbetat med att öka kompeten-
sen runt arbetsmiljöfrågor och ett förbättrat inform-
ationsflöde för att skapa en involverande arbetsmiljö 
och en ökad tillit. 

 

En annan del, av att vara en lärande och utveck-
lande verksamhet, är att förvaltningen ska ha ett 
långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte 
att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar 
miljö- och klimatansvar för att göra så litet klimat-
avtryck som möjligt. 

 

Delmål: att optimera de system och processer som 
finns i verksamheterna på ett så bra sätt som möjligt 
för att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt ge-
nom sina regelbundna ”lokalgruppsmöten” med 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvalt-
ningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för att 
effektivisera användandet av kommunens lokaler, 
både ägda och inhyrda. Avstämning sker av hur lo-
kalbehoven förändras och kan samordnas både på 
kort och lång sikt. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få försäm-
rade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommunens 
fastigheter. Att fastigheter/lokaler städas och under-
hålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare för att 
skapa långsiktig hållbarhet är viktigt.  

VA-avdelningen renoverar ledningsnätet genom re-
lining för att minska belastningen på avloppsre-
ningsverken. Sammantaget för alla ledningstyper 
blir den så kallade ”hundraårstakten” 0,5 % för året. 
En variation mellan olika ledningstyper finns dock, 
spillvattenledningarna ligger på 0,7 %, dricksvatten-
ledningar på 0,5 % och dagvattenledningar på 0,4 %. 

Kommunens LORA-system (överföring av sensorin-
formation via radionät) har börjat användas av VA-
avdelningen till bevakning av flöde och tryck på 
dricksvattenledningar för att tidigt upptäcka läckor 
på nätet. Arbetet med att införliva Lora i VA-avdel-
ningens styrsystem pågår. På detta sätt kan man få 
en samlad bild av anläggningarna.  

Implementering av underhållssystem Maint Master 
har påbörjats. Arbete med implementeringen är 
flerårig och syftet är att optimera drift och processer 
på VA-anläggningar. Även biogasen använder Maint 
Master. 

VA-avdelningens verksamhetssystem Valvet har un-
der året bytt databas vilket inneburit en bättre funk-
tionalitet samt besparingar i licenskostnader. Valvet 
fortsätter att utvecklas och användas för att lagra in-
formation om ledningsnät och arbeten som utförs. 
Hittills i år har vi lagrat ca 800 kartkopplade bilder 
på ledningsarbeten.  

VA-avdelningen arbetar hela tiden för att minimera 
bräddning av avloppsvatten. Under 2021 behandla-
des 2 809 732 m³ av avloppsvatten, 8539,4 m³ blev 
bräddat varav 973,6 m³ var obehandlat. Detta ger en 
bräddningsprocent på 0,34 %. 

Park/gata har under 2021 startat ett nytt förvaltnings-
system för att övervaka och samordna grävarbeten 
på kommunala gator. Systemet gör det lättare att 



nämndsberättelse 

16 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021 

hitta samordningsvinster mellan olika ledningsägare 
i Falköping. Det innebär också att kommunen tar ett 
steg framåt i övervakandet av pågående grävarbeten 
i kommunen. Genom avgifter minskas risken för att 
externa grävarbeten blir stående öppna under onö-
digt lång tid, vilket försämrar trafikföringen i kom-
munen.  

Park/gata har även tagit fram nya rutiner för asfalts-
planering och utläggning av asfalt, vilket kommer att 
minska riskerna för att befintliga betäckningar blir 
överasfalterade.  

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska klimatavtrycket och därmed öka för-
valtnngens miljöansvar. 

Aktiviteter: Förvaltningen kommer att se över de 
kommande maskininköpen för att de ska följa kom-
munens klimatstrategi. Detta innebär bland annat att  
inköp görs som matchar förvaltningens behov och 
inte ger en massa överkapacitet som aldrig kommer 
att utnyttjas. 

Kommunens nu gällande avtal avseende elenergi är 
upphandlat med krav på bra miljöval. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av kemiska 
hälsorisker har resulterat i en förbättring både avse-
ende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även till en 
minskad miljöpåverkan.   

VA-avdelningen har gjort en upphandling av reno-
vering av avloppsrör via ”flexibel foder”, en schakt-
fri metod som sparar miljön. För att minska energi-
förbrukning på reningsverket Hulesjön gjordes ana-
lyser som resulterade i en installation av en ny kon-
densator. Investeringen har en återbetalningstid på 2 
år.   

På VA-avdelningens driftsenhet har i år ett arbete 
pågtt med att arbeta i enlighet med metoden 5S.  (5S 
är en japansk steg-för-steg metod, som rätt tilläm-
pad, skapar och upprätthåller ordning och reda på ar-
betsplatsen.). Arbetet syftar till att skapa struktur i 
allt arbete på enheten och optimering av lager och 
inköp av material. 

Inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” har kommunen avgett 
ett antal löften, för 2021, som alla är tänkta att bidra 
till en minskning av klimatpåverkan. Kostavdel-
ningen har där bidragit till full måluppfyllelse avse-
ende minskning av mängden koldioxidekvivalenter 

av inköpta livsmedel. Målet var satt till 1,7 kg CO2e 
per kg inköpta livsmedel och avdelningen nådde så 
lågt som 1,5 kg CO2e. 

 

Systemeffekter i verksamheterna 

För att kunna dra fördel av hela kommunens kompe-
tenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet med 
andra avdelningar, förvaltningar och externa orga-
nisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera process-
baserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och medbor-
garnas behov. 

En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen 
av samhället som vi bör vara en del av.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: Vid projektering av nya byggnader: 
Projektledare, förvaltare och driftsavdelning pratar 
om utformningar som skapar smidighet och bra ar-
betsflöden. Verksamheterna beskriver sina behov 
och alla dessa synpunkter jämkas ihop till en lösning 
som blir så optimal som möjligt för alla parter över 
tid. 

För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med 
verksamheten om verksamhetens behov och sina un-
derhållsplaner för att minska risken för felpriorite-
ringar. Detta sker främst via lokalgrupperna. 

VA-avdelningen: Ett stort arbete med egenkontroll-
programmen på reningsverken har påbörjats. Egen-
kontrollprogram för C-anläggningar och Hulesjöns 
reningsverk är färdiga och inskickade till tillsyns-
myndigheten (MÖS) och arbete med resterande an-
läggningar pågår. Egenkontrollprogram är lagstad-
gade enligt Miljöbalken och egenkontrollförord-
ningen.  

Kostavdelningen arbetar för ett utökat samarbete 
med barn- och utbildningsförvaltningen för att tyd-
liggöra att skolmåltiden är en del av utbildningen 
och att det med ett utökat samarbete finns förutsätt-
ningar att påverka eleverna i en mer hållbar riktning. 

För biogasen har under året arbetet med certifiering 
enligt SPCR120 fortgått och prövoåret avverkats; 
vilket normalt borde leda till ett godkännande under 
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2022. Möjligheten till fysiska möten har under året 
emellertid varit begränsade, vilket kommer att för-
sena godkännandet då fysisk avsyning krävs för fullt 
godkännande. Certifieringen säkerställer kvaliteten 
på biogödseln och möjliggör för att gå vidare med 
KRAV-certifiering. 

Park/gata har ett pågående projekt med att inventera 
skolvägar med hjälp av skolbarn som digitalt marke-
rar färdväg och upplevda risker. Detta arbete har 
dock varit tvungen att pausas under COVID-19 peri-
oden då besök i skolorna inte varit möjligt.  

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera tjänster och varor 
så att verksamheterna blir effektivare och mer kvali-
tetssäkrade. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar med att 
succesivt byta ut gamla låssystem till låssystem med 
elektroniska programmerbara nycklar.  

Kommunens fastigheter utrustas allt eftersom med 
modern styr- och reglerteknik, för att bli mer energi-
effektiva. Detta kräver i sin förlängning mer utbil-
dade fastighetsskötare/fastighetstekniker. 

Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler som 
har sådan utformning att det är möjligt med en in-
stallation.  

Park/Gata har tagit fram en digital asfaltsbeställning 
gentemot avdelningens ramavtalsleverantör, som 
även synkar mot andra digitala system, vilket mins-
kar risken för felbeställningar. Systemet bidrar till en 
snabbare handläggning.  

VA- avdelningen har börjat använda en SMS-tjänst 
vid byte av vattenmätare och även vid driftstörningar 
på nätet. Att man aviserar byte av vattenmätare via 
SMS har avsevärt förbättrat processen. Abonnen-
terna är mer uppmärksamma på den bokade tiden 
och har större möjlighet att vara hemma vid bytet.   

Den nya biogasanläggningen för rötning, som är 
automatiserad och övervakas med den senaste tekni-
ken samt införandet av kontrollrutiner enligt 
SPCR120, ligger i topp vad gäller optimering av 
energi, miljö och klimat. 

 

Verksamheterna är till för 
kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna känne-
tecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla och tillhandahålla service 
och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande, 
som utgår från helheten och förenklar vardagen för 
medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda 
de är med, förvaltningen. 

Aktiviteter: Synpunktshanteringen, DF-respons, är 
en del i denna process. Löpande utvärderingar av 
dessa synpunkter sker och upplevs som ett stöd i pla-
neringen av arbetet inom Park/Gata, som får den 
klart största andelen av de synpunkter som inkom-
mer via DF-respons. I medborgarenkäten får framför 
allt Park/Gata stort input i dessa frågor. 

Fastighetsavdelningen gjorde en NKI-undersökning 
under 2020, en undersökning som kommer att följas 
upp regelbundet. En del av det som framkom i denna 
undersökning har avdelningen arbetat aktivt med un-
der 2021.  

Kostavdelningen har under tidig vår genomfört digi-
tala uppföljningar av vad eleverna tycker om skol-
maten, i samarbete med Unga kommunutvecklare. 
Resultatet visar att 58,3 % av grundskoleeleverna 
och 35,6 % av gymnasieleverna är nöjda eller 
mycket nöjda med skolmaten i sin helhet.  

Under hösten har uppföljningar genomförts på ut-
valda skolor genom så kallade dialogkafé, också 
detta i samarbete med Unga kommunutvecklare. Vid 
dessa tillfällen har eleverna haft möjlighet att fram-
föra synpunkter och komma med förslag på förbätt-
ringsområden gällande skolmåltiden. 

Avdelningen har ständigt matsvinnet i fokus och för 
2021 har kommunen avgett ett klimatlöfte gällande 
matsvinn. Målet för klimatlöftet har avdelningen inte 
lyckats uppfylla, men sammanställningen för året 
pekar på att mängderna sjunker. 

VA-avdelningen får mycket information om vad de-
ras kunder tycker via sin kundtjänst samt via DF re-
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spons. I sista medborgarundersökningen låg VA-av-
delningen i toppen på rankningen och avdelningen 
strävar efter att behålla placeringen.  

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom direktkon-
takter samt städråd. På städråd säkerställs gällande 
överenskommen lokalvårdsbeskrivning, förvänt-
ningar respektive nöjdhet och hur slitage och ned-
skräpning påverkar allas arbetsmiljö.   

Städavdelningen genomför kontinuerligt uppfölj-
ningar med verksamheterna genom städråd och be-
sök direkt på plats. Ett arbetssätt som avdelningen 
arbetat med över tid och som bygger på tillit mellan 
städavdelningen och verksamheterna. Vid dessa mö-
ten fås återkoppling i realtid och goda relationer 
byggs.  

Under 2021 skickade städavdelningen ut en enkät till 
12 arbetsplatser med frågor om nöjdhet och samar-
bete. Enkäten gick ut till grundskolor gällande för-
skoleklass till årskurs 6, Ållebergsgymnasiet, Kul-
turskolan, SPC och Familjecentralen. Svarsfrekven-
sen blev 91,7 %. Svaren visar på att mer än två tred-
jedelar av de tillfrågade är nöjda med det som utförs 
och färre än en tredjedel kan se ett behov av eventu-
ellt ändrade städfrekvenser/moment. Samarbetet 

med städavdelningen ses som övervägande bra eller 
mycket bra.  

Förvaltningen har anmält sig till en medborgarun-
dersökning, ”Kritik på teknik” som genomförs i 
SKRs regi och som undersöker nöjdheten hos invå-
nare gällande VA, avfall och drift av infrastruktur 
såsom gator, gång och cykelbanor. Undersökningen 
kommer att genomföras under våren 2022. 

Kostavdelningen har inte, på grund av pandemin, 
kunnat följa upp vad brukare inom särskilt boende 
tycker om maten. En enkät till brukare inom ordinärt 
boende har dock gått ut och återigen blir betyget på 
helheten för måltiden mycket gott. 

 

Övrigt: 

Sedan 2020 genomför kostavdelningen mätningar 
där de följer upp och redovisar mängden matsvinn 
enligt den mall som livsmedelsverket skapat för att 
kunna göra jämförelser mellan olika kommuner. 
Livsmedelsverket har sedan 2020 ändrat i sin  mall 
vilket innebär att mängderna från och med 2020 inte 
längre redovisas i % utan i gram och uppdelat på 
förskola, skola och äldreomsorg. 
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Från och med hösten 2020 redovisas kökens olika svinn på nytt sätt enligt den nationella metod som Livsmedels-
verket lagt grunden till och de nya siffrorna är därmed inte jämförbara med tidigare siffror. De redovisar numera 
i enheten gram per portion och inte som tidigare i procent. Därav följer en ny redovisning enligt tabell nedan. 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     T re nd 

Kökens kökssvinn ska minska (%) ¹⁾ 6,8 5,8 iu ⁶⁾

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 1 2,9 1 0,0 ²⁾ 1 1 ,1  ²⁾ iu ⁶⁾

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,5 5,2 ²⁾ 6,1 ²⁾ iu ⁶⁾

Andel elever som är nöjda med maten ska öka. (%) 38 ³⁾ iu iu 58,3

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten ska öka. (%) 77,8 78,9 76,6 iu

Andel brukare i ordinärt boende som är nöjda med maten ska öka. (%) ¹⁾ 89,7 92,1 90,4

Förbrukning av energi i ägda lokaler (kW h/m²) 129 123 113 123

Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité. (%) Påbörjat iu 93,7 ⁴⁾ 69,2 ⁴⁾

1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen. (%) 0,73 0,84 0,8 0,5

S vinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn. ( %) 8,9 5 ,3 5 ,7 3 ,2

Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (m³ resp 
andel brädd i ‰)

398 / 0,22
2 083 / 

0,99
2 760 / 

1,13
974 / 0,34

Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton) (Ny 
formulering) 

4768 5901 5280 5789

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. 
(MW h)

4309 4264 4032 3924

Antal kvadratmeter i ägda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BR A) 
(Ny)

236 870

Antal kvadratmeter i förhyrda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² 
BR A) (Ny)

44 629

     varav inom koncernen (m² BR A) 15 066

     varav moduler  (m² BR A) 3 063

  ¹ ⁾  Ny indikator från och med 2020.

  ⁴⁾ Det är förskolor, bibliotek, museum och verksamhet inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen som tillfrågats, totalt 21 st.
     S varsfrek vensen är 76 %

  ²⁾ Beräkningarna är fr.o.m. hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed inte jämförbara med
     tidigare mätningar.

  ⁴⁾ Enkäten gick  ut till grundskolor gällande förskolek lass till årskurs 6, Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan, SPC och Familjecentralen. 
      S varsfrek vensen är 91 ,7 %. 

  ⁴⁾ Från och med hösten 2020 redovisas resultaten enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och är därmed inte jämförbara
      med tidigare siffror. Resultat enligt ny metod redovisas i separat tabell.

  ³⁾  Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör.

K ommunikativ  indikator  2 020      2 020      2 021      2 021     
Kökens kökssvinn ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 1 2 1 1 9
S kola iu 6 6 6
Äldreomsorg iu 1 8 21 1 9

Kökens tillagningssvinn ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 29 26 25
S kola iu 20 21 1 6
Äldreomsorg iu 85 62 75

T allrikssvinnet i kökets matsalar ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 1 6 1 5 1 8
S kola iu 22 1 9 21
Äldreomsorg iu 28 28 32
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningens personal har erbjudits många utbild-
ningar. Digitaliseringen har dessutom inneburit en 
möjlighet för fler utbildningar ur både tids- och kost-
nadsaspekt. 

Förvaltningen ligger bra till i medarbetarenkäten.  

Under denna sommar; trots Covid-pandemi, har för-
valtningen lyckats ordna fler sommarpraktikplatser 
än vanligt, vilket behövts då omsorgen inte kunnat 
erbjuda platser i samma omfattning som brukligt. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 
hittar även nya användningsområden för den, exem-
pelvis LORA-systemet (P/G, VA). Detta till gagn 
både internt och för våra invånare i kommunen.  

Målbedömning 

 

 

 

 

 

  

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Personalredovisning  

personalredovisning 

Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Verksamheternas flyttningar till och 
från ersättningslokaler är en utmaning för avdel-
ningen. Dimensionering och rekrytering av personal 
måste anpassas. Personal erbjuds utökad arbetstid 
upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster vid 
behov. Under året är det främst socialförvaltningens 
flytt till Ranliden som påverkat mest. Det har inne-
burit att arbetsplatser såsom delar av Collegium 
Park, Trinnöjegatan 3, Stadshuset m.fl. lämnats.  

På VA-avdelningen har det under 2021 varit en del 
personalförändringar. I sommar tillträde ny VA-
chef med enklare förändring i organisationen. Un-
der året har det varit ett antal pensionsavgångar som 
har återbesatts. 

 

kompetensförsörjning 

Kostavdelningen har under året valt att återgå till en 
organisation med en heltidsanställd måltidsutveck-
lare. Ett utökat samarbete med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen krävs 
om framgång ska nås i det gemensamma arbete gäl-
lande hållbara måltider. Utökning av tiden som 
verksamheten ställer till förfogande till andra för-
valtningar för fortbildning, utvecklande av matråd 
och en implementering av måltider som en mer in-
tegrerad del av skolan. 

I övrigt har den kompetens och den bemanning som 
var planerad för 2021 behövts, därför har de pen-
sionsavgångar, uppsägningar och tjänstledigheter 
som inträffat under året ersatts. Tillgången till rele-
vant kompetens är märkligt låg. Det fanns en tro att 
all restaurangpersonal som under pandemin blivit 
av med sina arbeten skulle se tjänster inom kommu-
nal förvaltning som attraktivt. 

Städavdelningens målsättning är att samtliga lokal-
vårdare har grundläggande lokalvårdsutbildning 
med möjlighet till PRYL-certifiering. Ytterligare en 
till två dagars fortbildning sker per år.  

Med medel från Omställningsfonden har digital ut-
bildning i Yrkessvenska för lokalvårdare genom-
förts. Ytterligare en grupp lokalvårdare har fått 
möjlighet under 2021. Utbildningen är förlängd till 
delar av 2022. Yrkeskompetens är viktig för en at-
traktiv arbetsgivare. 

Fastighetsavdelningen har som målsättning att be-
fintliga fastighetsskötartjänster uppgraderas till  fas-
tighetstekniker. Det ska ske dels genom nyrekryte-
ring vid nyanställning, dels genom vidareutbildning 
av befintlig personal. 

 

Personalmässiga förändringar jämfört med 
personalplaneringen 

Kostavdelningens verksamhet har, totalt sett, inte 
föranlett några personalförändringar i antalet tjäns-
ter. Men i samband med en uppsägning från en av 
kökscheferna valde avdelningen att organisera om 
och antalet kökschefer har därmed minskat med en 
tjänst under 2021. 

Städavdelningen har påverkats av det fortsatta städ-
behovet i delar av Collegium Parks lokaler samt 
Motionscentralen som har städbehov av låg- re-
spektive högsäsong. Campingen har också fortsatt 
städats under året i väntan på beslut för den fortsatta 
driften.  

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 

Antal anställda

Tillsvidare anställda 332 328

Visstids anställda 14 18

Timanställda 56 50
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Frånvaro 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda per avdelning 
inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av till-
gänglig ordinarie arbetstid). Hälsotalen redovisas 
från och med 2021 enligt följande:  
1. januari- april 
2. januari-augusti 
3. januari-december (årsredovisning) 
Syftet med denna redovisning är att se förändringen 
över året. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror för-
sämring och svarta ingen större skillnad mot samma 
period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,92 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 
(37 % 2020) och 18,8 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 
2021 (16 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnads-
förvaltningen är  6,6 % och den totala sjukfrånvaron 
för hela kommunen är 7,1 %.  

2021 är ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken pga. 
pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 

  

Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

 

Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 
 

 

 

 

  

2020 2021 
Kvinnor
2020 

Kvinnor
2021 

Män 
2020 

Män 
2021 

Varav 
över
 60 dgr 
2020 

Varav 
över
 60 dgr 
2021 

 – 29 år 
2020 

 – 29 år 
2021 

30 – 
49 år 
2020 

30 – 
49 år 
2021 

50 år – 
2020 

50 år – 
2021 

Totalt 7,3% 6,6% 8,7% 8,6% 5,1% 3,7% 33,0% 37,7% 6,6% 7,0% 6,6% 6,6% 7,9% 6,5%

Avdelning Totalt Kvinnor Män 
Varav över

 60 dgr 

4,2% 10,1% 3,8% 40,1%

(8,1%) (9,8%) (7,5%) (24,3%)

11,7% 13,0% 6,4% 47,5%

(12,1%) (12,9%) (9,0%) (41,7%)

4,0% 4,5% 3,9% 20,0%

(3,7%) (3,3%) (3,8%) (9,5%)

5,3% 5,7% 2,4% 20,5%

(5,3%) (5,6%) (2,4%) (19,5%)

5,1% 5,1% 0,0% 0,0%

(1,7%) (1,7%) (0,0%) (0,0%)

1,4% 3,0% 0,9% 0,0%

(3,3%) (4,1%) (3,0%) (34,6%)
VA avdelningen

Fastighetsavdelningen

Kostavdelningen

Park/Gata avdelningen

Städavdelningen

Växel/reception
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

Nämndens resultat för 2021 är -192 608 tkr vilket är 
104,0 % av budgeten. Avvikelsen för 2021 visar på 
ett underskott med – 7 445 tkr. 

Den största avvikelsen hänför sig till rivningen av 
Stenstorpsskolan som inte varit budgeterad, totalt 
9 557 tkr. 

Nämndens utfall har påverkats av konsekvenserna 
av pandemin Covid-19 då verksamheterna som ser-
vas delvis haft distansundervisning samt att vissa 
verksamheter har varit stängda. Efter sommaren har 
det dock börjat att återgå till mer normalläge. 

Intäkterna är -4 266 tkr lägre än budgeterat.  

De externa intäkterna (avgifter mm) har minskat på 
kostavdelningen p.g.a. Covid -19 och inställda ex-
terna evenemang.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – september på 
grund av Covid-19. 

Den minskade interna intäkten beror på att en beräk-
nad internhyra för Vindängens skola har korrigerats 
under året, detta ger en avvikelse på – 5 700 tkr. 

De interna intäkterna ökar jämfört med föregående 
år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar, 
detta beror på att vi numera brutto debiterar intern-
hyrorna från 2021. 

Personalkostnader är lägre än budgeterat, detta kan 
delvis förklaras av att vissa verksamheter tillfälligt 
har stängts igen p.g.a. Covid -19. Personal har omdi-
rigerats och kunnat täcka upp vid frånvaro och vika-
riekostnaden har därför minskat. 

Verksamhetskostnaderna ligger över budgeterat vil-
ket kan förklaras av rivningen av Stenstorpsskolan 
som inte var budgeterad.  

Verksamhetskostnader ökar jämfört med föregående 
år p.g.a. ökade skötselytor för park/gata samt ökade 
lokalytor för fastighetsavdelningen. Detta påverkar 
även personalkostnaderna som ökar jämfört med ti-
digare år. 

Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som 
föregående år. En sänkning av internräntan har 
gjorts från 2%  till 1,25 % 2021. Sänkningen har 
mötts av ökade kapitalkostnader då nya investe-
ringar har aktiverats och tagits i bruk. Avvikelsen 
beror på att aktiveringar av projekt gjorts under året. 
Detta genererar kapitalkostnader som inte ligger 
med i budget. 

Interna kostnader ligger över budgeterat då de egna 
fordonen på både park/gata och fastighetsskötsel bli-
vit dyrare än budgeterat då nya fordon har köpts in.

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 5 495,6 5 395,0 6 904,0 -1 509 5 096,0

Statsbidrag 5 478,6 5 490,6 3 283,0 2 208 3 970,0

Övriga intäkter 16 087,2 16 688,0 16 111,0 577 15 931,0

Interna intäkter 318 231,7 347 308,8 352 850,0 -5 541 344 136,0

Summa intäkter 345 293 374 882 379 148 -4 266 369 133

Kostnader

Personalkostnader -151 766,3 -158 400,3 -163 728,0 5 328 -159 866,0

Verksamhetskostnader -173 219,5 -192 612,7 -188 261,0 -4 352 -184 567,0

Kapitalkostnader -121 216,2 -116 730,0 -115 919,0 -811 -116 733,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -74 019,2 -99 747,3 -96 403,0 -3 344 -98 535,0

Summa kostnader -520 221 -567 490 -564 311 -3 179 -559 701

ÅRETS RESULTAT FÖR 
SKATTEFINANSIERAT 

-174 928 -192 608 -185 163 -7 445 -190 568
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Verksamhetsredovisning 

Park/gata 
Inför 2021 har Park/gatas budget justerats för bl.a. 
utökade skötselytor och indexökning för externa 
kostnader. Den 1 april har driften av friluftsområdet 
Mösseberg omorganiserats till Kultur och Fritid, 
vilket innebär att både personal och budget flyttats 
dit. 

Park/Gatas utfall för helåret 2021 är – 1,1 mnkr. 
Orsaken är framförallt omfattande kostnader för 
järnvägsverksamheten på Marjarp samt att fler tim-
mar som lagts på parkunderhåll under första delen 
av året. Strategiska medel har beviljats för Sommar-
gatan 2021 men budget för detta ligger på kommun-
styrelsen och utfallet ligger kvar på tekniska nämn-
den, detta gör att avdelningen gör ett större under-
skott om ca 0,5 mnkr. I stort sett följer ändå utfallet 
den planerade budgeten och avdelningens resultat 
avviker endast med 0,64% sett till omsättningen.  

Trots en lång vinter med många insatser för vinter-
väghållning har kostnaderna kunnat hållas inom 
budget då de mest kostnadsdrivande aktiviteterna 
ändå kunnat undvikas. I samtliga tätorter har 
vårsopningen, som är en del av vinterväghåll-
ningen, sopats i egen regi utan externa aktörer. 
Detta som en del i besparingsåtgärderna. vilket 
medfört att kostnaderna kunnat hållas nere med ca 
0,1 mnkr. 

Kost 
Kostavdelningen har gjort ett stort överskott under 
2021 på 5,4 mnkr. Orsakerna till detta beror bland 
annat på att de åtgärder avdelningen vidtagit inför 
2021 för att möta den besparing som lades på verk-
samheten, har haft genomslag. Utöver det har anta-
let serverade portioner ytterligare minskat i jämfö-
relse med 2020 och de priser avdelningen idag beta-
lar för sina livsmedel ligger tämligen lågt. 
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsme-
del gör också att kostnaden för livsmedel minskar 
och det fokus som under året legat på effektivitet 
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett vik-
tigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning 
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron. 

Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har 
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vil-
ket gjort stor skillnad trots att konsumtionen mins-
kat på grund av stor frånvaro bland barn och skol-
elever. 

Den inplanerade konferensen för hela avdelningen 
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på 
grund av den rådande pandemin. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har ett stort underskott 2021 
på – 14,2 mnkr. Underskottet beror bland annat på 
rivningskostnader för Stenstorpsskolan som har be-
lastat resultatet med 9,6 mnkr, vilket inte varit bud-
geterat.  

Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter 
där nyinvesteringar gjorts, har ytan blivit felaktig. 
Internhyran har korrigerats, vilket innebär minskade 
interna intäkter med 5,8 mnkr för fastighetsavdel-
ningen. 

Mediakostnaden avviker med - 2,8 mnkr mot bud-
get. Priset på el har ökat i slutet på året och energi-
förbrukningen har ökat jämfört med tidigare år. Ök-
ningen beror på att ventilationen på skolor och för-
skolor körts längre tid under pandemin samt att 
2021 var kallare jämfört med 2019 och 2020.  

Städ 
Städavdelningens utfall på - 0,5 mnkr beror på 
ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom pap-
pershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt re-
kommendationen att tvätta händerna ofta med an-
ledning av covid-19. Även engångsmaterial som 
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under 
pågående pandemi. Budgeten för 2021 har minskat 
med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. 

Övrigt 
Här finns ett överskott på 3,1 mnkr, det kan förkla-
ras av att nämnden haft minskade kostnader i och 
med Covid -19 samt att nämnden inte haft några 
oförutsedda kostnader.    

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 
2020 

BOKSLUT 
2021 

BUDGET 
 2021 

AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Park/Gata -60 941,0 -66 409,1 -65 305,0 -1 104 -65 505,0

Kost -88 293,7 -90 996,6 -96 351,0 5 354 -93 551,0

Fastighet -19 191,3 -27 038,0 -12 798,0 -14 240 -23 133,0

Städ -557,9 -1 922,8 -1 384,0 -539 -1 484,0

Övrigt -5 944,3 -6 241,4 -9 325,0 3 084 -6 895,0

ÅRETS RESULTAT FÖR 
SKATTEFINANSIERAT 

-174 928 -192 608 -185 163 -7 445 -190 568
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Avdelning Park/Gata 

Avdelningschef: Fredrik Johansson 

Verksamhet 

Väghållare och förvaltare av kommunens gator och 
vägar. 
Projekterar, projektleder och anlägger kommunens 
infrastruktur som gator och VA-nät. 
Förvaltar och underhåller kommunens allmänna 
platsmark som parker och torg.  
 
Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistik-
centrum. 
Förvaltar och administrerar kommunens transport-
central. 
Förvaltar kommunens flygplats. 
Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad.  
Bidragsgivning för enskilda vägar och belysnings-
föreningar. 
Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommu-
nens ägda fastigheter. 
Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat av-
fall.  
Handlägger kommunens frågor för allmän kollek-
tivtrafik ur ett operativt perspektiv. 
 

  
Avdelningen består av 53 tillsvidareanställda och 3 
BEA anställningar. Avdelningen är organiserad 
med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuen-
het, en enhet för anläggningsservice samt en trans-
portenhet med respektive tillhörande arbetsledare. 
Till detta kommer en trafikenhet, administration 
och en biträdande gatuchef som lyder direkt under 
gatuchef. 

Ekonomi 

 

Avdelningens resultat för 2021 är -1 104 tkr jämfört 
mot budget som uppgick till 65 305 tkr och därmed 
en procentuell avvikelse på 1,7 procent. Den totala 
omsättningen på driften på park/gata uppgick till 
133 237 tkr. 

Årets händelser 

Under året har en ny gatubelysningsentreprenör an-
tagits för ramavtal, som tagit över driften efter 
FEAB som haft avtalet i många år. Detta har inne-
burit att många nya rutiner har varit nödvändiga att 
ta fram, men med ett positivt resultat. Även ett nytt 
serviceavtal för trafiksignalerna har tecknats under 
året, vilket förväntas innebära att vi kan få mer 
driftsäkra trafiksignalskorsningar i framtiden.  

-En översyn av reglementet har gjorts med förtydli-
ganden av ansvaret för flygplats, järnvägsanlägg-
ningen vid Marjarp och ansvarsförhållandet kring  
kollektivtrafik frågor. 

Under 2020 togs beslut i kommunstyrelsen om att 
ta fram en ny organisation för friluftsområdet Mös-
seberg. En utredning togs fram som visade på för-
slag att driften av denna verksamhet skulle organi-
seras under Kultur- och fritidsnämnden,. Beslut om 
detta togs i Kommunfullmäktige under februari 
2021 och  i maj månad gick driften av friluftsområ-
det Mösseberg över till kultur- och fritid med tillhö-
rande personalansvar och budget.  

Mycket av verksamheten har fortsatt präglats av 
Covid-19. Trots att avdelningen inte varit drabbad i 
någon större omfattning eller blivit tvingad till 
några mer omfattande omplaneringar, har det ändå 
inneburit en viss återhållsamhet i verksamheten.   

Under 2021 har park/gata haft utgifter för totalt 
47 575 tkr varav 30 312 tkr är investering mot tek-
niska nämndens investeringsram och 17 263 tkr är 
mot kommunstyrelsens investeringsram i form av 
MEX (mark- och exploatering) investeringar. Den 
totala investeringstakten har därmed varit något 
lägre än för tidigare år.  

Park/Gata avdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 66 828 63 124 60 441

Kostnader -133 237 -124 064 -119 502

Nettokostnader -66 409 -60 941 -59 061

Budget -65 305 -65 825 -58 586

Budgetavvikelse -1 104 4 884 -475
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De enskilt största projekten för 2021 har varit Fåra-
berget 2B och överlämningsbangården på Marjarp 
samt trafikombyggnaderna på Marknadsgatan och 
Fogdegatan. 

 
Flygfoto Fåraberget 2B 
 

Maskininvesteringar har inte kunnat genomföras 
som planerat under året då Covid-situationen i värl-
den har inneburit att det saknas komponenter och 
maskiner inte längre kan levereras i tid. Detta har 

gjort att avdelningen inte kunnat följa den tänkta 
maskininvesteringsplanen. 

Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt ut-
veckling som en attraktiv cykelstad och säkra pas-
sager har fortsatt under året och investeringar har 
gjorts om totalt 5 557 tkr. Projekt inom detta har 
koncentrerats på kvarteren runt Marknadsgatan och 
Fogdegatan där nya cykelbanor har anlagts och 
korsningar har trafiksäkrats. 

Under året har man även gjort investeringar för en 
kommun med hållbar utvecklingen. Exempel på 
detta är utbyggnaden av pendelparkeringar vid sta-
tionen som medfört att det finns fler parkeringsplat-
ser tillgängliga för den som väljer att resa kollek-
tivt. Det har även investerats i tre nya laddplatser 
för elbilar som placerats vid stationen, biblioteket 
och vid centrum samt investering av ett nytt låsbart 
cykelgarage vid stationen med plats för 45 cyklar 
som nu idag är fullt uthyrt.  

 

 

 

Falköpings cykelgarage vid järnvägsstationen. 
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Verksamhetsredovisning 

 
Nettokostnaden (kr)/m2 inkluderar kapitalkostnader för nyexploatering vilket kan vara missvisande eftersom 
nyckeltalet inte visar vad som är rent drift och underhåll. 

 

 
Grönyteskötsel vid Gudhemsskolan

ParkGata 2021 2020 2019

Barmarksunderhåll (gatukostn)

Nettokostnad (tkr) 17 079 16 819 14 650

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 529 171 1 526 061 1 502 391

Nettokostnad (kr)/m2
11,17 11,02 9,75

Vinterväghållning

Nettokostnad (tkr) 6 485 3 270 6 713

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 529 171 1 526 061 1 502 391

Nettokostnad (kr)/m2
4,24 2,14 4,47

Asfalstunderhåll

Nettokostnad (tkr) 989 1 014 791

Parkunderhåll m 2

Nettokostnad (tkr) 14 434 12 164 11 513

Underhåll (m2) 1 241 380 1 241 230 1 208 730

Nettokostnad (kr)/m2
11,63 9,80 9,52

Offentlig belysning

Nettokostnad (tkr) 4 753 4 009 4 313

Antal belysningspunkter 7 726 7 702 7 604

Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 615,20 520,51 567,20

Transportcentralen

Förbrukad diesel (liter) 144 607 127 234 131 653

Förbrukad bensin (liter) 5 093 3 304 3 915

Förbrukad gas park/gata (Nm3) 3 122 2 112 2 245
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Verksamhetsanalys 

Barmarksunderhåll 

Kostnaderna för barmarksunderhåll är ca 250 tkr  
mer än föregående år. Detta trots att kapitalkostna-
derna har ökat med ca 500 tkr under samma period. 
Detta innebär att den faktiska driften har kunnat ut-
föras ca 250 tkr billigare än 2020. Många av de till-
kommande ytor som lagts till de senaste åren är 
ännu nya och har lägre kostnader men kommer att 
öka med tiden. Tillkommande ytor att sköta har 
endast ökat med ca 3000 kvm under året.  

 
Tulpaner vid Medborgarhuset 

 

Vinterväghållning 

Vinterväghållningskostnaderna uppgick under året 
till 6 485 tkr, vilket i princip är det årliga snittet sett 
till den senaste 5-årsperioden. 

Även vårsopningen är en stor del av årets utfall då 
den årligen kostar mellan 1000 – 1500 tkr.  
Vinterväghållningen är en verksamhet som måste 
avsättas utrymme i budget till sent in på året då 
kostnaden vid ett större snöfall uppgår till ca 300 
tkr per dag och endast en vecka med snöfall kan 
ändra utfallet helt.  

 
Plogning 

 

Asfaltsunderhåll 

Asfaltsunderhållet redovisas som investering sedan 
några år tillbaka. Detta innebär att asfaltsbelägg-
ningar hädanefter kommer medföra ökande kapital-
kostnader för varje år under en period. Detta helt 
enligt gällande riktlinjer för bokföringen.  
I driften redovisas mindre asfaltsunderhåll, t.ex. 
mindre lagningar av t.ex. potthål som inte har ett 
bestående värde och kan klassas som en anlägg-
ningstillgång. 

Under 2021 har beläggningar gjorts för 7 679 tkr 
(investering), vilket är något mer än vad som fanns 
budgeterat. I driften finns ett utfall på 989 tkr. 

Under året har flera läggningar gjort på de stora ge-
nomfarterna med mycket trafik. Dessa gator har 
endast en levnadslängd gällande asfalt om ca 10-15 
år i jämförelse med en mindre lokalgata som läggs 
om med ca 35 års mellanrum. Under 2021 har lägg-
ningar gjorts på Göteborgsvägen, Hollendergatan, 
St Sigfridsgatan, Brogärdesgatan, Mossvägen, 
Bangatan och Odengatan som alla är högtrafikerade 
gator. Ett flertal läggningar har även kunnat genom-
föras på lokalgator i Stenstorp och på Hälsoslingan 
i Falköping.  

Med den utförda mängden asfaltering för 2021 har 
nivån på vägkapitalet kunnat bibehållas.   

 

Offentlig belysning 

Kostnaderna för den offentliga belysningen har ef-
ter flera år av sjunkande siffror under 2021 haft en 
något ökad kostnad. Orsaken beror på det ökade el-
priset under 2021 samt något ökade kapitalkostna-
der. Driftkostnaden per belysningspunkt uppgår 
2021 till 615 kr/år att jämföra med 2020 då kostna-
den var 518 kr/år och belysningspunkt. Falköpings 
kommun har ändå en relativt billig drift för offent-
lig belysning i jämförelse med övriga kommuner i 
Sverige då elpriset även ökat i övriga Sverige. 
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Framtid 

Under det kommande året kommer Park/gata att 
upphandla och teckna avtal för flera av de stora ra-
mavtalen. Det gäller upphandlingar inom asfaltsbe-
läggningar, snöröjning, lastbilstransporter, grus-
material och grävmaskinstjänster. Samtliga av dessa 
upphandlingar har stor påverkan på avdelningens 
ekonomi samt har ett stort klimatavtryck. Detta in-
nebär att utgången av dessa upphandlingar är av 
stor vikt för avdelningen de kommande åren.  

Under de närmaste åren kommer stora exploate-
ringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka krä-
ver skötsel. Utbyggnad förväntas ske framförallt på 
Megaliten, Fåraberget och Marjarp. Dessa utbygg-
nader tar stora resurser i anspråk under byggtiden 
men kräver även att medel avsätts för drift och un-
derhåll.  

Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation. 
Under de närmaste åren kommer nya skolor att 
byggas samtidigt som andra läggs ner, även befint-
liga skolor får nya upptagningsområden. 
Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras 
för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till 
skolan. Det enskilt största projektet i den nya skol-
organisationen är byggnationen av den nya 7-9 sko-
lan i Falköping. Den framtagna detaljplanen har bli-
vit överklagad och inväntar dom i Miljö och markö-
verdomstolen, vilket har inneburit att gatuprojektet 
om 23 000 tkr inte heller har kunnat starta som 
tänkt. 

Under 2020 gav kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en ny utredning för att klargöra hur utveck-
lingen av Falköpings flygplats ska se ut. Denna ut-
redning förväntas vara klar under pågående mandat-
period. 

 

 

 
Nybyggd laddstolpe vid resecentrum
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Kostavdelning 

Avdelningschef: Kerstin Johnsson 

 

Verksamhet 

Kost: 
Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre-
omsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) 
med utgångspunkt från de nationella råd som Livs-
medelsverket ger ut när det gäller måltider inom 
förskola, skola och äldreomsorg. 

 

 

 

 

 

 

Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och Ållebergs-
gymnasiet: 

Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment 
till anställda, elever och mötesservice. 

 
Kökschef Eric Sandström 

 

Ekonomi 

Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, 
inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för 
köksombyggnader.  

 

Även för 2021 har det varit svårt att prognostisera 
utfallet. Det har inte gått att överblicka vilka konse-
kvenser den pågående pandemin skulle ha på verk-
samheten. Trots att avdelningen har fått ställa om 
en del och att medarbetarna har ställts inför stora 
krav på flexibilitet, är uppfattningen att avdelningen 
har lyckats mycket väl med att ställa om efter nya 
rekommendationer och krav. 

Kostavdelningen har gjort ett stort överskott. Det 
finns en rad olika orsaker till detta. De åtgärder av-
delningen vidtagit inför 2021 för att möta den be-
sparing som lades på verksamheten, har haft ge-
nomslag. Utöver det har antalet serverade portioner 
ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de 
priser avdelningen idag betalar för sina livsmedel 
ligger tämligen lågt. 
 
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsme-
del gör också att kostnaden för livsmedel minskar 
och det fokus som under året legat på effektivitet 
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett vik-
tigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning 
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron. 

Ett annat exempel på en oplanerad besparing av 
personalkostnader är den stängning av köket på 
Frökindsgården som gjordes i september, i samband 
med att ombyggnationen av köket påbörjades. 

Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har 
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vil-
ket gjort stor skillnad trots att konsumtionen mins-
kat på grund av stor frånvaro bland barn och skol-
elever. 

Den inplanerade konferensen för hela avdelningen 
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på 
grund av den rådande pandemin. 

  

Kostavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 7 380 6 674 10 108

Kostnader -98 377 -94 967 -89 641

Nettokostnader -90 997 -88 294 -79 533

Budget -96 351 -94 443 -85 692

Budgetavvikelse 5 354 6 149 6 159
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Verksamhetsredovisning 

 
2020 har internhyror återförts vilket gör att kostnaden ökar och även bruttokostnaden per portion. 

 

Kost 
Verksamheten består i dagsläget av 34 kök. 26 av 
dessa är tillagningskök och 8 är mottagningskök. 
Två cafeterior ingår också i avdelningens verksam-
het. Från och med höstterminen 2021 ingår inte 
längre tillagningsköket i Åsle i verksamhetens an-
svar. Hela verksamheten med förskola, skola och 
kök har övergått i privat regi. 
 
Ombyggnationen av Ranliden färdigställdes i no-
vember och därmed flyttade avdelningen sin verk-
samhet från köket Läkaren till köket på Ranliden. 
Vissa svårigheter förelåg i uppstarten då maskiner 
som stått stilla under en längre period inte var rik-
tigt ”samarbetsvilliga” från början. 
 
Avdelningens uppdrag är att serva skola, förskola 
och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom 
barn- och utbildningsnämnden respektive social-
nämnden öppnas och stängs enheter.  
 
Stadshuscafé 
Rådande läge där möten övergått till digitala möten 
och hemarbete har gjort att verksamheten har fört 
en tynande tillvaro under 2021.  Förhoppningsvis 
kommer verksamheten att under 2022 återgå till det 
normala med service till möten och den goda ar-
betsmiljö som den bidrar till i stadshuset. 
 
Ambitionen ligger kvar om att utöka det kontant-
lösa kassasystemet till att också kunna hantera in-
terndebiteringar. 
 

Gymnasiecafé 
Verksamheten utvecklas utifrån elevernas och sko-
lans önskemål.  
 
Tillika med allt annat inom verksamheten har även 
Ållebergsgymnasiets café tvingats till förändringar. 
Periodvisa nedstängningar och därutöver service till 
ett, förhållandevis, litet antal elever.  
Detta medför att vi även under 2022 behöver komp-
enseras av barn- och utbildningsförvaltningen för 
den delen som inte täcks av intäkter från försälj-
ning. 

 

 

  

2021 2020 2019

Kost

Bruttokostnad, tkr 96 005 92 847 87 189

Utveckling % 3,4 6,5 -0,7 

Nettokostnad, tkr 87 829 87 829 79 528

Antal portioner

Barn o utbildningsförvalning 1 548 544 1 560 479 1 726 077

Socialförvaltning 607 439 624 551 644 366

Övrigt 12 431 12 999 37 862

Totalt 2 168 414 2 198 029 2 408 305

Bruttokostnad (kr) / portion 44,27 42,24 36,20

Caféterior

Bruttokostnad 2 371 2 121 2 453

Utveckling % 11,8 -13,5 3,2

Nettokostnad 465 465 5
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I tabellen redovisas endast antalet serverade portio-
ner per månad. Kostavdelningen toppade antal ser-
verade portioner under 2018 men har under 2019 – 
2021 serverat färre och färre portioner. Sannolikt är 
hela minskningen direkt kopplad till pandemin. Det 
kan skönjas att antalet boende på äldreboende i 
kommunen har minskat vilket har inneburit att anta-
let lunchlådor serverade inom hemtjänsten har ökat. 

I samband med årsskiftet övergick förskoleverk-
samheten i Åsle i privat regi och under första halv-
året av 2021 har kostavdelningen levererat försko-
lans alla måltider. 
 
Från höstterminen har driften av Åsle skola över-
gått till privat regi och därigenom har ett kommu-
nalt kök upphört och de portioner som tillagats där. 
Under våren har även förskolan Utsikten valt att 
övergå till matleveranser från annan aktör. 
 

 

 

Årets händelser 

Totalt har avdelningen lagat och serverat 2 168 414 
portioner mat! 

Det är cirka 30 000 portioner färre än 2020, vilket 
betyder att avdelningen under en tvåårsperiod tapp-
pat ungefär 240 000 portioner med anledning av 
hög sjukfrånvaro bland barn och elever, men också 
färre portioner levererade till socialförvaltningen. 

De pedagogiska måltiderna inom förskola och skola 
ligger ungefär kvar på den nivå som var under 
2020. 

I projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta offent-
liga måltider” var det slutkonferens i februari, där 
Falköpings kommun lyftes fram som en kommun 
som lyckats väl i sitt arbete. Arbetet startade upp 
under 2018 och fortsatte under 2020 för att avslutas 
2021. Syftet med projektet har varit att verksam-
heten ska minska sina klimatutsläpp med 13 % fram 
till projektets avslut. I projektet har arbetet pågått 
aktivt med att minska mängden koldioxidekvivalen-
ter per kg inköpt mat och matsvinn. Projektet har en 
direkt koppling till de klimatlöften som kommunen 
valde att avge inför 2021 och den klimatstrategi 
som kommunfullmäktige beslutat 2021 ska gälla 
under åren fram till 2030. 

I arbetet med Agenda 2030 och ”Västra Götaland 
ställer om” är målet är att matsvinnet inte ska ut-
göra mer än 45 g per portion. Detta har varit en stor 
utmaning.  

I båda dessa hänseenden har kostavdelningen varit 
framgångsrik under året och fått möjlighet att i 
olika sammanhang beskriva hur arbetet pågått för 
att lyckas. 

 

 
  

KOSTAVDELNINGEN ANTAL PORTIONER 2020 2021 

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      118 055     

Februari  150 967      127 018     

Mars  163 692      161 202     

April  123 285      147 618     

Maj  132 406      150 753     

Juni  98 984      100 102     

Juli  14 621      23 232     

Augusti  99 948      105 161     

September  175 927      171 493     

Oktober  161 313      169 970     

November  158 075      145 370     

December  120 667      128 570     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819     

Februari  49 720      47 073     

Mars  52 638      52 071     

April  50 788      49 506     

Maj  52 030      51 249     

Juni  50 497      49 556     

Juli  53 131      51 675     

Augusti  53 190      52 132     

September  51 588      49 984     

Oktober  53 572      51 128     

November  51 590      49 160     

December  52 849      51 086     

Externa portioner

Januari  818      1 590     

Februari  623      1 884     

Mars  789      2 267     

April  695      1 563     

Maj  744      1 204     

Juni  369      1 382     

Juli  -      -     

Augusti  454      106     

September  825      176     

Oktober  777      181     

November  782      136     

December  571      211     

Totalt antal portioner  2 192 477      2 166 683     
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När det gäller minskningen av koldioxidekvivalen-
ter utifrån inköpt mat var målet 1,7 kg CO2e per kg 
och det talet är för kostavdelningen så lågt som 1,5 
kg. Målet för svinnet skulle innebära stora problem 
men uppföljningen efter 2021 visar ändå att det 
nådde så lågt som 50,8 g per portion. För 2022 lig-
ger målet för matsvinnet om max 45 g per portion 
kvar och arbetet pågår för att nå detta. 

Ett samarbete har utvecklats med hem- och konsu-
mentkunskapsläraren på Gustav Dalénskolan för att 
sänka matsvinnet, Äldre elever utsågs till ”mat-
ambassadörer” och gick ut i klasserna och informe-
rade de yngre eleverna om varför matsvinn inte är 
bra för klimatet. 

Avdelningen har köpt in två ”kommunikationsvå-
gar” som under året använts för att visualisera mat-
svinnet för skolelever. Eleven skrapar själv sin tall-
rik och får direkt återkoppling på hur mycket det 
väger. 
 

 
 
Eleven får sedan själv knappa in anledningen till  
varför hen valde att slänga mat, vilket kommunice-
ras direkt med eleven, utan pekpinnar, då persona-
len är på plats och kan prata med eleverna om var-
för det är viktigt att inte slänga mat. Det har varit ett 
bra sätt att kommunicera matsvinn med elever och 
pedagoger. 
 
För att följa upp elevers synpunkter om skolmaten 
fick gymnasieeleverna under våren möjlighet att 
svara på en enkät via en QR-kod som anslogs i 
skolrestaurangen och i övriga lokaler på skolan. 
Via elevråden på Kyrkerörsskolan och Gustav Da-
lénskolan gjordes det också uppföljningar via så 

kallade kvalitetskontroller där upplägget utarbetats 
av kommunens ”unga kommunutvecklare”. 
Fortsatt samarbete med unga kommunutvecklare 
har skett under hösten och tillsammans med dem 
har det genomförts ”dialogkafé” på högstadiet i 
Kinnarpsskolan och Floby skola. Ett avslappnat sätt 
att möta eleverna och lyssna till deras synpunkter. 

Under 2020 deltog Falköping som en del av pro-
jektet KliMATval. Ett projekt som drevs  av Sveri-
ges kommuner och regioner (SKR) Stockholms 
Resilience Centre och med finansiering av Vin-
nova. Huvudrubriken var ”Utveckla hållbara matval 
för framtiden” där kommunen ansökte om att få 
vara en del och kom med som en av tio utvalda. Ut-
ifrån resultatet av projektet arbetade avdelningen 
vidare för att utveckla dialogen kring klimatsmart 
och lokalproducerad mat mellan elever, personal 
och producenter. I maj serverades lokalproducerad 
street-food på Gustav Dalenskolan.  

 
Kockarna Marcus Eriksson, Robin Nyman och Beatrice Falemo 
förberedde maten för eleverna utomhus 
Bild: Michael Joelsson 
 

Med utomhusmatlagning av vildsvins-wok på lo-
kala råvaror var förhoppningen att lyfta intresset för 
matens innehåll, var den kommer ifrån och hur den 
påverkar människan och miljön. Som en konse-
kvens av dels den här aktiviteten men också som ett 
bidrag för att minska klimatpåverkan av inköpta 
livsmedel genomfördes efter sommaren en upp-
handling med syfte att kunna servera vildsvinskött i 
alla kommunens kök. 

White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige 
som bedömer offentliga kök utifrån helheten. Man 
bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö, 
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service, pedagogiskt samarbete, engagemang från 
rektor, kommunala satsningar, hållbarhet och andra 
parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevel-
sen för barn och elever. För tredje året i rad blev 
Vindängens förskola nominerad till ”årets förskole-
kök”. Av 20 nominerade förskolor från olika delar 
av landet hamnade Vindängens förskola på en 
mycket hedrande sjundeplats! 

Under 2021 har ytterligare en kock och en pedagog 
på en förskola i Falköping inlett utbildning till mål-
tidspedagoger. Måltidspedagogik handlar om att in-
tegrera mat och måltid i den pedagogiska verksam-
heten. Att kök och övrig verksamhet samverkar för 
att påverka barnen till hållbara matvanor som stär-
ker dem i möjligheten till att påverka sin prestation, 
sin hälsa och möjlighet till inlärning. På förskolan 
sker detta givetvis på ett mycket lekfullt sätt. 

 

 
En populär aktivitet bland fritidsbarnen på Kinnarps 
skola har genomförts vid flertalet tillfällen under 
året. Ett tiotal barn har vid varje tillfälle bjudits in 
till köket för att själva delta och genomföra förbere-
delse och servering av eftermiddagens mellanmål. 
Detta kallas för ”kock-fritids”. 

Efter sommaren påbörjades bygget av en ny skola i 
Odensberg. Även förskolan ska byggas ut och ett 
nytt tillagningskök är under uppbyggnad i Odens-
berg. I dag är finns här ett av våra sämsta mottag-
ningskök och när bygget är klart kommer detta att 
vara ett nytt tillskott till alla våra tillagningskök, 
bygget planeras vara klart sommaren 2023. 

I samband med ombyggnation av boenderum på 
Frökindsgården startar i september också ombygg-
nation av köket på äldreboendet. 

Under ombyggnaden levereras maten till äldreboen-
det från Floby och lunchlådor till hemtjänsten tilla-
gas i Vartofta. 

Under en längre period har planering pågått för att 
kunna lämna köket på Läkaren, till förmån för att 
kunna flytta in i köket på Ranliden som stått tomt 
sedan köket på Tåstorp öppnades. 

Läkarens kök är hyrt av Hyresbostäder och genom 
flytten till Ranliden som är kommunens egen fastig-
het görs en besparing på hyreskostnaden. Den 
kanske viktigaste konsekvensen av flytten är dock 
den förbättring av den fysiska arbetsmiljön som kö-
ket på Ranliden erbjuder. 

Ett minimum av fortbildningsaktiviteter har genom-
förts under året på grund av pågående pandemi och 
rådande restriktioner. I november lyckades ändå ett 
par tillfällen genomföras med inspiration för våra 
kockar när det gäller tillagning av fisk. Under rubri-
ken ”Bli en fena på fisk” provlagades befintliga re-
cept och nya recept togs fram av avdelningens 
kockar, för att hitta fiskrätter som är tänkta att bar-
nen inte kan motstå. 
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Framtid 

Med fokus på de aktiviteter som är angivna i rikt-
linjerna, beslutade av tekniska nämnden 2019, arbe-
tar avdelningen vidare med att servera mat som ska 
vara säker att äta och att matgästerna ska kunna 
känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Perso-
nalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet 
och det ska finnas rutiner för hur risker ska hante-
ras, förebyggas och åtgärdas. 

Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi 
och näring som barnen behöver för att växa, utveck-
las och orka med dagarna i förskolan eller skolan.  

 
Ett exempel på en dagsaktuell matsedel på förskola i Norge. 

 
Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I 
förskolan och skolan kan måltiden användas som 
ett pedagogiskt verktyg i undervisning och för att 
väcka barnens och elevernas nyfikenhet kring mat. 
I riktlinjerna för kostavdelningen finns beslutade 
aktiviteter kring detta och arbetet fortsätter med att 
sprida förslag och idéer hur måltiden kan integreras 
i förskola och skola. 

Bra måltider inom äldreomsorgen förebygger 
undernäring och främjar bevarande av funktion och 
livskvalitet. 

Denna kunskap finns inom verksamheten och 
avdelningen delar gärna med sig av den. 

Tillsammans med ledningen av äldreboenden i 
kommunen har under hösten 2021 planerats för en 
fortbildning av personalen gällande mat och 
måltider till äldre. 

Dessa tillfällen är inplanerade för att genomföras 
under våren 2022 vid APT-möte på respektive 
äldreboende. 

Fokus i utbildningen kommer att ligga på vikten av 
mellanmål för äldre.

 

 

Mandager må alle ha med matpakke og drikke.  
Tirsdager er det mat på AKS:   
Brød med pålegg og melk. 
Onsdager er det mat på AKS:  
Musli/cornflakes med yoghurt, vann til drikke 
og frukt eller grønt.  
Torsdager er det mat på AKS:   
Brød med pålegg og melk  
Fredager er det mat på AKS.      
1.fredagen i månaden pasta og ketshup 
2.fredagen i månaden tomatsuppe og makaroni 
3.fredagen i månaden fiskepinner i lomper 
4.fredagen i månaden er det overaskelse   

Om deres barn ikke liker maten som vi serverer 
så må man ha med ekstra mat.   
Barn med allergier vil få noe tilsvarene som 
dem kan spise. 
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Fastighetsavdelning 

Avdelningschef: Jan Aurén

 

 

Verksamhet 

Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler 
för den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt 
plats och i rätt omfattning. Samråd med övriga 
förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska 
ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt 
effektivisera lokalutnyttjandet. 

Ägda lokaler 

I första hand ska lokaler i kommunens byggnader 
erbjudas. 

Kommunens anläggningar ska byggas och 
underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. 
Övervakning av energi- och vattenförbrukning för 
att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen. 
Utför fastighetsskötsel, markskötsel och 
verksamhetsservice.

Förhyrda lokaler 

Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens 
byggnader, hyrs erforderliga lokaler in externt, i 
första hand hos Falköpings Hyresbostäder AB samt 
övriga bolag inom koncernen, och i andra hand hos 
övriga fastighetsägare. 

Ekonomi 

 

Till 2020 har en budgetväxling skett mellan övriga 
nämnder och internhyror har debiterats 
hyresgästerna. Detta innebär att intäkterna och 
budgeten inte är jämförbara mellan åren 2019, 2020 
och 2021.

Fastighetsavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 256 316 231 094 35 203

Kostnader -283 354 -250 285 -230 026

Nettokostnader -27 038 -19 191 -194 823

Budget -12 798 -24 995 -193 094

Budgetavvikelse -14 240 5 804 -1 729
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Resultat mot budget 

- Driftbudgeten har 2021 ett underskott på - 14 105 
tkr. 

- Kapitalkostnaderna ger ett underskott på -657 tkr. 
Redovisningsprincipen har ändrats, aktiveringar av 
projekt utförs inte bara i december utan även under 
löpande år. Flera investeringsprojekt har tagits i 
bruk och aktiverats under året vilket påverkat 
kapitalkostnaderna. 

- Mediakostnaden, budget 32 600 tkr, utfall 35 438 
tkr, underskott 2 838 tkr. Se verksamhetsanalys av 
förbrukning kWh och kostnader.  

- Planerat underhåll, budget 7 000 tkr, utfall 5 938 
tkr. Kostnaden har minskat på grund av osäkerhet 
med framtida användning av byggnader, 
kostnaderna för reparationer och underhållsmaterial 
har minskat, budget 11 179 tkr, utfall 10 601 tkr.  

- Hyresintäkter ägda fastigheter, budget 172 379 
tkr, utfall 166 744 tkr, underskott 5 635 tkr, beror 
på en felräkning av interhyran efter byggnationen 
på Vindängens skola.  

- Förhyrda lokaler, visar ett överskott på 69 tkr. 
Totala kostnaden för inhyrda lokaler inklusive 
kostnaderna för förhyrda moduler är 60 412 tkr.  

- Tomhyror boende, på uppdrag av 
socialförvaltningen, ägda och förhyrda fastigheter. 

Kostnad 689 tkr. Tomhyror har belastat 
socialförvaltningen. 

- Administration, budget 9 137 tkr, utfall 7 119 tkr. 
Överskottet beror delvis på Covid – 19 då kurser 
och konferenser inte varit aktuellt i samma 
omfattning.  

- Projekteringskostnader. Kostnaderna för 
projektering av Stadshuset samt projektering av 
lokaler för fastighetsskötsel i Stenstorp, 521 tkr, har 
belastat driften. 

- Rivningskostnader. Stenstorpsskolan rivning 
belastar fastighetsavdelningens driftbudget. Total 
kostnad för rivningen är 10 157 tkr. Kostnad 2021 
är 9 557 tkr. Rivning av byggnad vid 
Gudhemsskolan 199 tkr. 

FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder 
har utförts för totalt 1 026 tkr, varav 175 tkr på 
driftbudgeten och 851 tkr på investeringsbudgeten. 

Pågående och avslutade investeringsprojekt i 
fastigheterna redovisas i särskild handling. 
Kvarvarande anslag för pågående projekt bör 
ombudgeteras till 2022. 

Slutredovisning av följande investeringsprojekt 
redovisas i bilaga: 

- Ombyggnad Ranliden

-  
-  
-  
-  

 
Ranliden - armering under en pelare
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Verksamhetsredovisning 

Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har 
under året varit hög, på grund av: 

- Flera stora investeringsprojekt har påbörjats 

eller utförts. 

- Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen, 

planering av framtida investeringar. Enligt den 

nya modellen för investeringsprocessen har  

flera projektdirektiv tagits fram, som 

beslutsunderlag på framtida investeringar. 

- Arbetet med att ta fram underlag för att införa 

internhyror. Detta innebär att Policy för 

lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, 

riktlinje för interhyra, gränsdragningslista, 

interhyresavtal har tagits har tagits fram. 

- Arbete med åtgärder som följd av beslutet om 

en ny skolorganisation. 

- På grund av bland annat, framtida 

investeringsprojekt, har det varit ett omfattande 

arbete med att hitta ersättningslokaler. 

- Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom 

tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. 

 

 

 

Illustration på investeringsprocessen från början till slut 

 

 

Investeringsprojekt 

Under året har vi arbetat med: 

Projektdirektiv: Gudhems skola och kök, Vartofta 
skola och kök Elvagården, Förskola Fåraberget, 
Gruppboende LSS, Åttagårdsskolan. 

Förstudie: Stadshuset, Ishallen. 

Projektering av: Odensbergs skola, förskola och 
kök, Nybyggnad Platåskolan, Frökindsgården, 

Stenstorps vårdcentral, Korttidsboende LSS, 
Mössebergsskolans ventilation, Ekehagens 
Forntidsby 

Byggnation av: Ombyggnad av Ranliden,  har 

färdigställts. Ombyggnad Frökindsgården, 

Odensbergsskolan, Mössebergsskolans ventilation 

har påbörjats. Se vidare under rubriken 

investeringsredovisning längre fram i dokument. 
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Broddetorpsskola, ombyggnad lekplats 

 

Exempel på större underhållsåtgärder samt 
reinvesteringar under året:  

Mössebergsskolan. Utredning av skador på tak hus 
4. Kostnad 338 tkr. 

Kyrkerörsskolan. Reparation av kalkstensmur runt 
skolan, arbetet fortsätter under 2022. Kostnad 390 
tkr. 

Vindängen. Byte yttertak m.m. Kostnad 2 623 tkr.  

Odenbadet. Vattenrening utebadet. Kostnad 1 806 
tkr. Renovering bastu. Kostnad 798 tkr.  

Centralförrådet. Utbyte takbelysning i 
Räddningstjänsten vagnhall. Kostnad 419 tkr. 

Förskolan Hästbacken. Byte lekutrustning samt 
övriga markarbeten. Kostnad 862 tkr. 

Broddetorpsskolan. Ombyggnad lekplats. Kostnad 
696 tkr. Målning av träfasad. Kostnad 387 tkr. 

Trädgården Karleby. Renovering av 2 st 
lägenheter inklusive kök. Kostnad 621 tkr. 

Förskolan Vartofta. Ommålning av fasader och 
fönster på förskolebyggnaden samt förråd och 
lekhus. Kostnad 551 tkr. 

Yllestads bygdegård. Byte yttertak, reparation av 
takfot. Kostnad 657 tkr.  

Bio Cosmorama. Installation av ny 
ventilationsanläggning. Kostnad 367 tkr. 

Torbjörntorps skola. Fönsterbyte södersidan på 
skolbyggnaden. Kostnad 343 tkr.  

Ållebergsgymnasiet. Fasadarbeten hus G. 
Kostnad 785 tkr.  

Floby skola. Reparation och målning putsfasad 
gymnastikbyggnad, takbyte på gymnastikbyggnad 
samt lågdel på idrottshallen. Kostnad 2.082 tkr. 

Förskolan Vindängen. Utbyte av fasadpanel, 
lagning av tegelfasad. Kostnad 463 tkr. 

Ranliden. Relining avloppdelar av fastigheten. 
Kostnad 310 tkr. 

Lärcenter. Reparation tak över carportar. Kostnad 
640 tkr. 
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Ytförändringar fastigheter under året:  

Ägda lokaler: 

Avgående ytor: 

Yllestads skola, såld, -645 m2. 
Åsarps förskola, såld. -224 m2. 
Vandrarhemmet, såld. -832 m2. 
 

Tillkommande ytor: 

Ranliden, utökad yta. 380 m2. 
Motionscentralen, utökad yta. 28 m2. 
Väsmestorp 2:49 (Jaktstuga), ny fastighet. 92 m2. 
 

Förhyrda lokaler: 

Hyresavtal som upphört:  

Wetterlinsgatan 21-23, Falköping, elevboende. 
-1 901 m2. 
Trädgårdsgatan 23 C, Falköping, hemtjänstlokal. 
 -65 m2. 
Bangatan 6 , Falköping, möbellager/verkstad. 
-725 m2. 
Bangatan 6, Falköping, möbellager/lager -410 m2. 
Bergsliden 6 o. 14, Falköping, boende. -84 m2. 
Danska vägen 121, Falköping, LSS-boende.  
-549 m2. 
 

Hyresavtal som tillkommit:  

Wetterlinsgatan 21 C-D & 23 C-D, Falköping, 
elevboende. 1 390 m2. 
Wetterlinsgatan 21 C, Falköping, 5 kontrakt, 
elevboende. 396 m2. 
Kavlåsstugan, Falköping, lager. 39 m2. 
Bangatan 6, Falköping, verkstad/matsal. 532 m2. 
Vilskegården, Floby, boende, omräknad yta. 
395 m2. 
Dotorpsgatan 7, Falköping, boende. 384 m2 . 
Danska vägen 121, Falköping, LSS-boende. 442 m2.  

 
Ombyggnad Frökindsgården
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Renovering fasad gymnastikbyggnad Floby 

 

Investeringar: 

- Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av 
kök kommer att ske i samband med om-och 
tillbyggnad Odensbergsskolan, nybyggnad av 
Platåskolan samt ombyggnad av Frökindsgården.  

- Nybyggnad Korttidsboende LSS, projektering 
har utförts, Upphandling av entreprenör pågår. 
Byggnationen beräknas påbörjas våren 2022 och 
färdigställas våren 2023. 

-Ombyggnad Frökindsgården, projektering har 
utförts, upphandling av entreprenör har utförts. 
Byggnationen påbörjades hösten 2021 och beräknas 
färdigställas hösten 2022. 

Nybyggnad Platåskolan, upphandling av 
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. 
Projektering har utförts. Detaljplanen har 
överklagats, ny detaljplan tas fram. Byggnationen 
beräknas påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och 
färdigställas hösten/vintern 2025/2026. 

- Ombyggnad Ranliden, upphandling av 
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. 
Projektering har färdigställts. Byggnationen 

påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten 
2021. 

- Ombyggnad vårdcentralen Stenstorp, 
ombyggnad av vårdcentralen åt Närhälsan. 10-årigt 
hyresavtal har tecknats. Projektering har utförts, 
upphandling av entreprenör har gjorts. 
Byggnationen beräknas påbörjas början 2022 och 
färdigställas hösten 2022. 

- Odensbergs skola, förskola och kök, 
projektering har utförts, upphandling av entreprenör 
för skolmodulerna har utförts. Skolmodulerna 
beräknas färdigställas april 2022. Om- och 
tillbyggnad av förskola och kök beräknas påbörjas 
april 2022 och färdigställas våren 2023. 

- Mössebergsskolan, ombyggnad ventilation, 
projektering har utförts, upphandling har utförts, 
byggnationen påbörjades oktober 2021 och 
beräknas färdigställas februari 2022. 
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Mindre investeringsprojekt 

-Reservkraftaggregat Floby vårdcentrum, 
påbörjades under 2020, färdigställdes under våren 
2021. 

-Nybyggnad Amfiteatern Plantis,  mindre 
nybyggnad ca 25 m2, påbörjades 2020, 
färdigställdes våren 2021. 

-Brandstation,  ombyggnad i ledningscentral 
utfördes under 2021. 

-Ekehagens Forntidsby, projektering av 
ombyggnad av Järnålderhus har utförts. 

-Komplettering av utebelysning vid förskolor,     
Utebelysningen har kompletteras vid 4 förskolor.

 

 
Odenbergs skola, grund till moduler  

 

Energisparåtgärder: 

Solcellsanläggningar finns på 11 stycken 
fastigheter. Totalt installerad effekt 314 kW, ca 
1920 m2. 

Åtgärder under 2021:  

Floby utebad, värmepumpinstallation 
färdigställdes 2021. 
Stenstorps utebad, värmepumpinstallation 
kompletterad med solceller färdigställdes 2021. 
Ranliden, solcellsanläggning i samband med 
ombyggnad. 

 
Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid 
ett antal fastigheter. 
 
 
Servicegrupp: 

Servicegruppen utför underhållsarbeten och 
verksamhetsförändringar. 

Servicegruppen som bl.a. består av snickare och 
elektriker har gjort arbeten för 6,6 miljoner kronor.
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Verksamhetsanalys 

 
Exklusive åtgärder åt verksamheter, förhyrda moduler och kostnader för outhyrt. (t.o.m. 2020 ingår inte FEP- 
åtgärder) 

 

Ägda lokaler: 

Volymtal ägda fastigheter 

 
Ytor ägda fastigheter har minskat med 1201 m2 till 2021 (3497 m2.till 2020). 

 

Nyckeltal ägda fastigheter - Räknas på ytan 31 dec. resp. år. 

 
Större underhållsåtgärder bokförs som reinvesteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsavdelningen 2021 2020 2019

Ägda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 181 395 179 055 160 452

Utveckling % 1,3 11,6 4,3

Bruksarea (BRA), m2, 31 dec. 236 870 238 071 241 568

Kr/m2 BRA 766 752 664

Utveckling % 1,8 11,7 0,8

Förhyrda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 54 490 48 874 52 953

Utveckling % 11,5 -7,7 -4,4

Förhyrd yta, m2 , exkl moduler 41 566 41 721 41 656

Kr/m2 1 311 1 171 1 271

Utveckling % 11,9 -7,8 14,8

Bruksarea (BRA) m2 Yta 31 dec. resp år 2021 2020 2019

Skolor 101 201 102 230 105 063

Förskolor 13 295 13 135 12 659

Äldre. och omsorgsboende 47 959 55 678 55 617

Förvaltning och samlingslokaler 69 264 61 969 62 307

Pensionärsbostäder, hyres o affärshus 5 151 5 059 5 922

Summa ytor 236 870 238 071 241 568

kr/m2 BRA  (netto) 2021 2020 2019

Kapitalkostnad 369 395 315

Adm. Försäkring Fastighetsskatt 39 40 35

Media 150 114 126

Skötsel och reparationer 160 155 149

Planerat underhåll, drift 26 27 20

Planerat underhåll, reinvesteringar 81 79 74

Summa 825 811 718
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Media 

 
Försåld energi och vatten är ej avräknad, 500 tkr/år. 

 

Nyckeltal 

 
Försåld energi och vatten är ej avräknad 

 

Förbrukad mängd 

 
Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad 

 

 

Kommentarer till ägda lokaler: 

Planerat underhåll och reinvesteringar har ligger på 
samma nivå som 2020. Utfallet för 2021 blev 26 kr 
+ 81 kr totalt 107 kr/m2. Då ingår 
energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten. 

Kostnader för skadegörelse på våra fastigheter 
under 2021 : 589 tkr. 

Mediakostnader: Energikostnaderna har ökat med 
34,2 % och VA kostnaderna har minskat med 
0,2 %. 

Mediakostnaden, har ökat med 8 415 tkr jämfört 
med 2020, detta beror på att energiförbrukning har 
ökat med 8,5% samt höga elkostnader. 
Energiförbrukningen har ökat på grund av att 
ventilationen på skolor och förskolor körs längre tid 
under pandemin samt att 2021 var kallare jämfört 
med 2019 och 2020. Antal graddagar kan användas 
som jämförelse för hur kallt ett år är. Antalet 
graddagar under ett år är summan av 
dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en 
referenstemperatur (+17 grader). 

Summa graddagar 2019: 3.547, 2020: 3295, 2021: 
3841. Skillnad i graddagar 2021 jämfört med 2020 
är 16,5%. 

 

 

De höga elkostnaderna 2021 illustreras i ovanstående diagram. 
Diagrammet visar också på svårigheten med att budgetera 
elkostnaden då elpriset varierar stort mellan åren. 

 

tkr 2021 2020 2019

Elkostnad 19 727 13 015 16 024

Oljekostnad 142 62 56

Fjärrvärmekostnad 12 044 10 606 10 661

Fasta bränslen 1 115 930 1 107

Vatten- och avloppskostnad 2 880 2 936 2 999

kr/m2 2021 2020 2019

Energikostnad 139 103 115

VA-kostnad 12 12 12

2021 2020 2019

El, MWh 12 036 11 899 12 853

Värme, MWh 17 788 15 567 17 340

Avgår försåld energi -577 -506 -504

Summa MWh 29 247 26 960 29 689

Vatten, m3 111 483 122 081 132 484

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

EL - Spotpriser åren 2018-2021  (öre/kWh)

2021 2020 2019 2018



Redovisning fastighetsavdelning 

 

verksamhetsredovisning för år 2021 I tekniska nämnden I 45 

Förhyrda lokaler: 

Volymtal förhyrda lokaler: 

 
*Falköpings Hyresbostäder. 

Nyckeltal 

 
 

Kommentarer till förhyrda lokaler: 

Totalytan för förhyrda lokaler har minskat. Totalt 
41.566 m2. 

Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. 
Kommunen hyr hallen endast dagtid. 

Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, 
Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vartofta 
skola och Kyrkerörsskolan totalt 3 063 m2 
tillkommer. Ytan har minskat på grund av att 
modulerna vid Vindängen har sagts upp. 

Den genomsnittliga hyreskostnaden har ökat  från  
1 171 kr/m2 2020 till 1 311 kr/m2 2021. Den ökade 
hyreskostnaden beror delvis på att ett antal 
hyresavtal har skrivits om. 

Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i 
m2-kostnaderna 

 

Framtid 

Drift:  
Jobba vidare med driftenheten, se över hur den ska 
vara bemannad och eventuellt utöka 
servicegruppen. Fastighetsavdelningen har som 
målsättning att befintliga fastighetsskötartjänster 
uppgraderas till fastighetstekniker. Jobba vidare 
med samarbetet mellan Fastighetsavdelningen, 
Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att se över 
organisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner, 
vem ansvarar för vad, när tar förvaltarna över 
fastigheten från projektledarna, ansvarsfördelning 
förvaltare/drift, m.m. 

 
Installation av moduler Odensbergsskolan 

 

 

Investeringsprojekt: 
Enligt lokalförsörjningsplanen kommer 
investeringsvolymen att vara fortsatt hög de 
närmaste åren, vilket innebär många 
investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på 
avdelningen. 

Exempel på framtida planerade investeringar: 
- Skolbyggnationer, gruppbostäder, 
köksbyggnationer. 

Energi: 
Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning 
och energibesparande åtgärder i den löpande 
driften. Investeringsanslag för energibesparande 
åtgärder saknas under 2022. 

Klimatstrategi: 
Fastighetsavdelningen ska succesivt ta fram 
kostnadsberäkningar för att konvertera de 
fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning. 

Yta m2 2021 2020 2019

Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) 41 566 41 721 41 656

Varav inom koncernen*, ca 15 066 14 467 15 032

Förhyrda moduler 3 063 3 214 4 215

kr/m
2 2021 2020 2019

Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) 1 311 1 171 1 271
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Städavdelning 

Avdelningschef: Solveig Pettersson 

Verksamhet 

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

Organisation 

Städavdelningens organisation består av en städ-
chef, två arbetsledare och 86 lokalvårdare varav det 
ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster 
främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare 
motsvarar cirka 80 årsarbetare. 

Verksamhetsbeskrivning 

Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla 
lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt 
kvalité inom ramen för tilldelade resurser. 

Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda 
lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de 
fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Städavdelningen arbetar kontinuerligt tillsammans 
med verksamheterna att ytor och städfrekvenser 
stämmer. Arbetet säkerställer gällande 
överenskomna lokalvårdsbeskrivningar vilket leder 
till ett effektivare nyttjande av lokaler och att 
städningen är enligt verksamheternas önskan. 

En av Falköpings kommuns målsättningar är att 
vara en miljökommun och en förebild i sitt 
miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av 
städkemikalier och material är ett viktigt instrument 
för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. 

Ekonomi 

 

Städavdelningen utfall på - 0,5 mnkr beror på ökade 
kostnader för förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt 
rekommendationen att tvätta händerna ofta med 
anledning av covid-19. Även engångsmaterial som 
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under 
pågående pandemi. Avdelningen har samtidigt haft 
besparingskrav på 0,5 mnkr för 2021. 

 

Verksamheternas hittills kända behov av städning 
är det som motsvarar städavdelningens uppdrag. 
Städavdelningen utför städning enligt de 
lokalvårdsbeskrivningar som gäller. Under 2021 
ändrades förutsättningar gällande Stöd- och 
försörjning i och med beslut som gjorde att städytor 
inte minskade som planerat. 

Färdigställandet av Ranliden och 
socialförvaltningens flytt från tidigare lokaler har 
varit en betydande händelse under senare delen av 
året. Städytor på Ranliden är större jämfört med de 
som lämnats. På Mössebergsskolan har 
ventilationsarbetet påverkat fördelningen av 
personalstyrkan och likaså Frökindsgårdens 
ombyggnad. Kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen har under året fått 
ytterligare utökat behov av städning. Det gäller ytor 
för Stöd- och försörjning samt inom 
Caféverksamhet  i Collegium Park. Städning av 
Vandrarhemmet pågick fram tills försäljning. När 
det gäller Campingen har städavdelningen haft 
fortsatt uppdrag att städa. Totalt har städarean ökat 
med ca 3000 m2. 

Avdelningen har delar av året kompenserats för 
sjuklönekostnader. 

 

Under året har köp av kombiskurmaskiner gjorts, 
vilka ersätter äldre och inte längre funktionella 

Städavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 38 120 38 305 2 579

Kostnader -40 043 -38 863 -39 371

Nettokostnader -1 923 -558 -36 792

Budget -1 384 -2 429 -37 756

Budgetavvikelse -539 1 871 964 Städavdelningen 2021 2020 2019

Bruttokostnad tkr 40 043     38 863     39 371     

Utveckling % (bruttokostnader) 3,0% -1,3% 1,8%

Städarea, m2, 31 dec 157 600   161 700   160 200   

Bruttokostnad (kr) / m2 254          240          246          

Utveckling % 5,7           2,2 -          3,9           

Sjukfrånvaro % 5,3           5,3           5,4           
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maskiner. Investeringar av 12 datorer har gjorts för 
att möta framtida digitaliseringar. 

Verksamhetsredovisning 

2021 är ett år som präglats av virussjukdomen 
covid-19. Information, rekommendationer och 
restriktioner har uppdaterats löpande och krävt 
omställningar för avdelningen. Hänsyn har tagits 
till sekretess och besöksförbud på äldreboenden. 
Anpassningar har gjorts där verksamheter varit helt 
eller delvis stängda.   

Det har periodvis varit svårt att få tag i 
förbrukningsmaterial. Information om vikten av 
sparsamhet och omfördelningar mellan 
arbetsplatser har bidragit till att det klarat sig.    

Städavdelningen har sedan 2020 återgått till 
interndebitering. Det innebär att respektive nämnd 
har budget och kostnader för städningen. De 
lokalvårdsbeskrivningar som är överenskomna sen 
tidigare är oförändrade.  

Under året har tre lokalvårdare pensionerats. Om-
placeringar inom avdelningen och från andra verk-
samheter har skett. Omfördelningar görs så att 
personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid. I 
övrigt återbesätts tjänster vid behov. 

Avdelningen har under hösten som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjat 
riskbedömning kring handintensiva moment som 
kan förekomma inom lokalvårdsyrket. 
Arbetsmiljöverket har kommit med föreskrift inom 
området. Som ett led i detta har också utbildning i 
ergonomi/arbetsplanering/arbetsredskap genomförts 
för samtliga lokalvårdare i november. 

Repetition grundläggande lokalvård PRYL-
certifiering har genomförts under hösten. 11 
lokalvårdare har förnyat sina PRYL-certifikat. 
PRYL betyder (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare – 
etablerat yrkesbevis).  

Gemensamma personalaktiviteter har på grund av 
covid-19 varit begränsade. I november gavs 
möjlighet att kunna följa med till städmässa i 
Skövde där det visades nyheter inom branschen.   

Arbetsplatsträffar har varit färre och satsningar har 
gjorts på ett antal gemensamma informationsträffar 
som anpassats i antal deltagare utefter vilka restrik-
tioner som gällt. I övrigt har samverkansmöten 
LOSAM kunnat fullföljas. 

Städavdelningen har tillhandahållit fler 
feriepraktikplatser under sommaren än tidigare. 
Under delar av 2021 har tre extra tjänster (extra 

resurs) och tre platser för Connect 2.0 varit aktuella 
varav en respektive två återstår. 

 
Städcentralen på Ranliden 

 

Städavdelningen städar cirka 7 100 färre kvadrat-
meter med anledning av ”ett pilotprojekt” som görs 
under 2021 där kultur- och fritidsförvaltningen tar 
över städansvaret av idrottshallar. Städkostnaden 
för dessa lokaler hamnar på kultur- och 
fritidsnämnden för 2021 och ingår således inte i 
städavdelningens interndebiteringar. Detta leder till 
att den ekonomiska överblicken av vad städningen 
kostar kommunen totalt blir svår särskilja från 
annan verksamhet i framtiden. Ett annat beslut som 
påverkat är att enheten för stöd- och försörjning 
flyttats från socialförvaltningen till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen. Det har inneburit att 
verksamheten är kvar i Collegium Parks lokaler och 
cirka 910 kvadratmeter har haft fortsatt behov av 
städning vilket inte ingått i planeringen. Därmed 
ökar städ- ytorna jämfört med de som lämnas när 
Ranliden tas i bruk. 

 

Framtid 

Framtiden är svår att utläsa på grund av den 
utredning som handlar om att tekniska nämndens 
ansvarsområden kan komma delas in i två utskott 
under kommunstyrelsen. Det är av vikt för tillit och 
trygghetsskapande att personal får/har information 
kring detta. 

Förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen om 
att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i 
stället städa själva görs som ett ”pilot” även under 
2022 med anledning av covid-19 och utvärdering 
flyttas fram. Oron bland städavdelningens personal 
kvarstår, att utbildning ses som mindre viktigt för 
yrkesgruppen lokalvårdare. Lokalvård riskeras ses 
som bisyssla, det skapar parallella verksamheter 
och yrkesgrupper ställs mot varandra. Eventuella 
beslut som innebär förändringar av 
städavdelningens profession såsom miljö, medel, 
maskiner, utveckling, beräkningar etc. kan leda till 
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att kommunen mister helhetsperspektivet gällande 
ekonomi för städningen. 

Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt 
investering av rationella och effektiva maskiner och 
redskap. Robotiserade maskiner för offentlig miljö 
är av intresse. Branschen hoppas kunna återgå 2022 
till mer normala förhållanden igen. 

Genom städråd och fortsatt dialog med 
verksamheter säkerställs att överenskommen 
lokalvårdsbeskrivning är känd och att 
dokumentation över städuppdragen erhållits.  

Verksamheternas flyttningar till/från 
ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för 
avdelningen. Dimensionering och rekrytering av 
personal måste anpassas. För städavdelningen är det 
viktigt med framförhållning i beslut som tas av 
verksamheterna som påverkar vilka städbehov som 
behövs. 

Verksamheten säkerställs genom att samtlig 
personal har grundläggande lokalvårdsutbildning 
samt har en till två dagars fortbildning per år.  

Arbetet med riskbedömning av handintensivt arbete 
kommer fortsätta likaså den digitala utbildningen 
i ”Yrkessvenska för lokalvårdare” för grupp två. 
Klimatstrategin och miljöarbete kommer vara 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året. 
Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända 
beslut av investeringar och lokalbehov för 
verksamheter påverkar städavdelningen. Städning 
är en del av framtidens driftskostnader.  

Städavdelningen fortsätter delta i processer vid om- 
och nybyggnationer så att städrum och städcentraler 
byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas 
arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av 
entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den 
framtida städningen i lokalerna och dess kostnad. 

Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka 
kan variera beroende på vilka behov som 
arbetsmarknadsåtgärderna gäller. Behovet kan gälla 
språkutveckling, yrkesutbildning, ökad 
tillgänglighet på arbetsmarknaden, ferieplatser etc. 
Arbetsmarknadsåtgärderna sker främst genom 
intern samverkan men andra aktörer kan också 
förekomma 
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Övrigt 

Verksamhet 

Kansli 

Kansli med gemensam administration, 
stadshusvaktmästeri, reception/växel, borgerlig 
vigsel samt politiska nämnden.  

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för 
ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är 
ett organ för samråd och information mellan 
kommunen och företrädare för de handikappades 
riksorganisationer inom kommunen 

Renhållning 

Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i 
kommunförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg, (AÅS). Verksamhetsavfall hanteras på 
Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör, PR-
Slamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi 
genomförs enligt avtal tecknat av kommunstyrelsen 
av entreprenör, PR-Slamsugning AB. 

Ekonomi 

  

 

Sammanslaget är överskottet 3 084 tkr jämfört med 
budget. Överskottet beror på nämnden inte haft 
några oförutsedda kostnader samt minskade 
kostnader på grund av Covid -19. 

 

 

Återvinningscentral (ÅV-central) 
Hyran för återvinningscentralerna från Avfall & 
Återvinning Skaraborg täcker inte kostnaderna, 
utan ger ett underskott på -187 tkr. Avtalet är 
uppsagt och kommer att omförhandlas. 

 
 
Verksamhetsavfall 
Hyran från entreprenören täcker kostnaderna i och 
med den nya ECA-ytan byggts och mer yta kunnat 
hyras ut. Verksamheten ger ett överskott på 314 tkr. 

Sluttäckning 
Sluttäckning av deponier genom att täta och 
sluttäcka de gamla deponiområdena pågår på tre 
platser, Falevi, Stenstorp och Floby. I bokslutet 
2018 gjordes en avsättning för sluttäckningen och 
allteftersom kostnaderna uppstår minskas 
avsättningen. Kostnaden för årets åtgärder är 6,1 
mnkr. Intäkter på runt 1 mnkr kommer via AÅS 
avgifter och resterande kostnader finansieras genom 
att 5,1 mnkr tagits i anspråk av avsättningen. 

 

Kansli, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 4 201 4 213 4 536

Kostnader -10 569 -10 109 -10 422

Nettokostnader -6 368 -5 896 -5 886

Budget -9 325 -7 804 -3 222

Budgetavvikelse 2 957 1 908 -2 664

(nämnd, kansli reception, stadshusservice)

Renhållning, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 2 038 1 884 1 973

Kostnader -1 911 -1 933 -1 784

Nettokostnader 127 -49 189

Budget 0 0 0

Budgetavvikelse 127 -49 189

Renhållning (tkr) 2021 2020 2019

ÅV-centraler

Bruttokostnad 427         407         411         

Nettokostnad 187         155         175         

Nettokostnad (kr)/invånare 6             5             5             

Verksamhetavfall

Bruttokostnad 327         528         318         

Nettointäkt/nettokostnad 314 -        106 -        364 -        

Sluttäckning

I anspråktagande avsättning 5 101 -     3 008 -     2 298 -     

Intäkt från avfallsavgifter 997 -        997 -        995 -        

Kostnad för sluttäckning 6 098      4 005      3 293      

Kronor/invånare 185         121         100         
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Verksamhetsredovisning 

Sluttäckningen fortsätter enligt plan och efter hur 
mycket täta massor som kan anskaffas för 
ändamålet. Tätmassor för Stenstorp har under året 
lagts ut på ungefär halva arealen. På Falevi har 
arbetet med delar av slänter på etapp 3 och 4 
färdigställts. 

En ny beräkning av kommande kostnader för 
sluttäckningen visar att en justering av avsättning 
behöver göras med 624 tkr.  

På de tre deponierna som sluttäcks finns 
återvinningscentraler etablerade vilka sköts av 

Avfall & Återvinning Skaraborg. Avtalet med AÅS 
gällande Falevis återvinningscentral har sagts upp 
till 2023. En ny plats för etablering håller på att 
färdigställas utanför den gamla deponin på 
Mossvägen. 

Framtid 

Arbetet med avslutningsplan för hela Faleviområdet 
fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi 
kommer att ske med slutmål 2026.  

Tillfällig stängning av återvinningsstationerna i 
Floby och Stenstorp kommer att göras för att kunna 
bygga täta ECA-ytor för verksamheten.

 

 

 

 

 
Sluttäckning Falevi 
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Taxefinansierat Vatten och avlopp 

 

Verksamhet 

Avdelningen driftar och underhåller 290 km 
dricksvattenledningar, 270 km spillvattenledningar 
och 265 km dagvattenledningar, 6 vattenreservoarer, 
8 avloppsreningsverk och mer än 80 mindre 
anläggningar som pumpstationer, tryckstegringar 
mm. 

VA-verksamheten är lagstyrd vilket innebär höga 
krav på dokumentation och uppföljning. 
Digitalisering är viktig inom verksamheten och man 
strävar att minska onödiga steg i arbetsgång. Att 
arbeta med struktur och rutiner internt och extern är 
också en av prioriteringarna. 

En viktig del i arbetet är transparens och 
likabehandling. VA-avdelningen arbetar med att 
skriva avtalen med alla som är anslutna till 
kommunalt VA och som inte ingår i huvudmannens 
åtagande, som till exempel VA- föreningar utanför 
verksamhetsområde, industrier och 
sprinkleranläggningar. 

Avdelningen projekterar och projektleder alla 
reinvesteringsprojekt på VA-anläggningar. 
Avdelningen projekterar VA-nät i alla 
exploateringsprojekt och projektleder vissa av dem. 

VA-avdelningen bidrar även med kompetens i alla 
nya detaljplaner, arbete med klimatanpassningen i 
kommunen samt hjälper till i bygglovsfrågor med 
bedömning av yttre VA (ledningar som förbinder 
huset med kommunal förbindelsepunkt i tomtgräns). 

Ekonomi 

VA-avdelningen går med ett överskott på 573 tkr för 
2021. Överskottet är prognosticerat och kommer att 
hjälpa till att balansera VA-fonden som är - 1 931 
tkr vid årsskiftet. Energipriset har påverkat resultatet 
något, särskilt i slutet på året då kommunen har ett 
rörligt avtal på elpriset. 

Skuld till VA-kollektivet 

 

Verksamhetsredovisning 

Avdelningens verksamhet kretsar runt lagar och 
regler som styr VA sektorn. Under året har stort 
fokus varit på uppdatering av egenkontrollprogram 
på C-anläggningar (reningsverken i Valtorp, 
Broddetorp, Odensberg, Åsarp och Kättilstorp).  

Genom införande av ett underhållprogram för VA- 
anläggningar (Maint Master), har man digitaliserat 
drift- och underhållsarbete på reningsverken och 
pumpstationer. Arbete med att uppdatera databasen 
kommer att pågå i flera år framåt. Effekten av bättre 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 56 895,2 60 194,3 58 451,0 1 743,3 60 618,0

Statsbidrag 89,0 24,6 0,0 24,6 24,0

Övriga intäkter 75,2 77,7 80,0 -2,3 78,0

Interna intäkter 6 220,8 4 995,8 5 643,0 -647,2 4 970,0

Summa intäkter 63 280 65 292 64 174 1 118 65 690

Kostnader

Personalkostnader -13 554,6 -14 678,4 -14 000,0 -678,4 -15 486,0

Verksamhetskostnader -23 745,7 -25 693,7 -24 985,0 -708,7 -25 186,0

Kapitalkostnader -21 719,0 -20 803,1 -21 500,0 696,9 -21 500,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -3 510,0 -3 544,1 -3 689,0 144,9 -3 518,0

Summa kostnader -62 529 -64 719 -64 174 -545 -65 690

ÅRETS RESULTAT FÖR VA 751 573 0 573 0

År IB Årets resultat UB 

2012  1 452     -1 431      21     

2013  21     -1 669     -1 648     

2014 -1 648     -621     -2 269     

2015 -2 269      882     -1 387     

2016 -1 387      1 180     -207     

2017 -207      2 520      2 313     

2018  2 313     -3 824     -1 511     

2019 -1 511     -1 744     -3 255     

2020 -3 255      751     -2 504     

2021 -2 504 573 -1 931
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styrning och effektiviseringen med Maint Master 
syns redan idag i verksamheten. 

Avdelningen är i framkant vad gäller användning av 
nya tekniker, bland annat Lora – ett radionät som 
kommunen tillhandhåller och som används för att 
skicka data över långa avstånd. Tekniken används 
främst för att övervaka dricksvattennätet (läckor och 
nattflöden). Arbete med integrering av olika system 
pågår samt arbete med övervakningsstrategi.  

 
Vattenmätarbrunn med Lora antenn 

Övergång till digitala vattenmätare för konsumenter 
fortsätter. Under 2021 byttes 1 149  mätare från 
mekaniska till digitala. Detta innebär att drygt 60 % 
av alla mätare nu är digitala. Genom att ha 
fjärravlästa vattenmätare skapas bättre kontroll över 
dricksvattensvinn samt minskar arbetsbelastningen 
på personalen. Införande av SMS aviseringar för 
vattenmätarbyte minskade förgävesbesök och 
effektiviserade byten. 

 

                                                           
1 NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informat-
ionssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster och vissa digitala tjänster. 

Avdelningen har jobbat för att informera kunder om 
viktiga nyheter under 2021. Flera informationssidor 
är tillgängliga på hemsidan, bl.a. om 
vattenskyddsområden, fyllning av pool – något som 
var högaktuellt i våras, beräkningshjälp för VA taxa 
samt information vid driftstörningar som 
kokningsrekommendation och vattenavstängningar.  

Avdelningen arbetar kontinuerligt med drift, 
underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Det 
politiska målet är att renovera 1 % av VA-nätet. 
Totalt renoverades 0,5 % av dricksvattenledningar, 
0,7  % spillvattenledningar och 0,4 % av 
dagvattenledningar. Det största projekt var 
reinvesteringar i ledningsnät i Kättilstorp samt 
utbyggnad av verksamhetsområde till fastigheter 
söder om Kättilstorp.  

 
 
Pumpstationen i Stenstorp har gjorts om vilket 
förberedde Stenstorps ledningsnät för att bättre 
kunna klara av större skyfall. Ytterligare tre 
pumpstationer renoverades och underhåll gjordes på 
17 pumpsta-tioner.  
Genom ett nytt staket förbättrades skalskyddet på 
Hulesjöns reningsverk. Diverse renoveringar som 
byte av rensgaller, ombyggnad av mätare och 
renovering av delar av biologisk rening har utförts.  

Under hösten uppdagades problem med 
dricksvattenkvalitet i Kättilstorp. Vid provtagningen 
har ett prov påvisats otjänligt. Utredning gjordes och 
smittkällan identifierades till en kran i reservoaren. 
Kranen byttes och problem med kvalitet åtgärdades. 

Framtid 

Det pågår ett arbete med att rusta upp civilsamhället 
i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas 
för att kunna klara av krissituationer och förhöjd 
beredskap. Det finns lagkrav på att göra risk- och 
sårbarhetsanalys samt dokument och rutiner som ska 
belysa och klargöra arbete med bl.a. informations-
säkerhet, säkerhetsskydd. Under 2021 påbörjades 
arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt 
arbete med NIS direktivet1. Båda styrdokumenten 
tas fram i samarbete med säkerhetssamordnare i 
kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer 
att fortsätta även under 2022 tills basstruktur finns 

VA 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 64 719 62 529 62 121

Utveckling % 3,5 0,7 -2,7 

Intäkter, tkr 65 292 63 280 60 376

Utveckling % 3,2 4,8 0,5

Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 031 720 2 095 525 2 063 461

Bruttokostnad (kr) /m3 32 30 30

Renat avloppsvatten, m3 2 809 732 3 216 985 2 755 499

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten

Längd ledningar 2021 totalt (km) 264 268 290

Nyanläggningar 2021 (km) 0,9 1,0 1,0

Reinvesteringar 2021 (km) 1,0 2,0 1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%) 0,4 0,7 0,5
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på plats. Dokumenten kommer att vara en del av 
styrdokument för verksamheten som kommer att 
revideras löpande.  

Som en del av kontinuitetsarbete enligt framtagen 
VA plan, under 2022-2023, planeras även arbete 
med reserv- och nödvattenplaner.  

Det pågår kontinuerligt arbete med digitalisering. 
Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och 
planeras vara klar under 2022. Samtidigt pågår tester 
och utvärdering av ny teknik i just övervakning av 
ledningsnät, detta kommer fortsätta även under 
2022. 

VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt 
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och 
avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten 
är viktigt för att kunna säkra upp VA- försörjningen 

och bibehålla kvalitet. VA- avdelningen kommer att 
fortsätta arbetet med reinvesteringar på ledningsnät 
genom olika projekt. 

Genom fler överföringsledningar effektiviseras 
hantering och rening av avloppsvatten. Nästa år 
fortsätter arbetet med ny överföringsledning mellan  
Broddetorp och Axvall. 

Exploateringsprojekt fortgår på Fåraberget och 
Marjarp. Nästa år planeras arbete med separering av 
dagvatten och spillvatten för att minska bräddningar 
(utsläpp av orenat spillvatten) i Vartofta. Detta 
kommer att bidra till att uppnå mål att ha mindre 
bräddningar. Vartoftas projekt rustar även upp 
samhället för att på bättre sätt klara av 
klimatförändringar vad gäller översvämningsrisker.

 

 

 

 

      Schakt för pumpstation Saleby i Vartofta
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Biogas

 

Verksamhet 

Behandling av matavfall genom rötning för att 
producera biogas för uppgradering till fordonsgas.  

Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt 
jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. 

Ekonomi 

Behandlingsavgifterna för matavfall är fortsatt 
mycket låga. Sammantaget har intäkterna blivit i 
nivå med marknadens låga behandlingsavgifter 
vilket resulterar i ett underskott för verksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten är lägre än 
föregående år men har inte kunnat sänkas 
ytterligare då anläggningen under året optimerats 
samt extra kostnader tillkommit vid provkörning av 
alternativa substrat. 

Utfallet för kapitalkostnaderna är enligt budget. 
Den nya rötkammaren har tagits i bruk under året 
och därav är kapitalkostnaderna betydligt högre än 
föregående år. 

Verksamhetsredovisning 

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första tertialet, mindre under 
sommaren och åter bättre under höst och vinter. 

Under året har rötbart matavfall och andra substrat 
kunnat avropas för att uppehålla produktion av 
biogas för uppgradering till fordonsgas enligt avtal.  

Den nya rötkammaren har tagits i drift under året 
och trimmats och optimerats utefter de 
förutsättningar som är.  

Sammanfattat har året varit ett inkörningsår för den 
nya anläggningen med fokus på kvalitetssäkring av 
verksamheten. 

 

Framtid 

Uppgraderingsanläggningen har tagits över av 
kommunen från och  med januari 2022 vilket 
innebär att kommunen råder över hela 
produktionsledet från matavfallsmottagningen, 
rötkammare, uppgradering och ledning till 
överlämningspunkt hos Fordonsgas. En baslast av 
matavfall samt matavfallsslurry finns avtalad för 
2022, vilket innebär att avtalade gasleveranser kan 
genomföras. Mer matavfall med bättre 
behandlingsavgift behöver kontrakteras för att 
kunna balansera ekonomin. Gaspriset är fortsatt lågt 
jämfört med naturgaspriserna och bör på sikt kunna 
höjas. 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 6 214,5 2 017,8 2 665,0 -647,2 1 888,0

Statsbidrag 1 289,4 552,0 1 530,0 -978,0 552,0

Övriga intäkter 852,5 1 067,8 450,0 617,8 736,0

Interna intäkter 0,0 9,2 405,0 -395,8 0,0

Summa intäkter 8 356 3 647 5 050 -1 403 3 176

Kostnader

Personalkostnader -951,1 -1 104,8 -860,0 -244,8 -982,0

Verksamhetskostnader -4 349,4 -3 751,6 -62,0 -3 689,6 -3 385,0

Kapitalkostnader -1 146,1 -2 635,3 -2 605,0 -30,3 -2 633,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -1 984,9 -823,5 -1 523,0 699,5 -876,0

Summa kostnader -8 431 -8 315 -5 050 -3 265 -7 876

ÅRETS RESULTAT FÖR BIOGAS -75 -4 669 0 -4 669 -4 700

Biogas 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 8 315 8 431 9 154

Utveckling % -1,4 -7,9 38,4

Intäkter, tkr 3 647 8 356 9 695

Utveckling % -56,4 -13,8 29,6

Behandlat rötbart organiskt material (ton) 5 789 5 280 5 789
Procucerat klimatneutralt bränsle fr 
organiskt avfall (MWh) 3 924 4 032 4 264
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Investeringsredovisning - skattefinansierat 

 

RE-/löpande investeringar 

Park/gata 
Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2021. Under andra 
tertialen av 2021 har stora satsningar gjorts på 
trafiksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av 
kommunens cirka 130 belysningscentraler som nu 
flyttas ut ifrån FEAB anläggningar. Detta då vintern 
varit lång och det ofta är ineffektivt att genomföra 
anläggningsarbeten på vintern. Samtligt planerat 
asfaltsunderhåll är beställd och utförd och behov är 
fortsatt stort framförallt på gångbanor och 
cykelbanor där underhållet är eftersatt.  

Det är beställt lastbilar för 5 miljoner. Dessa 
levereras först 2022, därför blir det medel kvar för 
2021. 

Fastighet 
I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 
22 800 tkr, varav 3,6 mkr är medel från 2020. Under 
året har det gjorts reinvesteringar för 19 342 tkr. 
Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på 
fastigheter. Exempel på åtgärder som utförts är 
renovering av bastu och duschrum på Odenbadet, 
renovering av lägenheter, hissbyten, reparation 
yttertak, renovering papptak, byte 
ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på flera 
fastigheter. 

Andra löpande investeringar som gjorts under året är 
exempelvis komplettering av utebelysning vid skolor 
och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga 
förvaltningar, exempel på lokalförändringar är 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Maskiner och inventarier -9 654 -2 030 -11 312 9 282 -4 000

Park/Gata -8 948 -745 -9 812 9 067 -2 500

Fastighet -516 -1 196 -1 000 -196 -1 100

Städ 0 -88 -100 12 -100

Kost 0 0 -100 100 0

Övrigt -190 0 -300 300 -300

Park/Gata -13 553 -16 930 -20 500 3 570 -18 700

Offentlig belysning -3 387 -2 019 -4 900 2 881 -3 800

Reinvestering broar 0 0 -500 500 -500

Trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -4 348 -4 700 352 -4 700

Asfaltsunderhåll -6 563 -7 680 -7 200 -480 -7 500

Reinvesteringar Marjarp 0 -214 -500 286 -300

Reinvestering parker -312 -544 -1 500 956 -900

Reinvestering gatukropp -476 -2 126 -1 200 -926 -1 000

Fastighet -25 024 -24 480 -29 100 4 620 -29 100

Passage, larm -1 936 -1 870 -2 000 130 -2 000

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -372 -274 -600 326 -600

Reinvesteringar -19 350 -19 342 -22 800 3 458 -22 800

Lokalförändringar utanför ram -3 366 -2 995 -3 700 706 -3 700

Re-/löpande investeringar -48 231 -43 440 -60 912 17 472 -51 800

Fleråriga investeringar

(se spec sid x) -126 800 -84 548 -313 600 229 052 -88 300

Summa fleråriga investeringar -126 800 -84 548 -313 600 229 052 -88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT -175 031 -127 989 -374 512 246 523 -140 100
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åtgärder som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte är 
ett underhåll.
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Fleråriga projekt - skattefinanserat

 

 

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft 
Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast 
ströfakturor och redovisas därför inte med text. 
Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i 
nedanstående text. 

Platåskolan – fastighet 
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och 
bygglov är överklagat och Miljööverdomstolen gav 
den klagande rätt angående detaljplanen. 
Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen beräknas 
påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och beräknas 
färdigställas hösten/vintern  2025/2026. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1, projektering har 
utförts, upphandling har utförts, byggnationen 
påbörjades oktober 2021, beräknas färdigställas 
februari 2022. 

Odensbergsskolan – förskola/kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole 
byggnad och kök har utförts under året, byggna-
tionen beräknas påbörjas april 2022 och färdigställas 
våren 2023. Projektets prognos har ökat till 45,5 
mnkr. Den ökade kostnaden beror på höjda 
materialpriser. 

Odensbergsskolan – moduler skola 
Förhyrning av modulskola, upphandling av 
entreprenör för projektet har utförts. Skolmodulerna 
beräknas vara klara i april 2022. Projektets prognos 
har ökat till 20 mnkr. Den ökade kostnaden beror ny 
el, servis, samt på tillkommande markarbeten, 
omdragning av dagvatten m.m. 

Frökindsgården 
Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering 
har utförts. Byggnationen beräknas påbörjas hösten 
2021 och vara färdigställd hösten 2022. 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100 -158 999 -557 650 -11 550

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700 -46 270 -388 700 0

Vindängen -100 000 -100 000 -98 720 -98 750 1 250

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -4 700 -3 685 -4 700 0

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700 -1 540 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -15 000 -8 784 -20 000 -5 000

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900 -90 710 -144 403 -1 503

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700 -5 859 -25 700 0

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000 -2 148 -35 000 -3 000

Fridhem -4 200 -4 200 -4 193 -4 193 7

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -81 000 -78 510 -79 510 1 490

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806 -5 410 -39 485 5 321

Ventilation Stadshuset -5 000 -5 000 0 0 5 000

Stadshuset konferensrum 0 -35 0

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800 -2 353 -5 800 0

Reservkraft Floby -970 -970 -1 024 -1 024 -54

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600 -79 -29 600 0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 -1 286 -851 -851 435

Näridrottsplatser (sista året) -900 -900 -960 -960 -60

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 250 -108 -1 250 0

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650 -14 841 -67 650 0

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450 -3 147 -26 450 0

Plantisparken -11 700 -11 700 -7 037 -11 700 0

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -25 000 -2 299 -25 000 0

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 -3 200 -5 -3 200 0

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656 -269 965 -812 388 -7 732
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Nytt korttidsboende LSS 
Nybyggnad av LSS-boende. Projektering har utförts. 
Detaljplanen är klar. Byggnationen beräknas påbör-
jas våren 2022 och beräknas färdigställas våren 
2023. Projektets prognos har ökat till 35 mnkr. Den 
ökade kostnaden beror bland annat på omdragning 
av fjärrvärmeledning, tillkommande solcellsanlägg-
ning och klimatkyla. 

Ombyggnad Ranliden 
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen 
påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten 
2021. 

 
Ranliden fasad 

Ekehagen Järnåldersgården 
Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021 
och 2022 

Stenstorps Vårdcentral 
Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgäs-
ten Närhälsan. Projektering har utförts, upphandling 
av entreprenör har utförts. Ombyggnaden kommer 
att påbörjas i början av 2022 och färdigställas hösten 
2022. 

FEP – Falköpings energisparprojekt 
Floby bad och Stenstorps bad, värmepumpinstalla-
tion kompletterad med solcellsanläggning färdig-
ställdes 2021.  

Under 2021 har utförts förstudier på: 
- Stadshusets ombyggnad. Ombyggnad av venti-

lation, värme, vatten och avlopp, el, hiss, 
fönsterbyte samt övriga underhållsarbeten. 

- Renovering Ishallen. Renoveringen innebär nytt 
klimatskal, ventilation i halldelen åtgärdas, nytt 
omklädningsrum samt brandskydd- och till-
gänglighetsanpassningar. 

Under 2021 har projektdirektiv utförts på: 
Åttagårdsskolan, Vartoftaskolan och Elvagården in-
klusive kök, Gudhemsskolan inklusive kök, förskola 
Fåraberget, gruppboende LSS. 

Platåskolan – gata 
Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av 
det stora projektet för Platåskolan och kan först på-
börjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Då den 
tänkta detaljplanen överklagats och inte kunnat 
vinna laga kraft är planen att arbetena kan påbörjas 
först under 2023. 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har bland annat under vintern ge-
nomfört effektbelysning av Amfiteatern. Under vå-
ren har styrgruppen beslutat att projektet ska avslu-
tas efter de sista åtgärderna som sker under 2021 
gällande belysning och viss möblering i parken. Pga. 
förseningar har inte de sista inköpen av effektbelys-
ning och möblering kunnat avslutas under 2021 utan 
kommer att avslutas under 2022 istället. Det finns ca 
2,4 mkr i kvarvarande budget för 2022 vilket förvän-
tas tillräckligt för kvarstående arbeten. 

Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet 
förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget  
Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att ar-
kitekttävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat 
tecknas med arkitektfirman SYDVÄST. Arbetet har 
nu startats med att ta fram färdiga gestaltningsför-
slag och en totalkalkyl för att kunna fastslå lämplig 
etappindelning för utförandet av bygget. En system-
handling med tänkt etappindelning med tillhörande 
budget förväntas kunna presenteras under våren 
2022.  

Exploatering  
Exploateringsprojekt redovisas i  kommunstyrelsens 
verksamhetsrapport där budgeten ligger. 
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Investeringsredovisning – Taxefinansierat

 
 

VA-kollektivet  re-/löpande investeringar 

Re- och löpande investeringar landade på 23 861 
tkr jämfört med 26 136 tkr i budget. Det är cirka 2,3 
mnkr mindre än budgeterat. Delvis beror avvikelsen 
på att vissa planerade projekt skjutits upp, som Pla-
tåskolan och ombyggnad av stora torget, delvis pga. 
resursbegränsningar på personalsidan. Vissa om-
ständigheter, som problem med dricksvatten i 
Kättilstorp, gjorde att prioriteringen flyttades till 
drift och underhåll istället för reinvesteringar.    

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan. Under hela 
2021 har arbetet med renoveringar av ledningar i 
Kättilstorp fortsatt. Nybyggnad av pumpstation på 
överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för 
att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till 
Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.  

Pumpstationen vid vårdcentralen i Stenstorp har re-
noverats/rustats upp för att kunna möta en större 
mängd av vatten vid skyfall. Detta har bidragit med 
bättre robusthet i systemet och minskad risk för 
källaröversvämning. Ytterligare tre mindre pump-
stationer har renoverats under 2021 och underhåll 
har gjorts på 17 pumpstationer. På flera små verk 
har kemikalieförvaringen uppgraderats med tankar. 
På Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre 
projekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket, 
byte av inkommande rensgaller, renovering av mät-
rännan, renovering av biologiskt steg samt asfalte-
ring av ytor inom verkets område.   

Renoveringstakten på ledningsnätet uppnådde poli-
tiskt mål på 1 %.  Under 2021 utfördes ca 80 
mindre VA jobb på ledningsnät, för det mesta byte 
av serviser och mindre förnyelse av nätet. Det har 
lagats 21 vattenläckor under året till en kostnad av 
986 tkr.

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Anslutningar 4 154 2 953 3 900 -947 3 500

Anslutningsavgifter 5 702 4 202 5 400 -1 198 4 500

Nyanslutningar (serviser) -1 548 -1 249 -1 500 251 -1 000

Åtgärder på ledningsnätet -19 865 -18 117 -22 036 3 919 -20 973

Reliningar -6 372 -4 890 -6 536 1 646 -7 773

Reinvesteringar på ledningsnät -12 078 -11 865 -11 400 -465 -11 500

Kinnarp inkommande vattenledning -222 -1 000 778 -1 000

Stora torget 0 -500 500 0

Marka Odensberg dricksvattenledning -1 415

Hollendergatan Platåskolan -1 140 -2 600 1 460 -700

Åtgärder på anläggningar -2 788 -7 781 -6 500 -1 281 -8 000

Reinvestering el/styr -796 -1 000 204 -1 000

Reinvestering maskin/utrustning -795 -593 0 -593 -600

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1 224 -500 -724 -1 100

Falköping-Torbjörntorp renovering -1 044

Hulesjön - åtgärder -3 997 -4 200 203 -4 000

Hulesjön - byte ledningar -949 -984 -700 -284 -1 000

Paxtankar -187 -100 -87 -300

Övriga inventarier -3 175 -916 -1 500 584 -662

Vattenmätare -964 -916 -1 000 84 -562

Övriga inventarier -2 211 0 -500 500 -100

Re-/löpande investeringar -21 674 -23 861 -26 136 2 275 -26 135

Fleråriga investeringar VA

(se spec sid x) -16 254 -6 978 -20 664 13 686 -11 000

ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA -37 928 -30 839 -46 800 15 961 -37 135



Ekonomisk Redovisning investeringar 

60 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021 

VA-kollektivet  Fleråriga projekt 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Ombyggnad av Kättilstorps ledningsnät är till 
största delen klart. För att börja pumpa spillvatten 
från Kättilstorp till Falköping återstår färdigstäl-
lande av pumpstationen i Vartofta samt mindre åt-
gärder med inkoppling i Kättilstorp. Detta planeras 
till senast sommaren 2022 då vår tillsynsmyndighet 
har dömt ut Kättilstorps reningsverk. Projektet 
verkställer detaljplanen för industriutbyggnation 
och fortsatt expansion av samhällets träindustri. 

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Verkställande av detaljplan och utökande av verk-
samhetsområde för Ryttarevägens förlängning är 
till största delen färdig. VA-nätet är färdigbyggt 
men det återstår en del asfaltsåterställning, som 
kommer att göras när asfaltssäsongen är igång, 
vår/sommar 2022.  

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Arbete med spillvattenledningen mellan Broddetorp 
och Axvall fortsätter hösten 2022. Arbete utförs i 
samläggning med Vallebygdens el. 

  

VA - Matarvattenledning Danska vägen 
Efter Skaraborgs Vattens flytt av matarvattenled-
ningar samt ny detaljplan för fortsatt utbyggnad av 
BS-Mekaniska behövdes en ny matarvattenledning 
i Danska vägen för att trygga dricksvattenförsörj-
ningen till reservoarerna. Etapp 2 är planerad under 
2022. 

 
Borrning för bergsprängning för VA-schakt, Storgatan, Kättil-
storp 

  

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -32 500 -27 474 -32 500 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -4 000 -2 243 -4 000 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000 -3 056 -17 000 0

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000 -4 000 -5 -4 000 0

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0



Ekonomisk Redovisning investeringar 

verksamhetsredovisning för år 2021 I tekniska nämnden I 61 

Biogas –fleråriga projekt 

 

 

 

Biogas – Rötkammare o efterrötkammare 
Projekten för ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkam-
mare” har slutbesiktigats och tagits i drift under 
året. Slutbetalning har skett under maj månad efter 
åtgärdande av besiktningsanmärkningar. 

Projekten genomfördes som en delad utförande ent-
reprenad med konsultbolaget Sweco som projektör 
och projektledare under byggperioden. Upphand-
lade entreprenörer var NCC för mark och bygg, 
Goodtech för maskin och Provektor el, styr och reg-
ler. Maskinentreprenören ombildades efter en kon-
kurs vilket inte påverkade anbudet men försenade 
projektstarten. Byggentreprenaden blev vid upp-
handling dyrare än projekterat då byggmarknaden 
var ganska överhettad. Markarbetena blev mer om-
fattande än vad förstudie och projektering visat, då 
det fanns ett stort antal befintliga ledningar i dåligt 
skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner 
kronor dyrare än projekterat på grund av tillkom-
mande kostnader för dåliga grundförhållanden m.m. 
Maskinentreprenaden belastades med tillkommande 
arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar 
inte klarade det högre gasflödet, tilläggsarbeten för 
1,9 mnkr kronor. Elentreprenaden var av konsulten 
beräknad till 2,5 miljoner kronor och slutnotan var 
3,2 miljoner kronor högre.  

 
Nya rötkammaren vid Hulesjön 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Biogas - ny rötkammare -29 738 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007

Fleråriga investeringar Biogas -29 738 0 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007
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Politiska uppdrag under år 2021 

Se över stöd-, service och stabsfunktioner 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-
2023 och budget för år 2021 beslutat ge kommun-
styrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala organisat-
ionen i syfte att skapa högre kvalitet och effektivi-
tet.  
Tekniska nämnden har gett förvaltningschefen i 
uppdrag (§58/2021) att i enlighet med kommunsty-
relsens beslut 664/2021 punkt 3 fortsätta arbetet 
med effektivisering av de förslag till förbättrings-
områden som redovisas inom nämndens ansvars-
område. 

Redovisning av uppdrag 

Förvaltningschefen redovisar nedan de sex förbätt-
ringsområden som tagits upp i översynen av sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. 

1. Utveckla konceptet enkäter och brukarunder-
sökningar 

Inom förvaltningen har funnits och finns inarbetade 
koncept för dialog med avropande förvaltningar. 
Exempelvis inom kostverksamheten finns kostråd 
där personal från kostavdelningen regelbundet sam-
talar med Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningens ansvariga personal. 

Inom fastighet har funnits och finns också inarbe-
tade koncept för dialog med avropande förvalt-
ningar, främst Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt Kultur och fritidsförvalt-
ningen. 

Även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ge-
nomför rikstäckande enkät avseende vägar, vatten, 
parker m.m. vad civilsamhällets bedömning om 
nöjdhet jämfört med andra kommuner. 

Det fortsatta arbetet är att bli än bättre. 

2. Utreda besparings- och effektivitetsmöjligheter 
inom städverksamheten, både organisatoriska 
och driftmässiga. Detta för att kunna uppnå 
högre kvalitet och nöjdhet. 

Arbete med robotisering sker, detta är dock en kost-
nadsfråga. Inventering om vart robotar gör bäst ef-
fekt utreds. Utmaning är att det under dagtid finns 
risker med kollisioner och nattetid är lokalerna lar-
made. Arbetet fortsätter. 

 

3. Fortsätta arbetet med framtagande av nyckeltal 

Inom det tekniska området finns få relevanta nyck-
eltal. SKR arbetar med att få fram relevanta nyckel-
tal. Söker man i Koladas Jämförare så finns få jäm-
förelser mellan kommuner. Även här arbetar för-
valtningen vidare. 

4. Utreda besparings- och effektiviseringsmöjlig-
heter inom drift av fastigheter, för att kunna ge-
nerera lägre kostnader och internhyra. 

Sedan 2012 har avdelningen arbetat målinriktat 
med att sänka driftkostnader. Fram till 2020 så har 
driftkostnaden minskat med 28 %. Arbete har även 
gjorts för att avyttra fastigheter som kommunen inte 
har bruk för. En lista är framtagen i samarbete med 
mark och exploatering (Mex). Mex skriver fram 
förslag på försäljning eller rivning av fastigheten 
till kommunstyrelsen. 

5. Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation. 

Fastighetsavdelningen använder WSP:s system, 
DeDu. Detta fastighetssystem används för ronde-
ringar av fastigheter, felanmälan, beställning av 
verksamhetsservice, uppföljning av energiförbruk-
ning, energistatistik, planering av OVK (obligato-
risk ventilationskontroll) och fastighetsdeklara-
tioner. Systemet används även för protokoll vid be-
siktningar av bland annat OVK och fastighetsdekla-
rationer. Även fastighetsinformation finns i DeDu, 
exempelvis ytuppgifter. 

Underhållsplaneringen görs idag i Excel. Kommu-
nen håller på att handla upp ett nytt ekonomisy-
stem. När det är klart kommer utvärdering att ske 
om ett system som fungerar med det nya ekonomi-
systemet. 

6. Se över organisationen inom kostavdelningens 
verksamhet. 

Kostavdelningen ser ständigt över sin organisation 
utifrån händelser som beslutats inom barn- och ut-
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens 
verksamheter. Det är i huvudsak dem som kostav-
delningen servar med mat inom förskola, skola, 
gymnasium och äldreomsorg, både särskilt och or-
dinärt boende. Även händelser inom den egna verk-
samheten föranleder en översyn av organisationen 
såsom långa sjukskrivningar och uppsägningar.  



Politiska uppdrag 
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Effektiviteten inom avdelningen är ständigt föremål 
för granskning. 

Under våren 2021 har avdelningen fördelat om 
chefskapet inom verksamheten och dragit ned på en 
kökschefstjänst. Detta gjordes möjligt genom att en 
av kökscheferna valde att säga upp sig. Utifrån 
medarbetarnas önskemål och ett tidigare politiskt 
beslut, är ändå det nära ledarskapet en viktig del i 
hur verksamheten är organiserad. 

 

Grillplatser 

Tekniska nämnden (§59/2021) har besvarat en mo-
tion om att öka antalet grillplatser och mötesplatser.  

Förvaltningen får i uppdrag att:  

*Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen göra en nulägesana-
lys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna 
grillplatser/vindskydd i hela kommunen. 

*Ta fram ett förslag på hur det kan gå att öka anta-
let mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för 
framtida drift och investeringskostnader samt en an-
svarsfördelning mellan förvaltningarna och eventu-
ellt civilsamhälle.  

*Skapa en digital karta över befintliga och nya all-
männa mötes- och grillplatser när underlaget är fär-
digställt. 

Redovisning av uppdrag  

Motion från Socialdemokraterna att utreda all-
männa grill- och mötesplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fri-
tidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under 
2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 
hela kommunen, förvaltningarna har tagit fram ett 
underlag på befintliga grillplatser som finns idag, 
förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 
sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en 
kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-
ringar samt en ansvarsfördelning mellan förvalt-
ningarna. En digital karta på utplaceringar är 
skapad och kan komma att revideras vid eventuella 
förändringar i beslut. 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen 
kommer att ske i respektive nämnd i samband med 
årsbokslut 2021, efter nämndernas beslut går utred-
ningen sedan vidare till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige för beslut om antagande och som 
underlag för budget 2023-2025.

 

  



Politiska uppdrag 

 

 

 

























Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Ombudgetering

Maskiner och inventarier -9 654 -2 030 -11 312 9 282 -4 000

Park/Gata -8 948 -745 -9 812 9 067 -2 500 -6 500

Fastighet -516 -1 196 -1 000 -196 -1 100

Städ 0 -88 -100 12 -100

Kost 0 0 -100 100 0

Övrigt -190 0 -300 300 -300

Park/Gata -13 553 -16 930 -20 500 3 570 -18 700

Offentlig belysning -3 387 -2 019 -4 900 2 881 -3 800 -2 920

Reinvestering broar 0 0 -500 500 -500

Trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -4 348 -4 700 352 -4 700

Asfaltsunderhåll -6 563 -7 680 -7 200 -480 -7 500

Reinvesteringar Marjarp 0 -214 -500 286 -300

Reinvestering parker -312 -544 -1 500 956 -900

Reinvestering gatukropp -476 -2 126 -1 200 -926 -1 000

Fastighet -25 024 -24 480 -29 100 4 620 -29 100

Passage, larm -1 936 -1 870 -2 000 130 -2 000

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -372 -274 -600 326 -600 -330

Reinvesteringar -19 350 -19 342 -22 800 3 458 -22 800 -3 320

Lokalförändringar utanför ram -3 366 -2 995 -3 700 706 -3 700 -710

Re-/löpande investeringar -48 231 -43 440 -60 912 17 472 -51 800 -13 780

Fleråriga investeringar

(se spec sid x) -126 800 -84 549 -313 600 229 051 -88 300 -9 800

Summa fleråriga investeringar -126 800 -84 549 -313 600 229 051 -88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT -175 031 -127 989 -374 512 246 523 -140 100 -23 580

VA

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Ombudgetering 
VA

Anslutningar 4 154 2 953 3 900 -947 3 500

Anslutningsavgifter 5 702 4 202 5 400 -1 198 4 500

Nyanslutningar (serviser) -1 548 -1 249 -1 500 251 -1 000

Åtgärder på ledningsnätet -19 865 -16 977 -19 436 2 459 -20 273

Reliningar -6 372 -4 890 -6 536 1 646 -7 773

Reinvesteringar på ledningsnät -12 078 -11 865 -11 400 -465 -11 500

Kinnarp inkommande vattenledning -222 -1 000 778 -1 000

Stora torget 0 -500 500 0

Marka Odensberg dricksvattenledning -1 415

Hollendergatan Platåskolan -1 140 -2 600 1 460 -700

Åtgärder på anläggningar -2 788 -7 781 -6 500 -1 281 -8 000

Reinvestering el/styr -796 -1 000 204 -1 000

Reinvestering maskin/utrustning -795 -593 -593 -600

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1 224 -500 -724 -1 100

Falköping-Torbjörntorp renovering -1 044 0

Hulesjön - åtgärder -3 997 -4 200 203 -4 000

Hulesjön - byte ledningar -949 -984 -700 -284 -1 000

Paxtankar -187 -100 -87 -300

Övriga inventarier -3 175 -916 -1 500 584 -662

Vattenmätare -964 -916 -1 000 84 -562

Övriga inventarier -2 211 0 -500 500 -100

Re-/löpande investeringar -21 674 -23 861 -26 136 2 275 -26 135 0

Fleråriga investeringar VA

(se spec sid x) -16 254 -6 978 -20 664 13 686 -11 000 -8 030

ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA -37 928 -30 839 -46 800 15 961 -37 135 -8 030



Ombudgetering av fleråriga projekt, budget från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKY

L T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Ombudgetera

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100 -158 999 -557 650 -11 550

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700 -46 270 -388 700 0 -3 730

Vindängen -100 000 -100 000 -98 720 -98 750 1 250

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -4 700 -3 685 -4 700 0 790

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700 -1 540 -45 500 -7 800 -160

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -15 000 -8 784 -20 000 -5 000 -1 220

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900 -90 710 -144 403 -1 503

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700 -5 859 -25 700 0 -1 440

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000 -2 148 -35 000 -3 000 250

Fridhem -4 200 -4 200 -4 193 -4 193 7

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -81 000 -78 510 -79 510 1 490 -1 000

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806 -5 410 -39 485 5 321

Ventilation Stadshuset -5 000 -5 000 0 0 5 000 -500

Stadshuset konferensrum 0 -35 0 40

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800 -2 353 -5 800 0 -450

Reservkraft Floby -970 -970 -1 024 -1 024 -54

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600 -79 -29 600 0 80

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 -1 286 -851 -851 435

Näridrottsplatser (sista året) -900 -900 -960 -960 -60

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 250 -108 -1 250 0 -1 140

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650 -17 361 -67 650 0

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450 -3 147 -26 450 0 3 150

Plantisparken -11 700 -11 700 -9 557 -11 700 0 -2 330

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -4 500 -2 358 -4 500 0 -2 140

Utveckling stadskärna -25 000 -25 000 -2 299 -25 000 0 0

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 -3 200 -5 -3 200 0

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656 -272 485 -812 388 -7 732 -9 800

VA

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKY

L T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT Ombudgetera

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -32 500 -27 474 -32 500 0 -2 230

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -4 000 -2 243 -4 000 0 -1 760

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000 -3 056 -17 000 0 -40

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000 -4 000 -5 -4 000 0 -4 000

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0 -8 030
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1 Projektets bakgrund 

Biogas är en unik tillgång för kommunen och används till uppvärmning och som fordonsgas. Biogas är 

ett bra exempel på cirkulär ekonomi där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. 

Biogasen bidrar också till att nå kommunens miljö- och klimatmål vilket är en anledning till 

kommunens investering i utbyggd kapacitet. Projektet har följt ”Biogasstrategins” utbyggnad i tre 

etapper varav etapp tre innebär utbyggd rötkammararkapacitet för att kunna ta emot och röta mer 

organiskt material. Efter utredning tillkom utbyggnad av efterrötkammare för att öka energi 

effktiviteten samt minska metansvinnet.  

2 Måluppfyllelse 

2.1 Mål  

Projektets mål är att bygga ut rötkammarkapaciteten enligt ”Biogasstrategins” etapp 3 vilket 

innebär möjlighet att producera mer biogas att uppgradera till fordonsgas. Med utökad 

rötkammarkapacitet kan anläggningens samtliga delar nyttjas till sin fulla kapacitet. 

Efterrötkammaren återvinner värme och minskar den egna förbrukningen av biogas för 

uppvärmning. Värmeåtervinningen kyler ner rötresten och minskar oönskad avgång av metan 

från biogödseln. 

 

2.2 Måluppfyllelse 

Projektmål  

Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar biogas av matavfall och restprodukter från 

jordbruket. Biogasen är fossilfri och framställs med energioptimal produktionsteknik för att 

vara hållbar i en cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel som är en restprodukt efter 

rötningen är en klimatsmart gödning som återförs till jordbruket och ökar hållbarheten i 

livsmedelsproduktionen. 

2.3 Klimatstrategi 

Kommunfullmäktige har antagit en klimatatrategi med fyra fokusområden. Projektet berör två 

av fokusområdena: 

Fokusområde 1: Hållbara transporter 

Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda hållbara transportmedel 

i tjänsten, i linje med en klimatstyrande mötes- och resepolicy som även uppmuntrar 

klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet. 

Accelererad omställning till fossilfria fordon Den kommunala fordonsflottan ska bli helt 

fossilbränslefri. Målet gäller både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller 

leasas av kommunen där så är tekniskt möjligt. 
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Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart drivmedel. 

Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala näringslivet ska stöttas 

i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte existerar utan ses som råvara för någon 

annan. Mängden osorterade sopor ska minska. 

Lokal framställning av förnybar energi  

Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion. 

Kommunen ska främja produktion av vindkraft, solenergi, biogas och andra förnybara 

energiformer inom det geografiska området. 

3 Projektförloppet 

3.1 Tider 

Delprocess  Färdigställd  

  

Förstudie  2017 

Projektering  2018 

Utförande  2019  

Avslut  2021  

 

3.2 Organisation 

Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande: 

 

Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Ida Kyrkander 

Chef hållbar 

utveckling 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare Besluta i styrande frågor. 

Stig Säll VA-chef Styrgruppsmedlem  

Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för 

förvaltningens mottagande av projektresultatet.   

Tina Gustavsson 

Förvaltnings-

ekonom  Styrgruppsmedlem  Ekonomisk uppföljning   

 

 

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet 

 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Mats Kall Konsult SWECO Projektledare Leda projektet 
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Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Erik Arnesson Driftchef Platsansvarig Samordning på arbetsplatsen 

Per-Erik Hallberg El-ingenjör El  El frågor 

Emanuel Fredriksson IT-ingenjör IT styr/regler IT styr/regler frågor 

Ulrik Setterberg Processtekniker Process  Process frågor 

 

3.3 Beslut  

Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit:  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun antog 2010-12 en visionen för biogasutvecklingen där  

målet i visionen var att utveckla drift och produktion vid biogasanläggningen på Hulesjön. På uppdrag 

av kommunstyrelsen genomförde SWECO under 2012 en förstudie i samarbete med avdelningen för 

strategisk utveckling och VA/Biogas-avdelningen. 

Kommunstyrelsen 2013-02-06 §39 beslutar att en detaljprojektering avseende utbyggnad av 

biogasanläggningen på Hulesjön utifrån förslaget i SWECOs rapport. Enligt beslut i kommunstyrelsen 

2013-05-07 §121 antas en konsult för att genomföra detaljprojektering av utbyggnaden av etapp 1 av 

biogasanläggningen i Hulesjön. Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-09 §72 att investera 9,6 mkr i en 

utbyggd mottagningsbyggnad.  

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-10 §35 att investera 13 mkr i en utbyggnad av 

förbehandlingsanläggningen vid Hulesjön. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06 §110 tillåts 

enligt punkt ett i beslutet en investering om som mest 15 mkr i en ny rötkammare vid 

biogasanläggningen i Hulesjön. Investeringsmedel för biogasverksamheten för 2018 ska användas och 

beslutet gäller under förutsättning att Naturvårdsverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  

Tekniska nämnden beslutar 2019-02-18 § 23 att teckna avtal med anbudsgivare inom 

byggentreprenad samt maskinentreprenad för utförande av ny rötkammare på Hulesjöns 

biogasanläggning.  

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §41 att investeringsbudgeten 2020 utökas med 3,9 mkr för 

en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. Enligt beslutet uppgår den totala investeringen 

till 29,8 mkr varav kommunen finansierar 18,8 mkr och bidrag från Klimatklivet uppgår till 10,9 mkr. 

Enligt tjänsteutlåtandet är 14,9 miljoner kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner 

kronor krävs i budget för år 2020 för att göra investeringen. Detta med förbehåll att 

kommunfullmäktige beslutar om att ombudgetera de enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från 

2018. 
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Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §36 att ombudgetera 13,6 mkr för biogas från 2018 till 

2019 

4 Ekonomi 

 

4.1 Projektkalkyl   3301 och  3309 

 

Projekering byggledning     1 843 000 kr 

Bygg    11 970 000 kr 

Maskin   12 425 000 kr 

El styr/regler 

Oförutsett 

    2 500 000 kr 

    1 000 000 kr 

Summa   29 738 000 kr 

 

 

4.2 Finansiering 

 

Anslag 2018   10 000 000 kr 

Anslag 2019     2 000 000 kr 

Ombudgetering 2018     2 904 000 kr 

Ombudgetering  

Klimatklivet 3301 

Klimatklivet 3309 

Anslag 2020 

    2 554 000 kr 

    6 750 000 kr 

    1 658 000 kr 

    3 900 000 kr 

Summa   29 766 000 kr 

 

 

4.3 Projektkostnad  

   Utfall 

2018 

2019 

2020 

2021 

  1 837 120 kr 

15 391 599 kr 

17 252 111 kr 

  3 264 443 kr 

Summa 37 745 273 kr 

Avvikelse mot kalkyl 

Avvikelse mot anslag 

-8 007 273 kr 

-7 979 273 kr 
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5 Utvärdering och erfarenheter 

Projekten genomfördes som en delad utförande entreprenad med konsultbolaget SWECO som 

projektör och projektledare under byggperioden. Upphandlade entreprenörer var NCC för mark och 

bygg, Gooodtech för maskin och Provektor el, styr och regler. Maskinentreprenören ombildades efter 

en konkurs vilket inte påverkade anbudet men försenade projektstarten. Byggentreprenaden blev vid 

upphandling dyrare än projekterat då byggmarknaden var ganska överhettad. Markarbetena blev mer 

omfattande än förstudie och projektering visat då det fanns ett stort antal befintliga ledningar inom 

byggområdet i dåligt skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner kronor dyrare än projekterat på 

grund av tillkommande kostnader för dåliga grundförhållanden mm. Maskinentreprenaden belastades 

med tillkommande arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar inte klarade det högre 

gasflödet, tilläggsarbeten för 1,9 milj kronor. Elentreprenaden var av konsulten beräknad till 2,5 

miljoner kronor och slutnotan blev 3,2 miljoner kronor högre. Erfarenheter att dra av projektet är att 

entreprenadformen skapar stora möjlighet från beställaren att vara delaktig i utformandet av 

anläggningen och få lösningar som gynnar lokala förutsättningar. Nackdelar är att det är svårt att 

utvärdera sannolikheten för att projektkalkylerna kan hållas och att inte byggkostnaderna ökar då 

projektet utförs under tre år. 
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1 Projektets bakgrund 

Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013 en plan för framtida demensvården i 

Falköpings kommun, i följderna av den fortsatta planeringen utifrån beslutet konstaterades att 

Ranliden inte har förutsättningarna för att i framtiden vara att ett fullgott äldreboende utan 

Ranliden skulle läggas ned som äldreboende efter det att ett nytt demenscentrum hade 

inrättats. 2014 startade därför en utredning som skulle utreda om byggnaden kunde användas 

för kommunal verksamhet eller om fastigheten skulle avyttras.  

 

Utredningen visade att socialförvaltning hade ett behov av att samla kontorsverksamheten 

som var lokaliserad på olika platser, utredningen visade också att förutsättningen att anpassa 

Ranliden till denna verksamhet fanns.  

2 Måluppfyllelse 

2.1 Mål  

Projektmål är: 

 

-Att tillgodose socialförvaltningens behov av att samlokalisera kontorsverksamheten. 

 

-Att bygga ändamålsenliga och trivsamma lokaler med god arbetsmiljö och som möjliggör 

samverkan över avdelningsgränser. 

 

-Att ombyggnationen utförs med kostnadseffektiva lösningar utifrån byggnadens 

förutsättningar.  

 

-Att en solcellsanläggning som producerar minst 40 kW uppförs. 

 

-Att kommunens externt hyrda lokaler minskar till förmån för verksamhet i ägda lokaler i 

enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 

 

2.2 Effektmål 

Effektmål är:  

 

-Samverkan mellan avdelningsgränser förbättras vilket leder till snabbare beslutsvägar och en 

bättre verksamhet för invånarna i Falköping. 

 

-Bättre möjligheter till nyrekrytering av personal i och med att man kan erbjuda nyrenoverade 

och ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö samt att det kommer att finnas bra 

pendlingsmöjligheter med gångavstånd till buss och tågstation.    

 

-En lägre lokalkostnad eftersom mindre del av verksamheten bedrivs i externt hyrda lokaler.  
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2.3 Måluppfyllelse 

Projektmål 

Byggnaden har renoverats och anpassats till verksamhetens redovisade lokalbehov, en 

solcellsanläggning har uppförts och socialförvaltningen har minskat andelen externa lokaler, 

projektmålen bedöms därmed vara uppfyllda. 

 

Effektmål 

Att utvärdera om effektmålen har uppfyllts kräver att byggnaden har använts en tid varvid 

resultatet av denna måluppfyllelse inte redovisas i denna slutredovisning.    

 

Falköpings kommuns övergripande vision och mål 

Nedan redovisas hur projektet bidrar till kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är antaget 

i flerårsplanen för 2021-2023. 

Mål nr Hur projektet bidrar till målet 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.  
 
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla 
människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Samlade lokaler för socialförvaltningen innebär att 
det skapas förutsättningar för en bättre samverkan 
mellan förvaltningens olika vilket i förlängningen 
leder till bättre stör och mer samordnade insatser till 
innevånarna. Gemensamma lokaler bidrar också till 
minskade transporter. 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping 
 
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 
möjligheter att stärka sin position och bli intressant 
för invånare och näringsliv samt den idéburna 
sektorn. 

Detta mål berörs ej av projektet. 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas 
 
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 
möjligheter att stärka sin position och bli intressant 
för invånare och näringsliv samt den idéburna 
sektorn. 

Detta mål berörs ej av projektet. 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 
 
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 
balansera behovet av kontroll med förtroende till 
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. 
 
God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den 
kompetens som krävs för att möta medborgarnas 
behov och nå verksamheternas mål.  

Gemensamma lokaler leder till ökad samverkan och 
en effektivare resursanvändning. Ökad samverkan 
kan också leda till att nya idéer och en utvecklande 
verksamhet  
 
Att ha centralt placerade och anpassade lokaler 
leder till en ökad attraktivitet för Falköping som 
arbetsgivare. 
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2.4 Klimatlöften 

Kommunstyrelsen har antagit 18 klimatlöften som om de uppfylls minskar kommunens 

utsläpp kraftigt. I detta projekt har följande löften uppnåtts: 

10. Vi använder cirkulära möbler.  

Verksamheten har återanvänt minst 50% av möblerna till byggnaden. 

16. Vi producerar egen solel 

En solcellsanläggning har uppförts i projektet. 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  

De villkor som är ställda på ombyggnationer för att kunna ansöka om grönt lån är uppfyllda. 

3 Projektförloppet 

3.1 Genomförande 

2018 utfördes en förstudie där det mer i detalj utreddes hur socialförvaltningens avdelningar 

skulle kunna inrymmas i bygganden. Det konstaterades också i förstudien att ett större 

problem var att få plats med ny ventilation eftersom våningshöjderna är låga i byggnaden. 

 

På grund av att det skulle bli en komplicerad ombyggnation beslutade fastighetsavdelningen 

att byggentreprenaden skulle utföras som en samverkansentreprenad, ”partnering” där en 

entreprenör upphandlas i ett tidigt skede och är med och undersöker fastigheten och tar fram 

tekniska lösningar. Byggarbetet utförs därefter på löpande räkning men med ett fast summa 

för entreprenörsarvodet.  

 

2019 upphandlades Asplunds bygg som totalentreprenör och där efter genomfördes en 

detaljprojektering och en produktionskalkyl togs fram. Kalkylen visade en avvikelse mot 

projektanslaget varvid i samband med beslut om projektstart beslutade kommunfullmäktige 

att höja projektanslaget.  

 

Byggnationen startade våren 2020 vilket började med att bygga en ny takkonstruktion som 

innebar att utrymme för ventilationsrör skapades. Där efter byttes delar av fasader och fönster 

följt av invändig ombyggnad. På taket installerades solceller med en maxeffekt på 40 kW.  
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Ny takkonstruktion 

 

Ny personalparkering är byggd med ett tillfälligt bygglov, permanent bygglov kommer att 

sökas när ny detaljplan för parkeringen är klar vilket beräknas ske under 2022. Vid avslut av 

projektet beställde socialförvaltningen laddstolpar till tjänstebilar, kostnaden för detta 

delfinansierades av socialförvaltningen. 

 

Några underhållsåtgärder som stamrenovering på övriga byggnadsdelar som inte ingick i 

projektet genomfördes vilket finansierades med reinvesteringsbudgeten för underhåll.  

 

Byggnaden slutbesiktigas 2 november 2021 och började därefter tas i bruk 17 november 2021 

av verksamheten, totalt kommer ca 140 personer att arbeta i lokalerna. 

 

 

 

 
Färdigställd korridor 
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3.2 Tider 

Delprocess  Färdigställd  

Projektdirektiv -    

Förstudie  2018-05-15  

Projektering  2020-06-24 

Utförande  2021-11-17   

Avslut  2021-12-31   

 

Under 2022 kommer dock arbete med laddstolpar färdigställas samt att parkering ska utföras 

med permanent bygglov när detaljplan är klar. 

3.3 Organisation 

Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande: 

 

Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Jan Aurén Fastighetschef Styrgruppsdeltagare Besluta i styrande frågor. 

John Wallberg Verksamhetschef 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare 

Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i 

projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande 

av projektresultatet.   

Maria Olsson Verksamhetschef 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare 

Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i 

projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande 

av projektresultatet.   

 

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet 

 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Richard Lööv Byggnadsingenjör Projektledare Leda projektet 

 

Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Ola Elmestrand El-ingenjör El-ansvarig Elfrågor 

Pertti Haaga VVS-ingenjör VVS-ansvarig VVS frågor 

Johan Olsson Fastighetsförvalt. Fastighetsansvarig Fastighetsfrågor 

 

Externa projektdeltagare 

Namn Befattning Företag 

Viktor Hresan Totalentreprenör Asplunds bygg 

Per Beldt Totalentreprenör Asplunds bygg 

Pär-Anders Palm Totalentreprenör Asplunds bygg 



 

  

 

 8 (9) 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

 

Falköpings kommun   521 81 Falköping   Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9      Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 
 

3.4 Beslut  

Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit: 

2020-03-30 Beslut i kommunfullmäktige om att genomföra byggnationen.  

2020-04-22 Beslut i byggnadsämnen om bygglov för byggnationen. 

4 Ekonomi 

I redovisningen ingår kostnaderna för de arbeten som kommer att utföras under 2022, 

kostnaden för dessa är 1 000 000 kr. 

 

4.1 Projektresultat 

Underhållsåtgärder är en reinvestering, laddstolpar delfinansieras av socialförvaltningen. 

Projektanslag 3411 81 000 000 kr 

Underhållsåtgärder 310 000 kr 

Laddstolpar  300 000 kr 

Projektkostnader -80 100 000 kr 

Avvikelse från budget + 1 430 000 kr 

 

4.2 Projektkostnader 

Redovisning fördelning av projektkostnaden mellan entreprenadsumma och 

byggherrekostnad: 

 

Entreprenadsumma 77 600 000 kr 

Byggherrekostnader 2 500 000 kr 

Summa  80 100 000 kr 

 

4.3 Interhyresförändring 

Avser hela byggnaden Ranliden 

 

Tidigare internhyra 4 191 000 kr 

Ny internhyra 7 959 000 kr 

Ny internhyra per 

bruksarea 

940 kr 
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5 Utvärdering och erfarenheter 

Projektdirektiv 

Någon projektbeställning, uppdragshandling eller projektdirektiv har inte tagits fram vilket är 

en brist, detta bör upprättas för projekt för att klargöra ramarna för projektet och dess 

organisation, syfte och mål. Detta har förbättrats och till kommande investeringsprojekt 

upprättas numera projektdirektiv.  

 

Förstudie 

Kalkylen som togs fram i förstudien hade en felmarginal på 17%, önskvärt är att i detta skede 

ligga närmre för att få ett bättre beslutsunderlag och inte behöva hantera ekonomiska 

avvikelser längre fram i projektet. För att lyckas med detta hade ytterligare projektering 

krävts, det är dock en avvägning hur mycket tid och kostnader som ska läggas i detta skede av 

projektet. 

 

I förstudien konstaterades att ny verksamhet innebar bygglovsmässigt en förändrad 

verksamhet samt att det konstaterades att för att lösa det tillkommande behovet av parkeringar 

behövdes ett antal parkeringar byggas på en närliggande kommunägd fastighet. Utlåtandet 

från konsult som utförde förstudien var att en planändring inte krävdes, detta visade sig dock 

vara felaktigt varvid arbetet för att upprätta en ny detaljplan startade sent. För att undvika 

liknade bör dialog i tidiga skeden mellan berörda avdelningar på kommunen förbättras, detta 

har också skett då nya upprättade projektdirektiv skickas på remiss till berörda avdelningar.    

 

Projektering och utförande 

Att utföra entreprenaden som en samverkansentreprenad var rätt beslut eftersom 

ombyggnaden var komplicerad. Focus har kunnat ligga på att tillsammans med entreprenörer 

hitta kostnadseffektiva lösningar, att upphandlat entreprenaden till ett fastpris hade tvärt om 

resulterat i ändlösa diskussioner om tillkommande arbeten. 

 

Projektavslut 

Projektet avslutades och överlämnades till verksamhet, drift och förvaltning enligt gällande 

rutiner vilket fungerade väl, dock bör överlämningsmöte till drift och förvaltning ske strax 

före slutbesiktning och inte som det skedde i detta fall strax efter.  

 

Richard Lööv 

Byggprojektledare 
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produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens verksamhetsredovisning 

för år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Dan Hovskär 
  0515 – 88 50 00 
  Dan.hovskar@falkoping.se 
 
Avdelningschef: Erna Pezic 
  0515 – 88 50 34 
  Erna.pezic@falkoping.se  
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Nämndberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av de föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och 

resultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning 

behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär 

att nationell styrning som kommunal styrning kan 

redovisas i rapporten.   

 nämndens uppdrag 

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och 

ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- 

och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för 

den översiktliga planeringen.  

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnads-

avdelningen för myndighetsutövning i samband med 

detaljplanering och handläggning av lovärenden. 

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnads-

avdelningen också för områdesbestämmelser, 

strandskyddsdispenser, tillsyn, kartframställning 

samt namnsättning av kvarter, gator, parker och 

annan offentliga platser. 

Nämnden initierar och handlägger detaljplane-

ärenden samt antar detaljplaner enligt bestämmelse i 

reglemente för byggnadsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.  

Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för 

en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och 

stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt 

tilltalande.  

Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög 

kvalité, som är till nytta för medborgare och 

näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder 

och styrelser.  

De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, 

förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- 

och bygglag (2010:900), anläggningslag 

(1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), 

fastighetsbildningslag (1970:988), lag om 

färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalken 

(1988:950), kulturmiljölag (1988:950), lag med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd 

som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av 

behörig myndighet 

organisation 

Byggnadsnämnden ansvarar för att dess organisation 

är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar 

och andra författningar för verksamheten. Nämnden 

har inte ansvar för personal inom utförande 

förvaltningsorganisation. Förvaltning och drift av 

nämndens uppdrag sker i kommunlednings-

förvaltningen.  

stadsbyggnadsavdelningens organisation 

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens 

fysiska planering, bygglov, mark- och exploatering, 

mät- och kartverksamhet, GIS samt natur- och 

vattenvård. Avdelningen är uppdelad utifrån 

ansvarområden och består av sju enheter. 

Avdelningens ansvar är uppdelat på två politiska 

nämnder, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen har personalansvar för 

avdelningen. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på 

nämnd 

Byggnadsnämndens verksamhet innebär bland annat 

ansvar för planering och lovhantering, gestaltning, 

tillsyn, strandskydd med mera. Verksamheten är en 

del i ett komplext sammanhang mellan teori och 

praktik. Detta ska sammanfogas med demokratiska 

och samhälleliga processer, allmänhetens och 

näringslivets krav samt professionella 

frågeställningar.  

omvärldsförändringar 

För att kunna utveckla samhällsbyggandet, ta vara 

på viktiga hållbarhetsfrågor och beakta aspekter som 

berör myndighetsutövning, ska fokus ligga på att 

fånga trender och utveckling som påverkar samhälls-

byggandet.  

Under senaste året har noterats ett högt tryck på 

villamarknaden som troligen beror på en 

kombination av ett lägre utbud och en ökad 

efterfrågan. Efterfrågan på villatomter i Falköpings 

kommun är fortsatt stor.  

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik 

påverkar alla sektorer av samhället. Krav på en 

digitalt standardiserad process för samhälls-

byggnad kommer att påverka byggnadsnämndens 

verksamhet väsentligt. 

 

 

händelser av väsentlig betydelse 

Bygglovsenheten har haft en ökning av antal 

inkomna ärende, både förhandsbesked, lov och 

anmälningspliktiga ärenden. Även tillsynsärenden 

har ökat markant. De flesta ärenden har dock varit 

av enklare natur vilket inte innebär så stora intäkter. 

När det gäller tillsyn har byggnadsnämnden beslutat 

om ett rivningsföreläggande av samtliga byggnader 

på en ovårdad fastighet i Stenstorp.  

Planenheten har antagit fem planer och upphävt del 

av en. Inga av planerna har överklagats och har 

därmed fått laga kraft. De antagna planerna omfattar 

såväl förtätning av bostäder som industrier samt 

möjlighet till ny exploatering av verksamheter och 

nytt LSS boende. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhets-

förändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Efter varje tertial upprättar nämnden en 

verksamhetsrapport som omfattar en beskrivning av 

verksamheten och viktiga händelser under den 

aktuella perioden. I verksamhetsrapporten redovisas 

även måluppfyllelsen avseende nämndens 

verksamhetsmål. 

För att säkerställa att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten genomförs 

internkontroll. Nämnden ser till att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden får regelbundna rapporter om: 

 Aktuellt planläge 

 Aktuellt läge med lov- och 

anmälningsärenden 

 Aktuellt läge med tillsynsärenden 

 Nämndens ekonomi 

 Stadsbyggnadsavdelningens ekonomi 

 Fattade delegationsbeslut 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Bostadsmiljöer 

Arbetet med detaljplaner som främjar 

närhet till gröna ytor och offentlig service 

fortgår. Byggnadsnämnden prioriterar 

detaljplaner som leder till förtätning av 

befintliga miljöer vilket är positivt ur 

klimat- och miljöhänseende och som i 

förlängningen gör att kommunen arbetar aktivt med 

att nå uppställda mål i Agenda 2030. Genom att 

prioritera detaljplaner som leder till förtätning kan 

befintliga strukturer så som redan utbyggd 

infrastruktur användas mer effektivt, samtidigt som 

det skapas ett större underlag för både offentlig och 

kommersiell service i befintliga områden. De 

prioriterade och pågående detaljplaner som syftar 

till förtätning med bostäder är bland annat 

Snickaren 3, S:t Göran 23, Muraren 12, S:t Botvid 

15, del av Kv. Trym och Floby 15:19. Detaljplan 

för Veterinären 1 m.fl. som möjliggör för en 

förtätning av bostäder har antagits. 

Dialog och kommunikation 

Arbetet med att vidareutveckla befintliga digitala 

tjänster har fortlöpt. Bland annat har direktbetalning 

införts i e-tjänsten om ansökan om planbesked.  

Löpande möten mellan tjänstepersoner på 

stadsbyggnadsavdelningen och på fastighets-

avdelningen har införts för att tidigt upptäcka 

planerade åtgärder som eventuellt kräver lov eller 

anmälan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

1.1 Antal genomförda kommunikativa insatser med medborgare 

(utöver plan- och bygglagens krav)
25 20 10 20 

1.2 Vilka insatser har gjorts för att vidareutveckla de digitala 

tjänsterna?

Betaltjänst 

ansökan 

om 

planbesked



1.3 Tillkomna byggrätter (m2) för offentlig service i antagna 

detaljplaner
6 400 6 550 2 260 

1.4 Tillkomna områden (m2) med park/natur i antagna 

detaljplaner
28 400 130 770 4 685 

1.5 Andelen planlagda bostäder/skolor/förskolor inom 300 meter 

till grönyta
100% 

1.5 I nya detaljplaner ska avståndet till närmaste tillgängliga grön- eller vattenområde inte vara 

större än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskolor inom tätorterna

1.3 Det ska vara en god tillgänglighet till offentlig service (utbildning, vård och omsorg)

UPPFÖLJNING NÄMNDENS DELMÅL 

1.1 Medborgarna ska uppleva delaktighet i byggnadsnämndens verksamhet

1.2 Digitala tjänster ska vidareutvecklas

1.4 Det ska vara en god tillgänglighet till grönområden
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Gestaltad livsmiljö 

Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar 

för bevarandet och utvecklandet av den 

gestaltade livsmiljön i Falköpings 

kommun. Detta görs både genom 

planläggning och genom bygglovhantering.  

Det pågår arbeten med flera detaljplaner inom 

områden med kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

där särskild hänsyn och beaktande har tagit till den 

omgivande och befintliga miljön. Det handlar både 

om att skydda den värdefulla bebyggelsen som finns 

inom planområdena men även om att anpassa 

tillkommande bebyggelse till befintlig miljö för att 

inte negativt påverka eller skada omgivningen. Detta 

görs bland annat genom kulturhistoriska utredningar 

om specifika byggnader och genom att studera 

tillkommande volymer i 3D-program samt genom att 

studera siktlinjer och viktiga stråk. Som underlag till 

bedömningarna av påverkan på riksintresse och 

kulturmiljö används befintligt kunskapsunderlag.  

De pågående detaljplanerna där särskild hänsyn 

tagits till kulturmiljön är Snickaren 3, Sankt Göran 

23, Körsbäret 1 samt Sankt Botvid 15. Detaljplan för 

Veterinären 1 m.fl. har där hänsyn tagits till befintlig 

bebyggelse och anpassningar har gjorts för 

tillkommande byggnader har antagits.  

Vid granskning av bygglovsansökningar läggs stor 

vikt vid utformning, gestaltning och anpassning till 

befintlig miljö. Till hjälp finns bland annat den 

kulturmiljöutredningen som ingår i Översiktsplanen. 

Planeringsberedskap 

Under perioden har byggnadsnämnden beslutat om 

nio nya planbesked och tre nya planuppdrag. Denna 

mängd nya detaljplaneärenden indikerar att det finns 

ett stort tryck och en hög efterfrågan på ny planlagd 

mark hos fastighetsägare och exploatörer. Av de 12 

nya detaljplaneuppdragen omfattar sju av dem 

förtätning av bostäder i både Falköpings tätort och i 

Floby tätort. Byggnadsnämnden har även beslutat 

om att planarbetet med en ny högstadieskola ska 

fortlöpa efter att antagandebeslutet upphävts av 

mark- och miljööverdomstolen. Detaljplane-

processen återupptas i granskningsskedet.  

Under perioden har fem detaljplaner antagits och en 

upphävts. 

Bygglov för bostäder 

Under aktuell period har bygglov beviljats för 175 

nya bostäder fördelat på 32 enbostadshus och 143 

lägenheter i flerbostadshus och radhus. 

Dagvatten 

Kommunfullmäktige har antagit kommunens VA-

plan inklusive dagvattenplan. Detta innebär att det 

finns tydligare förhållningssätt för hantering av 

dagvatten och skyfall i planläggning och 

bygglovsprövning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

2.1 Antal bostäder i antagna detaljplaner för en - och 

tvåbostadshus
220 2 

2.1 Antal BTA (m2) bostäder i antagna detaljplaner för 

flerfamiljshus
7 863 

2.1 Antal bostäder i beviljade bygglov 175 

2.2 Antal bygglovsärenden där gestaltad livsmiljö har varit 

avgörande för beslutet
45 

2.3 Planlagd volym (m3) avsedd för dagvattenhantering i 

antal detaljplaner 
4 000 

2.3 En god dagvattenhantering ska vara en naturlig del av planläggningen

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

2.1 i Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga 

detaljplaner för bostäder

2.2 Gestaltad livsmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Planeringsberedskap 

Under året har byggnadsnämnden beslutat 

om nio nya planbesked och tre nya 

planuppdrag. Denna mängd nya detalj-

planeärenden indikerar att det finns ett 

stort tryck och en hög efterfrågan på ny planlagd 

mark hos fastighetsägare och exploatörer. Av de 12 

nya detaljplaneuppdragen omfattar fem av dem 

ytterligare områden för verksamhetsutveckling i 

såväl Falköpings tätort som Stenstorp, Valtorp och i 

Åsarps tätort.  

Under perioden har tre detaljplaner antagits som 

syftat till att möjliggöra för etablering av industri 

eller verksamheter. 

Dialog 

Under året har tjänstepersoner från planenheten och 

bygglovenheten deltagit på fastighetsägarträffar, ett 

nätverk för kommunens större fastighetsägare. 

Under mötena har tjänstepersonerna framfört 

information om byggnadsnämndens pågående 

detaljplanearbeten och även informerat om vad som 

är viktigt att veta vid ombyggnationer.  

Det förs en ständig dialog mellan byggnads-

nämndens tjänstepersoner och aktörer inom 

byggsektorn i kommunen. Stadsbyggnads-

avdelningen arbetar tätt tillsammans med 

kommunens näringslivsenhet för att tidigt i 

processerna fånga upp exploatörer och 

fastighetsägare och kunna vägleda dem rätt i bygg- 

och planprocesserna i byggnadsnämndens 

myndighetsansvar.  

Planenheten upprättade under våren 2021 en enkät 

med frågor om vad som är viktigt för kommunens 

företagare för att de ska kunna utvecklas och 

expandera utifrån ett detaljplaneperspektiv. Enkäten 

skickades ut till kommunens samtliga företagare, 

varav 23 svar inkom. Av svaren kunde utläsas en del 

intressant information till kommande detalj-

planering, men eftersom svarsfrekvensen var relativt 

låg var det svårt att dra några tydliga slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

3.1 Tillkomna byggrätter (m2)  för verksamheter för 

näringsliv i antagna detaljplaner
11 400 0 66 790 22 262 

3.2 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen 77 69 81 
3.2 Insikt (avser företagens uppfattning) 3,8 4 14 

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga 

detaljplaner för olika typer av verksamheter för näringsliv

3.2 Bygglovssökande inom näringslivet ska vara nöjda med handläggningen
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Service och tjänster 

Samarbetet inom stadsbyggnads-

avdelningens olika enheter är 

välfungerande vilket borgar för en god 

service och effektiv hantering av ärenden. 

Även välfungerande samarbeten behöver utvecklas 

och därför sker kvartalsvisa möten mellan plan- och 

byggenheten för att diskutera hur samarbetet mellan 

enheterna kan bli ännu bättre.  

Under perioden har 12 nya detaljplaneuppdrag 

beslutats av byggnadsnämnden (nio planbesked och 

tre planuppdrag). Byggnadsnämnden har fattat 

beslut om samråd för fem detaljplaner 

(Glasmästaren 4 och 5, Anneborg 1:6, Snickaren 3, 

Körsbäret 1 samt del av Alvared 4:164). 

Detaljplanerna för del av Tåstorp 7:7 (Lilla 

Sikagården), Lantmannen 7, Snickaren 3, Anneborg 

1:6, Veterinären 1 m.fl. samt Glasmästaren 4 & 5 

har varit på granskning under perioden. Eftersom 

sex planärenden antagits eller upphävts har 

stadsbyggnadsavdelningen 23 pågående 

detaljplaneuppdrag på uppdrag från 

byggnadsnämnden. 

På grund av pandemin och att det inte är möjligt att 

bjuda in till ordinära samrådsmöten så har 

planenheten utvecklat en ny variant på samrådsmöte 

som användes för detaljplanen för Snickaren 3. 

Varianten innebar att en video publicerades på 

kommunens webbplats där planförslaget presenteras. 

Sakägare bjöds även in till att, i mindre grupper 

besöka planområdet tillsammans med politiker och 

tjänstemän för en genomgång av planförslaget på 

plats utomhus. Utfallet resulterade inte i en ökning 

av besökare under samrådstillfället, men samtalen 

blev mer kvalitativa i de mindre grupperna och med 

möjlighet att visa konsekvenserna av planförslaget 

på plats.   

Byggenheten har, trots att antal inkomna ärenden 

ökat jämfört med tidigare år, lyckats hålla efter så att 

handläggningstiderna inte har ökat i samma takt. 

Detta tack vara flexibla handläggare som kan jobba 

med olika typer av ärenden.  

Rättssäkerhet 

Inga detaljplaner har överklagats under perioden.  

Ett domslut från mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD) har beslutats under perioden för detaljplanen 

för del av Gamla stan 2:26, ny högstadieskola i det 

fd kalkbrottet. MÖD upphävde antagandebeslutet 

eftersom det under prövningsprocessen framkommit 

uppgifter som inte utretts tillräckligt under 

planprocessen. Byggnadsnämnden har efter domen 

beslutat att fortsätta planprocessen vilken återgår till 

granskningsskedet.  

Under perioden har elva beslut i byggnadsnämnden 

överklagats, ett beviljat bygglov för en 

återvinningsstation på del av fastigheten Åsarp 

4:164, ett nekat bygglov för en komplementbyggnad 

på Smeden 12, ett nekat bygglov för tillbyggnad 

med balkonger på Rådjuret 16, ett beviljat 

rivningslov på Brismene 3:7 (bygdegård, tidigare 

skola), ett beviljat förhandsbesked för nytt 

bostadshus på del av fastigheten Bjällum 4:21, ett 

nekat bygglov för ändring av garage på Gråärlan 3, 

beslut att inte ingripa (ovårdad tomt, olovlig 

byggnation) på Gråalen 3, ett beviljat 

förhandsbesked för enbostadshus på Mobäcken 2:2 

samt ett beslut om sanktionsavgift på Hällkistan 1 

för olovligt uppförd mur.  

Tidigare överklagade beslut har i fyra fall, där 

överprövande instans har avslagit eller bifallit 

överklagande under perioden, överklagats till högre 

instans. Dessa ärenden är beviljat bygglov för 

nybyggnation av ny högstadieskola (Platåskolan) på 

del av fastigheten Gamla stan 2:26, beviljat marklov 

för förberedande åtgärder inför byggnation av 

Platåskolan på samma fastighet samt ett beviljat 

bygglov, där Länsstyrelsen biföll överklagandet och 

upphävde bygglovet för uppförande av plank på 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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fastigheten Odensberg 5:18, beviljat bygglov för 

återvinningsstation på del av fastigheten Alvared 

4:164, nekat bygglov för plank på Kopparslagaren 

18 samt rivningslovet på Brismene 3:7. 

Under perioden har tidigare överklagat beslut om 

beviljat tidsbegränsat bygglov för parkering på del 

av fastigheten Mösseberg 50:25 fått laga kraft. Mark 

och miljödomstolens beslut om nekat bygglov för 

uppförande av bostadshus på fastigheten Bolumstorp 

2:15 fick inte prövningstillstånd i högre instans och 

har därmed fått laga kraft. 
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KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

4.1 Andel ärenden som får bekräftelse på mottagen 

lovansökan/anmälan inom tre arbetsdagar (gäller samtliga 

ärenden)

98% 99% 99% 100% 

4.1 Antal genomförda tekniska samråd 80 
4.1 Andel fattade beslut i bygglovsärenden inom 0-4 veckor 

från komplett ansökan
87% 90% 72% 54% 

4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor 25 
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 

veckor från komplett anmälan
99% 

4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden och 

förhandsbesked inom 10 veckor från komplett ansökan
98% 98% 85% 98% 

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen 

ansökan om bygglov till beslut
36 dagar 40 dagar 43 dagar 58 dagar 

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till 

beslut om samråd
9 mån 7 mån 10,5 mån 14 mån 

4.2 Genomsnittlig handläggningtid från planuppdrag till 

beslut om antagande
14 mån 14 mån 22 mån 27 mån 

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande 

planbesked till beslut
1,5 mån 3,5 mån 2,7 mån 

4.2 Andel överklagade/överprövade antagna detaljplaner till 

första instans 0 

4.2 Antal bygglovsärenden som överklagats till första 

instans 8 
4.2 Andel strandskyddsdispenser som upphävts av 

länsstyrelsen 0 

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

4.1 En hög servicegrad ska hållas mot alla sökande

4.2 Hanteringen av ärende ska vara rationell och rättssäker
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Verksamhetsredovisning

verksamhetsredovisning 

År 2021 har präglats av ett intensivt arbete med 

fysiskplanering och myndighetsutövning enligt plan- 

och bygglagen. Verksamheten har kännetecknats av 

hög ambitionsnivå för att uppnå de fastställda målen.  

I syftet att skapa förutsättningar för att Falköpings 

kommun ska bli en attraktiv kommun, har 

verksamheten prioriterat arbetet med att öka 

bostadsbyggandet och möjliggöra 

företagsetableringar och övrig samhällsservice.  

Verksamhetens utvecklingsarbete har dominerats av 

möjligheterna med teknikutveckling och 

digitalisering.  

 

Inför det nya lagkravet om digitalisering av 

detaljplaner, som träder i kraft den 1 januari 2022, 

har verksamheten arbetet med planering och 

förberedelsen av det nya arbetssättet. 

 

Under året har pågått fortsatt arbetet med 

utvecklingen av kartsystemet TopoDirekt och 

drönarverksamheten. 

 

ekonomiska förändrning jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnads-

nämndens egna kostnader i form av politiker-

arvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med 

mera. 

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och 

ingen verksamhetsbudget, utan detta ligger på 

kommunstyrelsen.  

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 

900 tkr som är avsedda för byggnadsnämndens egna 

kostnader i form av politikerarvoden och 

politikernas omkostnader. Byggnadsnämnden har 

avslutat år 2021 med en positiv avvikelse på 184 tkr. 

Anledningen till en överkokt i budgeten är att under 

år 2021 hölls mer part av sammanträden digitalt 

samt att utbildningsinsattsär och kompetens- 

utveckling av förtroendevalda var på minimal nivå. 
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Personalredovisning  

personalredovisning 

Byggnadsnämndens tjänstemannastöd består av 

stadsbyggnadsavdelningen som lyder under 

kommunstyrelsen och kommunlednings-

förvaltningen. 

Byggnadsnämnden anser dock att det är av största 

vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla 

kompetent personal så att verksamheten kan 

bedrivas med kontinuitet och kvalitét. Vissa 

tjänster på stadsbyggnadsavdelningen arbetar 

direkt mot byggnadsnämnden och vissa direkt 

mot kommunstyrelsen. Merparten av tjänsterna är 

riktade både mot byggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen. 

Antal tjänster på stadsbyggnadsavdelningen är 24.  

 

kompetensförsörjning 

För att byggnadsnämndens verksamhet ska kunna 

bedrivas med hög kvalitet och på ett rättssäkert 

sätt är det viktigt att personalen kontinuerligt får 

möjlighet till kompetensutveckling för att följa 

utveckling inom området och förändringar i 

lagstiftningen. 

Under aktuell period har stadsbyggnads-

avdelningen följt kompetensutvecklingsplanen 

som är fastställd både vid individuella 

utvecklingssamtal och vid gemensam planering. 

personalmässiga förändrning jämfört med 

personalplaneringen 

Under året har tre medarbetare varit föräldralediga 

delar av tiden, en på mark- och 

exploateringsenheten och en på planenheten och en 

på byggenheten.  En ändrad fördelning av 

arbetsuppgifterna har gjort att påverkan på 

verksamheten inte blev väsentligt. Däremot har 

detta i stor grad påverkat arbetsbelastningen för 

övrig personal.  

På grund av pensionsavgång har en ny 

kommunekolog rekryterats. 

Bygglovsadministratören slutade i juli och ersattes 

från mitten av augusti. 

En planarkitekt slutade 31 december. 

Med anledning av pågående pandemi har hemarbete 

prioriterats i den mån verksamheten har tillåtit.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Byggnadsnämnden har endast budget för de 

förtroendevaldas arvoden och omkostnader. 

För 2021 visar denna budget ett överskott på 

183 800, som till största delen beror på minskade 

kostnader för resor och konferens på andra orter 

under pandemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

Intäkter

Avgifter mm 0

Statsbidrag 0

Övriga intäkter 0

Interna intäkter 0

Summa intäkter 0 0 0 0

Kostnader

Personalkostnader 716 179 900 000 -183 821

Verksamhetskostnader 0

Kapitalkostnader 0

Interna kostnader (inkl. internhyra) 0

Summa kostnader 0 716 179 900 000 -183 821

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND 0 716 179 900 000 -183 821



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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Falköpings kommun, Socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Sture Olsson 
  0515 – 88 53 33 
  sture.olsson@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Magnus Schedin 
  0515 – 88 53 36 
  magnus.schedin@falkoping.se  
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Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående verk-

samhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även 

till visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt 

i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bi-

dra till kommunfullmäktiges övergripande mål och 

resultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan re-

dovisas i rapporten.   

 Nämndens uppdrag 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-

nämnd med undantag för de uppgifter som Kompe-

tens- och arbetslivsnämnden (KAN) ansvarar för 

sedan den 1 maj 2021, såsom försörjningsstöd, öv-

rigt ekonomiskt bistånd och dödsbohantering. Soci-

alnämnden ska också utföra kommunens uppgifter 

enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för 

ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 

Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsom-

råden. Nämndens myndighetsutövning är lokali-

serad i verksamheten Myndighet och hälso- och 

sjukvård (MYHS). I MYHS ingår också legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal inom förvaltningen. 

MYHS utgör förvaltningens samlade beställarorga-

nisation för insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL), lag (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga (LVU), lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), LSS 

och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL). 

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd 

som beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen 

för verksamheten finns också förebyggande verk-

samheter där hjälp och stöd kan ges utan ett for-

mellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam ad-

ministration finns för att stödja förvaltningens verk-

samheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga 

verksamheter är socialchef, som även har en stöd-

funktion i biträdande socialchef. 
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Kommunal verksamhet via avtalssamverkan 

Avtalssamverkan vård och omsorg 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 

gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 

av transporter och en beställningscentral för färd-

tjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt 

skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan individ- och familjeomsorg 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns till-

sammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med 

den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att in-

vånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 

för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksam-

hetsområde på tider då socialnämndernas förvalt-

ningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är 

en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skara-

borgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år 

medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-myndigheten 

och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet regle-

rar samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-

hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.  

Kommunal verksamhet via privata utförare  

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-

hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-

tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 

Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Fal-

köpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst 

AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad Koopera-

tive Multi Tjänster Ekonomisk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ 

NÄMNDEN 

Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 

demografi och värderingar är de förändringskrafter 

enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) som 

kontinuerligt ändrar förutsättningarna för människor 

och samhällen över hela världen. De trender som 

fortsatt påverkar socialt arbete är bland annat en sti-

gande förväntan på välfärden, bristande personalre-

surser och en konkurrens om kompetens, ökat fokus 

på tillitsbaserad styrning och fler möjligheter att ef-

fektivisera verksamhet med ny teknik. 

Coronapandemin 

(covid-19), som 

försatte Sveriges 

kommuner i ett 

stabsläge under 

större delen av 

2020, har fortsatt 

påverkat verksam-

heterna under 

2021 om än något 

mindre. I slutet på 

hösten började 

dock nya restrikt-

ioner gälla, på 

grund av viruset omikron. Pandemin har fortfarande 

en stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinder-

området och övriga verksamheter i socialtjänsten, 

skriver SKR1. Det är ännu oklart hur länge covid-19 

kommer påverka befolkningen och därmed kommu-

nerna. Sjukdomen skadar inte bara samhället och 

medborgarna i sig, utan i kölvattnet följer också ar-

betslöshet, ekonomisk utsatthet, ensamhet, isolering 

och våld.  

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 

miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn2. 

SKR förmedlar att andelen personer i arbetsför ålder 

ökar långsammare än andelen äldre och yngre perso-

ner i befolkningen. Antalet personer som är 80 år el-

ler äldre kommer under de närmaste tio åren öka 

med cirka 50 procent. Att tillvarata dessa människors 

resurser inom bland annat vård och omsorg är ange-

läget. Resursoptimering och effektivisering blir allt 

mer betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraf-

                                                           
1 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 
2 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
3 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 

ten förutspås hårdna de kommande åren.3 I Falkö-

ping förväntas dock ökningen av personer 80 år eller 

äldre först till 2043.  

Hälso- och sjukvård ges i allt större  

utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  

kvaliteten och samtidigt klara den åldrande  

befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig 

faktor. Användningen av välfärdsteknik och  

e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att arbets-

sätt behöver omformas för att kunna tillvarata  

teknikens möjligheter. Enligt bland annat utred-

ningen för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs 

även en förändring av 

den struktur och sät-

tet som exempelvis 

hälso- och sjukvård 

är organiserat på, för 

att åstadkomma ökad 

kvalitet, bättre till-

gänglighet och effek-

tivare resursutnytt-

jande. 

Människor lever 

längre och äldre som 

har fler sjukdomar 

har ett större om-

sorgs- och omvårdnadsbehov. Personer med funkt-

ionsnedsättningar lever också längre i takt med att 

de medicinska diagnos- och behandlingsmöjlighet-

erna utvecklas och förbättras. Samtidigt går olika 

grupper i samhället mot ökade skillnader i socioeko-

nomisk status4.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom ex-

empelvis våldsutsatta och personer med beroende- 

och missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre 

psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland 

unga har blivit en folkhälsofråga och är en trend som 

behöver vändas.  

Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar gällande 

barn som far illa ökat med fem procent under coro-

napandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen 

som varit placerad någon gång under uppväxten låg 

länge stabil, runt 4 procent av befolkningen, men har 

under senare år stigit till runt 5 procent av befolk-

ningen till följd av att tonårsplaceringarna ökat. I So-

cialstyrelsens Öppna jämförelser 20205 framgår att 

4 Socialstyrelsen.se 
5 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 

(socialstyrelsen.se) 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning.32422.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/valfardsutmaningarnapabastasandningstid.26727.html
https://old-skr.skr.se/arkiv/aldrenyheter/nyhetsarkiv/saharaldreomsorgenklaratcoronapandeminhittills.33638.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-5370.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
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det finns tydliga samband mellan att vara placerad 

och ha sämre studieresultat än barn som inte är pla-

cerade. Många barn som är placerade får inte full-

ständiga betyg när de går ur grundskolan. Därmed 

har placerade barn generellt sämre förutsättningar 

till ett gott och självständigt liv. 

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat 

under pandemin. Världshälsoorganisationen6 

(WHO) rapporterar på ett år upp till en 60-procentig 

ökning av nödsamtal från kvinnor som utsätts för 

våld i en nära relation. Situationen beror sannolikt på 

att kontrollen av de våldsutsatta ökar utifrån den iso-

lering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, stress, 

trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar riskerna 

för utsatthet än mer. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 

inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, 

tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som IVO gjort 

vid tillsyner de senaste åren har dock visat att sam-

ordningen brister framförallt kring några av de grup-

per som är mest utsatta i samhället, det vill säga barn 

och unga med psykisk ohälsa, personer med sam-

sjuklighet och äldre personer med omfattande om-

sorgsbehov.  

Det finns nationellt brister vad gäller samverkan 

mellan beroendevård, socialtjänst, psykiatri och pri-

märvård. SKR för fram en oro gällande personer 

med missbruk, då pandemin leder till att rätt vård 

och stöd riskerar att dröja på grund av att tröskeln 

för att inleda vård och behandling kan ha höjts. Sam-

tidigt har vårdtillfällena för denna grupp minskat och 

många har fått avstå vård eller fått svårare för att få 

vård.7 När samordning brister mellan olika profess-

ionella parter kan det resultera i en osammanhäng-

ande vård- och omsorgskedja, långa väntetider, ute-

blivna insatser och/eller felaktig medicinering. Ge-

mensamma bedömningar, planeringar och uppfölj-

ningar behöver göras i större utsträckning än det 

görs idag, för att undvika att samordningsansvaret 

ankommer på den enskilde som är i behov av stöd 

och hjälp.   

Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat fo-

kus på förebyggande och lättillgängliga insatser utan 

behovsprövning. Olika tjänster behöver utvecklas 

för att stärka människors egenmakt, såsom olika e-

tjänster och digitala möten. För att möta enskildas 

önskemål på tillgänglighet kommer användandet av 

digitala hjälpmedel bli en förutsättning.  

                                                           
6 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna (un-

ric.org) 

Sammantaget finns det både möjligheter och utma-

ningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emel-

lertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 

former för resursoptimering och effektivisering. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och 

agenda 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling 

som berör oss alla. De 

globala målen syftar 

till att utrota fattigdo-

men, stoppa klimatför-

ändringarna och skapa 

trygga och fredliga 

samhällen. För att 

stärka styrkedjan gör 

kommunen en kopp-

ling mellan de globala 

målen och de lokala 

kommunala målen, vil-

ket går att utläsa både 

genom ikonerna i början av varje mål men också i 

den löpande måltexten.  

Socialnämndens målarbete 

Av de kommunövergripande målen följer  

socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 

vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamhet-

erna bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.  

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla männi-

skors lika värde och mänskliga rättigheter. Social 

hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till 

en god livsmiljö genom att bryta segregation mellan 

människor, ensamhet och social utsatthet samt mar-

ginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett sär-

skilt uppdrag att se till utsatta människors behov. 

Mål 4: Kommunens organisation ska vara  

utvecklande och förnyande med en tillits- 

baserad styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbe-

tare ska bidra till en god kvalitet genom att alla be-

handlas rättvist och att relationer kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. En god 

7 Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården - Socialstyrel-

sen 

https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
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kvalitetsutveckling i verksamheten förutsätter att 

verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 

uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för 

att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs 

ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i 

nationella författningskrav och de behov som Falkö-

pingsborna har. Omvärldsanalys skapar möjlighet 

för ett proaktivt agerande och utveckling av relat-

ioner med omvärlden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins fortsatta påverkan 

Under året har fokus legat på styrning och ledning 

utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlin-

jer och förhållningssätt som givits från regeringen 

och Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvär-

funktionell beredningsgrupp på förvaltningen har 

fortsatt arbeta med att följa utvecklingen gällande 

covid-19 och tagit fram och reviderat rutiner och in-

formationsmaterial till såväl personal som bru-

kare/klienter. Begränsningar och stängningar av 

verksamheter, i syfte att skydda sköra grupper under 

pandemin, har inneburit inskränkningar för enskilda 

individer. Detta förväntas ha en negativ effekt på de 

drabbade, som kan komma att visa sig i utökade be-

hov på andra sätt. Under december drabbades samt-

liga verksamheter inom förvaltningen av stora perso-

nalbortfall vilket påverkat hela organisationens ar-

bete. 

Svårigheter att rekrytera personal med 

rätt kompetens 

Redan under våren bedömdes läget avseende vikari-

eanskaffning inför sommarsemestrarna vara sämre 

jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet inom 

äldreomsorgen. Vid uppföljning av semesterperi-

oden kunde det konstateras att bemanningen innebar 

en stor utmaning. Vid årets slut görs bedömningen 

att denna utmaning kvarstår. Det finns en match-

ningsproblematik i form av att de personer som sö-

ker vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell 

som reell kompetens och ofta även intresse för yr-

kesområdet. Många gånger har verksamheterna inga 

andra alternativ än att prova att anställa personer 

som snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga 

introduktionskostnader utan resultat. Då flera 

branscher öppnats upp igen efter pandemin har 

många arbetssökande valt andra områden än vård 

och omsorg. Behovet av att stärka attraktiviteten 

inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaning-

arna framkommer tydligare än någonsin.  
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-

ment och effekter av olika insatser. Syftet är att få en 

så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 

hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt 

olika kommunala satsningar har. Vid resultatredo-

visning presenteras bedömning av måluppfyllelse 

följt av identifierade utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

Uppföljning av rapporterade åtgärder under 

år 2021 

Nämnden har tagit fram en ny modell för uppfölj-

ningsarbetet, vilken grundar sig på dialogbaserad 

uppföljning. Förvaltningens ekonomer och 

SAS/verksamhetsutvecklare har regelbundet träffat 

ledningsgrupperna under året för att ha en nära dia-

log kring verksamhetens progression.  

 

  



Nämndsberättelse 

8 I Socialnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

 

Förebyggande arbete och samverkan med andra par-

ter har under året prioriterats inom nämndens verk-

samheter, trots svårigheten att få de ekonomiska 

medlen att ens räcka till att bedriva basverksamhet 

inom individ- och familjeomsorgens verksamhet.   

Förebyggande insatser för barn och familjer 

Delar av det arbetssätt som de förebyggande verk-

samheterna i förvaltningen haft med gruppverksam-

het och mycket externa samverkansmöten har ställts 

in eller ställts om till digitala möten. Vissa av dessa 

digitala mötesformer har bibehållits och kommer bi-

behållas även framöver.  

Under våren togs ett anpassat material fram som ska 

kunna användas som stöd i implementeringen av 

barnkonventionen inom nämndens verksamheter. 

Materialet har sin utgångspunkt i Barnrättsresan 

framtagen av Barnombudsmannen. Flera verksam-

heter har påbörjat detta implementeringsarbete under 

hösten 2021 och arbetet kommer att fortsätta 2022 

och framåt i enlighet med verksamhetsplanen. 

Barnkonventionen har börjat implementerats tydli-

gare i det ordinarie arbetet, genom att nämnden i 

större omfattning följer upp att;  

 Barnsamtal genomförs i utredningar och vid 

uppföljningar. 

 Barnkommunicering genomförs i utredningar. 

 Information på kommunens hemsida är 

anpassad för barn och ungdomar. 

 Varje barns rätt att veta om sina föräldrar lyfts i 

faderskaps- och föräldraskapsärenden. 

 Barns åsikter i familjerättsärenden tydligt 

framgår via en egen rubrik i vårdnad, boende- 

och umgängesutredningar.  

Barns och ungas livsvillkor behöver adresseras i Fal-

köping. En tätare samverkan mellan socialtjänst, för-

skola och skola startade upp efter sommaren för att 

tillsammans arbeta för att identifiera familjer som är 

i behov av stöd i ett tidigt skede. Genom att arbeta 

tillsammans i de familjer som är i behov av stöd och 

hjälp är förhoppningen att fler förebyggande insatser 

kan genomföras, så att barnen tidigare får en god 

psykisk och fysisk hälsa och klarar av sin skolgång. 

Varje förskola och skola har två kontaktpersoner på 

socialtjänsten som arbetar som socialsekreterare med 

utredning av barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Ett viktigt mål med samverkan är att antalet 

barn som placeras utanför det egna hemmet ska 

minska, eftersom detta i sig är en sådan stor riskfak-

tor.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat mar-

kant (se bild föregående sida). År 2020 visade ett 

brott mot denna trend, men under 2021 märktes 

återigen en kraftig ökning, vilket är oroväckande.  

Samverkansarbetet med förskola och skola kommer 

att fortgå även under 2022, men utvärdering kom-

mer att ske i början av året, då önskad effekt inte 

har nåtts. Bland annat har antalet anmälningar från 

skolan ökat under hösten, vilket tyder på att det drö-

jer längre än nödvändigt innan kontakt med social-

tjänsten tas. Samtidigt märks ett minskat inflöde till 

Ällagatans förebyggande verksamhet. Denna situat-

ion kommer att analyseras vidare i början av 2022.  

Verksamhet funktionsnedsättning har haft en tät 

samverkan kring nyttjande av lokaler för barn som 

har grava fysiska funktionsnedsättningar. Skolan 

har kunnat ges tillgång till lokaler, vilka annars 

skulle stått tomma vid den tidpunkten, för att ta 

emot barn med särskilda behov för fritids. Dock har 

det under hösten blivit trängre på grund av fler barn 

i verksamheten samt att dagarna för särskolan blivit 

kortare. Situationen kommer att ses över tillsam-

mans med barn- och utbildningsförvaltningen för 

att se hur det kan fungera framöver.  

Samverkan enligt skola-socialtjänst-polis-fritid 

(SSPF) kring barn och ungdomar har varit igång 

även under pandemin i den operativa gruppen. I 

början av året var styrgruppen förhindrad att träffas 

fysiskt, vilket utgjorde en svårighet när det gäller 

att utveckla arbetet ytterligare, men under hösten 

har nätverksarbete kunna genomföras. Hittills har 

det framför allt stärkt samverkan mellan socialtjäns-

ten och polisen. Föräldra-barn-grupper såsom Barn 

i föräldrars fokus (BIFF) och Skilda världar har 

med anledning av pandemins påverkan inte kunnat 

starta upp som planerat.  

Fältsekreterare har haft kontakt med den somaliska 

föräldraföreningen, dels utifrån gruppslagsmål som 

inträffat på Dotorpsområdet under sommaren och 

dels utifrån kännedom om pågående öppen drogför-

säljning. Fältsekreterarna och andra nyckelpersoner 

inom kommunen ingår i en samverkan och utbild-

ningssatsning med Västra Götalandsregionen som 

syftar till att stärka kompetensen vad gäller föräld-

raskap i olika kulturer.  

Arbetet med familjevåldsteamet (FVT) startade upp 

under 2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet 

är att utveckla ett konkret och effektivt internt sam-

arbete mellan berörda enheter inom IFO kring fa-

miljer där det finns våld i nära relation. Under hös-

ten har en behandlare knutits särskilt till FVT. Tea-

met har under året utvärderats genom att klienter in-

tervjuats kring det stöd de fått. Både klienter som 

haft kontakt med socialtjänsten innan tillkomsten av 

FVT och efter tillkomsten har intervjuats, för att 

kunna jämföra deras svar. Resultatet visar att både 

samarbetet mellan de olika professionerna och 

barnrättsperspektivet har stärkts genom arbetssättet. 

Fler barn har fått komma till tals jämfört med de 

som hade kontakt med socialtjänsten innan teamet 

startades. Många av de stödsökande har upplevt det 

positivt att handläggarna samverkat, då hjälp har 

kunnat ges snabbt och effektivt i de flesta fall. Det 

finns dock också områden att arbeta vidare med, 

såsom bemötandefrågor, tydligheten i vilka förvänt-

ningar stödsökande kan ha på socialtjänsten och 

uppföljning av placeringar.  

Nämnden är i förstadiet med att implemen-

tera ”Mölndalsmodellen”. Denna modell utgår ifrån 

att socialsekreterare beställer ett möte när en insats 

ska startas upp. På mötet deltar familjen, socialsek-

reterare och familjebehandlare och tillsammans for-

mulerar de uppdraget. Detta till skillnad från när so-

cialsekreterare på egen hand skrev ett uppdrag som 

lämnades vidare till verkställigheten. Mölndalsmo-

dellen förväntas leda till ökad delaktighet hos de 

som berörs av uppdraget och dessutom bli ett mer 

effektivt sätt att arbeta eftersom både uppdrag och 

genomförandeplan kan bli färdiga i samband med 

det gemensamma mötet. Många placeringar på 

Ungdomsboendet pågår under längre tid, men gläd-

jande nog sker färre avbrott. Detta bedöms vara ett 

resultat av de två senaste årens arbete med kvali-

tetshöjande insatser och ökade ekonomiska anslag, 

så som utvecklat metodstöd och schema med dub-

belbemanning.  

Förbyggande insatser för vuxna 

Ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att mot-

verka ofrivillig ensamhet hos äldre påbörjades un-

der våren. Den 1 september anställdes två aktivi-

tetssamordnare och en IT-fixare. Uppdragen för 

dessa innefattar bland annat att erbjuda och genom-

föra sociala aktiviteter anpassade till målgruppen 

samt att öka den digitala delaktigheten och kompe-

tensen för äldre invånare i kommunen. Arbetet, vil-

ket startade som ett projekt finansierat genom stat-

liga stimulansmedel, har redan fallit mycket väl ut. 

Det övergår därför 2022 efter beslut i kommunfull-

mäktige om budgettillskott till permanent verksam-

het.  

Inom förvaltningen pågår också sedan flera år till-

baka ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. So-

cialförvaltningen samverkar med kultur och fritids-

förvaltningen för att skapa ”en väg in” för ansök-

ningar om att bli frivillig i kommunen. Den förvän-



Nämndsberättelse 

10 I Socialnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

tade effekten är att öka kommuninvånarnas engage-

mang inom social välfärd, genom att få fler frivil-

liga att hjälpas åt med att motverka ofrivillig en-

samhet och isolering. Arbetet har avstannat på 

grund av pandemin, men planeras att kunna åter-

upptas framöver. 

Socialpsykiatrin har under pandemin haft möjlighet 

att erbjuda utbildning i första hjälpen till psykisk 

hälsa/suicidprevention (MHFA). Drygt 350 perso-

ner, främst inom verksamhet funktionsnedsättning, 

men även i andra verksamheter, har utbildats under 

året. Förutsättningarna för utbildning till omvård-

nadspersonal inom äldreomsorgen kommer fortsatt 

utredas, för att möjliggöra ökad kompetens och 

trygghet hos omvårdnadspersonal kring att hantera 

och möta äldres psykiska ohälsa och identifiera sui-

cidalitet.  

Ett behov har under året utkristalliserats gällande att 

öka förebyggande insatser utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Detta gäller dels tidiga insatser 

från rehabenheten när personer skrivs in i kommu-

nal hälso- och sjukvård, dels användning av rehab-

personalens kompetens för att jobba förebyggande 

med brukare som endast har insatser utifrån social-

tjänstlagen.  
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad styrning 

 

Utvecklingsarbete har varit begränsat under året, på 

grund av pandemins fortsatta påverkan på verksam-

heterna. Därmed har grunduppdraget prioriterats. 

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande 

Under pandemin har det visat sig att arbetet med att 

utveckla relationer varit särskilt utmanande, ef-

tersom tillfällen inte funnits att träffas fysiskt och 

prata i olika forum lika ofta, lätt och naturligt som 

innan covid-19. När personal arbetat hemifrån har de 

medmänskliga mellanrummen, som annars uppstår 

naturligt på arbetsplatsen, uteblivit. Detta har i vissa 

fall medfört försämrad kommunikation, vilket bland 

annat visat sig genom missförstånd mellan olika 

verksamheter. Det har också inneburit att aktiviteter 

för att stärka samverkan delvis har fått ställas om till 

digitala sammankomster, vilka försämrar förutsätt-

ningarna till relationsskapande. Detta påverkar möj-

ligheten till att stärka samverkan negativt. Trots de 

bristande förutsättningarna har goda intentioner fun-

nits och försök har gjorts att stärka samverkan både 

internt och externt.  

Vård- och omsorgspersonalen har under året haft en 

slitsam arbetsmiljö som pågått under lång tid, på 

grund av användningen av skyddsutrustning och 

ständigt förändrade riktlinjer att arbeta utifrån för att 

förhindra smittspridning. Detta har resulterat i en 

trötthet, som delvis kunnat leda till bristande bemö-

tande. Personal har utifrån behov fått handledning 

för att kunna samtala och reflektera kring pandemins 

påverkan på dem själva och på arbetet.  

Intern samverkansutveckling har skett mellan bi-

ståndsenheten och utförare av hemtjänst. Teammö-

ten för stärkt samverkan kring brukare hålls via 

Skype, vilket underlättar för att få till stånd mötena. 

Dessutom hålls regelbundna samverkansmöten på 

ledningsnivå mellan verksamheterna hemstöd och 

MYHS. Uppstartsmöten och löpande avstämningar 

har hålls också via Skype i mer komplexa ärenden. 

Genom en respektfull och öppen samverkan finns 

goda förutsättningar för en mer brukarcentrerad dia-

log.   

Ett konsultationsteam för barnärenden skulle startats 

upp inom MYHS, för att kunna diskutera olika be-

handlingslösningar för barn med komplexa behov. 

Detta har dock inte kommit igång. Anledningen till 

detta bedöms vara att mer akuta frågor prioriterats 

på berörd enhet. Intentionen finns att starta upp arbe-

tet under 2022. För vuxna som exempelvis har miss-

bruk kombinerat med psykiatrisk problematik finns 

ett liknande team som varit igång sedan mer än ett år 

tillbaka och det arbetet fungerar väl.  

För att stärka samverkan ytterligare har personal 

inom MYHS gått utbildning i samordnad individuell 

plan (SIP). SIP står för och syftar till att samordna 

insatser från olika verksamheter och huvudmän och 

under året har särskilt fokus lagts på att stärka kom-

petensen kring genomförandet av SIP. Efter utbild-

ningen har handläggarna i högre utsträckning tagit 

initiativ till genomförandet av SIP-möten, så snart 

det funnits externa parter involverade kring den en-

skilde.   

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart 

Falköping 

2020 års brukarundersökning inom äldreomsorgen 

visade mycket goda resultat för hemtjänsten, som 

överlag har nöjda brukare och en kostnadseffektiv 

drift. Inom verksamhet äldreboende togs istället en 

handlingsplan fram, då brukarundersökningen visade 

på sjunkande resultat gällande bland annat måltidssi-

tuationen, bemötande, upplevd trygghet och besvä-

rande ensamhet. För att möta detta resultat har en di-

alog på ledningsnivå hållits kring hur dessa delar 

kan mötas. En analys har påbörjats kring hur Ung 

Omsorg kan användas mer utifrån de önskemål som 

brukarna har. För att efterforska vad brukarna själva 

önskar och känner behov av, så kommer en under-

sökning med detta fokus genomföras under 2022. 

Andelen äldre på särskilt boende som besväras av 

ensamhet har ökat, från 60 % under 2019 till 73 % 

under 2020. Denna ökning kan delvis bero på det 

nationella besöksförbud som utfärdades för särskilt 

boende under 2020. Omvårdnadspersonal på särskilt 

boende förmedlar också att de inte haft utrymme för 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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den sociala aktivering som brukarna haft behov av, 

vilket skulle kunna förklara resultatet. Under 2021 

genomfördes ingen nationell brukarundersökning för 

äldre.   

På grund av pandemin var träffpunkterna, fritids-

verksamheten och dagverksamheten för äldre pau-

sade under våren och sommaren. I september öppna-

des dessa igen. Öppnandet föregicks av riskbedöm-

ningar och skedde till en början i begränsad omfatt-

ning.  

Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller 

psykiatrins sysselsättning och daglig verksamhet en-

ligt LSS. Utbudet av aktiviteter breddades genom att 

brukarna började kunna välja aktiviteter både från 

daglig verksamhet och från sysselsättningen. Tidi-

gare har val av aktivitet varit begränsade till den in-

satskategori som biståndsbeslutet varit knutet till. 

Genom dessa förändringar har deltagare kunnat mo-

tiveras till nya aktiviteter, vilket skapat förutsätt-

ningar för att möta tillströmningen av nya beslut. Ar-

bete har också genomförts för att samlokalisera 

verksamheter för att nå ett optimalt resursutnytt-

jande. 

Under året slutfördes implementeringen av ett nytt 

verksamhetssystem, som nu i skarp drift i alla verk-

samheter. Avvecklingen av föregående verksamhets-

system har påbörjats. I samband med bytet av verk-

samhetssystem har handläggningsprocesserna ge-

nomlysts och vid behov förbättrats.  

Inom vård och omsorg finns en målsättning att per-

sonalen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 

arbeta mobilt i nära samverkan med brukaren/patien-

ten. Syftet är en ökad delaktighet för den enskilde 

samtidigt som vård- och omsorgspersonal får bättre 

förutsättningar att minska den administrativa tiden. 

Det har dock konstateras att det finns tekniska utma-

ningar kvar som behöver lösas innan det mobila ar-

betssättet fullt ut kan bli verklighet. Övrigt digitali-

seringsarbete kring exempelvis e-tjänster har i det 

närmaste stått still till följd av implementeringsar-

betet. Nämnden inväntar besked från IT-enheten och 

kommunens arkivarie om när e-tjänster och e-arkiv 

kan införas och ser ett stort behov av att detta sker. 

En webbutbildning i flera moduler kring förbättrad 

social dokumentation har tagits fram av nämnden. 

Flera verksamheter har under året gått denna utbild-

ning gemensamt på arbetsplatsträffar för att få ökad 

kunskap och bättre kvalitet på sin dokumentation.  

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

kompetens 

Ett arbete har tidigare genomförts för att skapa en 

väg in för att hantera rekrytering av timvikarier på 

ett sammanhållet och övergripande sätt. Emellertid 

har avsteg gjorts från överenskommelser som resul-

terat i att olika verksamheter gör på olika sätt för att 

klara sin rekrytering. När samverkan drar åt olika 

håll leder det till att den övergripande strukturen 

brister och rekryteringsprocessen blir rörig. Ett ar-

bete görs nu för att se över hur rekrytering kan ske 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Rekryteringen försvåras också av att flera timvika-

rier uppger att de kan vara tillgängliga för arbete en 

viss tid, men sedan i praktiken inte finns tillgängliga 

för bokning av arbetspass. Vidare har det visat sig 

att flera utbildade undersköterskor inte klarar av 

nämndens delegationsutbildning. Dessa brister be-

döms kunna härledas till bland annat för låg kun-

skapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan 

kommer att fortsatt behandlas inom socialförvalt-

ningens ledningsgrupp och även tas upp i dialog 

inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Den ge-

nerella svårigheten att rekrytera personal till vård- 

och omsorgsyrken kan leda till bristande kvalitet el-

ler i värsta fall att insatser inte kan utföras utifrån 

brukarens behov.  

Många utbildningar fick under året skjutas på framti-

den, men bland annat har utbildningar i det nya 

verksamhetssystemet och demensutbildning genom-

förts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet genomför-

des utbildning i demens, psykiatri, handledarutbild-

ning och även etik, bemötande och kommunikation. 

Dessa genomfördes delvis digitalt och var uppskat-

tade. Personal gavs också möjlighet att söka YH-ut-

bildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet. Un-

der våren togs en pilotutbildning i individbaserad 

systematisk uppföljning (ISU) fram via Skaraborgs 

kommunalförbund. Falköping deltar och arbetar med 

korttidens verksamhet i denna utbildning. Vidare 

deltar nämnden i Sveriges kommuner och regioners 

projekt SU-Kvinnofrid, som berör uppföljning inom 

området våld i nära relationer.     

Internt miljöansvar 

Arbetet med resurssmart äldreboende, som startade i 

ett projekt genom Skaraborgs kommunalförbund, 

har fortsatt under året och uppföljning görs fortlö-

pande på varje boende. Det har dock utifrån smitt-

spridningen varit svårt att begränsa engångsproduk-

ter och dessutom har det varit varierande kvalitet på 

de skyddsprodukter som köpts in. Detta har 

dessvärre resulterat i att stora mängder skyddspro-

dukter inte kunnat användas, vilket skapat ett onö-

digt och kostsamt svinn. Det finns fortfarande en 

ambition att hålla förbrukningen så resurssmart som 

möjligt på äldreboende utifrån de förutsättningar 

som finns.  
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Miljöansvar tas också på andra sätt inom nämnden, 

såsom användningen av elcyklar i tätorten och att 

hembesöksresor samordnas geografiskt för att 

minska miljöpåverkan med för många och långa bil-

färder. I och med omlokaliseringen till Ranliden har 

fler elcyklar köpts in, så att detta alternativ ska fin-

nas tillgängligt istället för bil när personal färdas 

inom tätorten.   

Resursoptimering och effektivisering 

Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040 

har efterforskats under året. Demografikurvan i Fal-

köping visar att mängden äldre ökar långsammare än 

riket och att det fortfarande finns en god tillgång till 

boendeplatser där kostnaden per plats är relativt låg. 

Emellertid finns ett stort antal äldreboendeplatser i 

kommunen, vilket resulterar i en hög totalkostnad. 

De lokaler som används är i stor omfattning ett gam-

malt bestånd, vilket kan medföra stora renoverings-

kostnader och på sikt höga kostnader per plats. 

Under senaste året har påfrestningarna på nämndens 

verksamheter varit stor och det är ibland svårt att av-

göra vad som är effekter av pandemin och vad som 

kan ha andra förklaringar. För att kunna göra be-

dömningar och dra slutsatser på längre sikt gällande 

hur organisationens arbete bäst kan anpassas till nya 

förutsättningar, har därför ett utvecklingsteam startat 

upp under hösten. Teamet består av medlemmar från 

olika verksamhetsområden och arbetar efter uppdrag 

på olika enheter under en begränsad tid. Därefter ges 

förslag på förändringar som utgör underlag inför 

fortsatta beslut på enhets- och/eller ledningsnivå. Ut-

gångspunkten för uppdragen är att förslag på föränd-

ringar ska ske inom given budgetram och finansie-

ring av själva teamet sker inledningsvis genom rik-

tade satsningar inom äldreomsorgen. Under hösten 

har teamet varit inom äldreomsorgens verksamhet 

och arbetat.  

Under hösten har en samlokalisering av flera verk-

samheter gjorts genom flytten till Ranliden, vilket 

gjort att kommunen kunnat säga upp hyresavtal på 

ett antal externa lokaler. De som berörts av flytten är 

alla chefer inom MYHS och funktionsnedsättning, 

alla handläggare inom förvaltningen, resursför-

medlingen, socialförvaltningens administration samt 

delar av hemstöd. Totalt handlar det om ungefär 175 

arbetsplatser. Samlokaliseringen förväntas kunna 

öka förutsättningarna till tät samverkan, vilket i sig 

banar väg för resursoptimering och goda förutsätt-

ningar till en lärandekultur.  
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Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning 

Det har varit svårt att följa verksamheten statistiskt 

utifrån bytet till verksamhetssystemet Viva och vad 

som där definierats som hemtjänst. I de siffror som 

redovisas i tabellen för antal brukare inom hem-

tjänst/månad är de baserade på de uppgifter som 

idag finns i Viva. Jämförelsesiffran för 2020 är där-

för ändrad, vilket i huvudsak beror på att det fanns 

inaktiva brukare i Procapita som rensats bort i Viva.  

Den beställda tiden inom hemtjänst har haft en sti-

gande trend under 2021, vilket avspeglas i jämförel-

setalen både vad gäller antal brukare/ månad och an-

talet hemtjänsttimmar/månad. Att timmarna var 

lägre under 2020 berodde sannolikt på att flera bru-

kare tackade nej till serviceinsatser när pandemin 

fick fäste. 

Boendet Bergsliden 1 omformades under året till ett 

rent demensboende med oförändrat antal platser. 

Ombyggnation av två avdelningar på Frökindsgår-

den påbörjades under året. Antalet platser kommer 

att minska med 9 efter färdigställandet. 

Korttidsboende och växelvårdsplatser för såväl so-

matik som demens, liksom trygg hemgång, flyttade 

organisationsmässigt till verksamhet hemstöd den 1 

oktober 2020. Även boendestödet flyttade till verk-

samhet hemstöd den 1 januari 2021. Under året har  

verksamheten jobbat för att få en bra arbetsmiljö för 

alla arbetsgrupper. 

Ekonomiska förändringar jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

De budgetramar som sattes för verksamhetsåret 

2021, inte minst avseende personalkostnader, 

byggde på ett normalår. När pandemin kom påver-

kade det nämndens verksamheter på olika sätt. Vissa 

verksamheter, såsom dagverksamhet för äldre, Träff-

punkter och Trygg hemgång, stängdes och persona-

len i dessa verksamheter lånades istället ut till andra 

inom förvaltningen. Det har gjort att det ekonomiska 

resultatet har varit positivt för såväl stängda verk-

samheter som  för de som lånat in personal, då de se-

nare har ”sluppit” leta vikarier. 

Nämnden har också sökt statliga bidrag som inte var 

kända till belopp vid ingången av året. Dessa medel 

har använts både till att göra inköp som annars inte 

hade skett och till att ersätta budgeterade kostnader. 

Under 2021 har volymökningar skett jämfört med 

2020 avseende placeringar av såväl barn och unga 

som vuxna. 

I snitt har antalet placeringar inom barn och unga 

ökat med fem stycken per månad jämfört med före-

gående år. Den största delen av ökningen består i 

placeringar på HVB enligt LVU. Placeringskostna-

derna för barn och unga har under 2021 ökat med 15 

979 tkr jämfört med 2020. I december månad fanns 

67 pågående placeringar varav 11 stycken på HVB 

enligt LVU. Motsvarande siffror för 2020 i decem-

ber var totalt 58 pågående placeringar varav 4 

stycken på HVB enligt LVU. Detta är en oroande ut-

veckling 

Antalet placeringar inom vuxen har fördubblats från 

i snitt tre stycken till sex stycken per månad. Kostna-

derna har ökat med  6 862 tkr under året och ök-

ningen kan direkt härledas till vård enligt LVM. 

Denna utveckling började redan under senare delen 

av 2020 och har sedan fortsatt under hela 2021.  

 

Redovisningen av SÄBOplatser ovan gäller antalet 

platser  avsedda för  personer med beslut om perma-

nent särskilt boende enligt SoL   oavsett ålder.

  

VERKSAMHETSREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) 734 769

Antal hemtjänsttimmar/mån*) 22 385 23 345

Antal SÄBOplatser 395 374

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 55 60

Antal vuxenplaceringar/mån*) 3 6

*) Avser ett genomsnitt för året
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Personalredovisning  

Personalredovisning 

Äldreomsorg 

I verksamhetsplaneringen sattes personaltätheten 

inom särskilda boenden för äldre till 0,60 perso-

nal/plats dagtid. För demensplatser är måttet 0,63 

personal/plats dagtid eller lite högre, beroende på 

hur stor avdelningen eller boendet är samt de boen-

des enskilda behov. 

För särskilda boenden har verksamheten nu totalt 

27 heltider utöver budget, redovisat som rörlig tid. 

Det är en ökning från föregående år med 7. Förkla-

ringen är att fler väljer en högre sysselsättnings-

grad. 

Boendestöd flyttade organisatoriskt till verksamhet 

hemstöd från och med 2021. Under året har en ny 

ledningsstruktur införts och en annan arbetsfördel-

ning mellan medarbetare. 

Personalomsättningen inom äldreomsorgen har va-

rit som förväntat i form av pensionsavgångar och 

externa avgångar. 

Funktionsnedsättning 

Även inom funktionsnedsättning har personalom-

sättningen varit som förväntat, och i stort sett lika 

med utfallet under 2020. 

Individ- och familjeomsorgen 

Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för samt-

liga enheter på olika sätt. Vissa verksamheter har 

fått stängas ner korta perioder på grund av utbrott 

av covid-19 i personalstyrkan. För att klara beman-

ningen inom vissa verksamheter har viss personal 

från olika verksamheter rycka in där det behövts.  

Under året har enheten barn- och unga behövt be-

manna upp med konsulter framförallt under årets 

senare del. Detta på grund av att man haft svårt att 

besätta vakanta tjänster. 

Kompetensförsörjning 

Äldreomsorg 

Inom äldreboenden har 374 av 375 fast anställda 

omvårdnadsutbildning. Under året har utbildningar 

genomförts inom delegation, demens, handledare, 

psykiatri, skydd och säkerhet samt inom vård och 

bemötande av äldre med psykiatriska diagnoser. 

Detta trots en situation med hög sjukfrånvaro och 

svårigheter att hitta vikarier.  

Verksamhetsområde hemstöd hade stora svårigheter 

att rekrytera personal till hemtjänst inför sommaren. 

Flertalet av de sökande saknade körkort och hade 

inte undersköterskeutbildning samt bristande språk-

kunskaper i svenska. Svårigheterna att hitta perso-

nal som uppfyller kraven har kvarstått även efter 

sommaren. 

Funktionsnedsättning 

Tillgången på personal med adekvat utbildning har 

ökat under året. Det börjar märkas att personalgrup-

pen har en högre ålder med fler pensionsavgångar. 

Individ- och familjeomsorgen 

Personalomsättningen har fortsatt varit hög inom 

vissa enheter. Rekryteringsläget har fortsatt varit 

svårt inom vissa grupper. Detta har lett till att vissa 

tjänster inte kunnat besättas.  

Personalmässiga förändringar jämfört med 

personalplaneringen 

Äldreomsorg 

Antalet årsarbetare inom särskilda boende har ökat 

från 356 till 376 jämfört med december 2020. För-

ändringen syns med ungefär 50 % vardera på tills-

vidareanställda månadsavlönade och visstidsan-

ställda timavlönade. Sjukfrånvaron har varit hög, 

vilket medfört fler timanställningar, men även att 

all personal har jobbat mer- och övertid. Personal 

från stängda verksamheter (dag- och fritidsverk-

samhet, Trygg hemgång) har istället jobbat inom 

äldreboenden. 

 

Bilden visar trenden för antal årsarbetare under 2019-12 till 2021-12. 

Nytillskott inom verksamhet hemstöd är rekryte-

ringen av två aktivitetssamordnare och en IT-fixare, 

som beskrivits under mål 1 ovan. 

Funktionsnedsättning 

Grundbemanningen inom gruppbostäderna har varit 

tillräcklig för planerad ordinarie verksamhet, men 

är inte anpassad för att brukare behöver dubbelbe-

manning eller nära stöd stor del av sin tid. 
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Totalt sett har antalet årsarbetare ökat från bokslutet 

2020.  

 

 

 

 

 

 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

Verksamhet

Årsarbetare 1 103,8 1 119,3

Pensionsavgångar 36,0 42,0

Rekryteringar 96,0 180,0
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Hälsotal 2021 Falköpings kommun 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr – 29 år 30 – 49 år 50 år – 

Falköpings kom-

mun 
7,1 %  (8,2 %) 8,1 % (9,3 %) 4,1 % (5,0 %)  32,7 % (28,1 %) 6,9 %  (8,4  %) 6,7 % (8,2 %) 7,5 % (8,1 %) 

Av Falköpings kommuns medarbetare har 34,53 % ingen sjukfrånvaro alls under 

2021 (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20,5 % 2020). 

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gäl-

lande Covid-19. Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har på-

verkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverksamheten har också mött stora ut-

maningar under pandemin. I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån samt 

att ställa om till digitala möten och utbildningar har detta genomförts. 

 

Falköpings Kommun får regelbundet information från Försäkringskassan om ut-

vecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med Försäk-

ringskassan,  vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra 

överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjlighet 

att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och 

ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete.  

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring 

med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala samver-

kansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 kommer det finnas ett fokus på che-

fers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt arbete med den organi-

satoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 

viktiga att fokusera på. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen men behöver för-

bättras utifrån Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av uppföljningen och hur 

högsta ledning involveras i de åtgärder som behöver vidtas. HR-avdelningen stöd-

jer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.  

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av 

antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

 

Hälsotal 2021 Socialförvaltningen 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 2020 

 

2021 Kvinnor 

2020 

Kvinnor 

2021 

Män 

2020 

Män 

2021 

Varav 

över 60 

dgr 2020 

Varav 

över 60 

dgr 2021 

 – 29 

år 

2020 

 – 29 

år 

2021 

30 – 49 

år 2020 

30 – 49 

år 

2021 

50 år – 

2020 

50 år – 

2021 

Totalt 11,1 % 9,9 % 11,9 % 10,4 % 7,5 % 7,3 % 27,0 %  33,6 %  10,2 % 8,6 % 12,0 % 9,6 % 10,7 % 10,7 % 
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Av Socialförvaltningens medarbetare har 33,12 % ingen sjukfrånvaro alls under 

2021 (31 % 2020) och 24,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen är 9,9 % och den totala sjuk-

frånvaron för hela kommunen är 7,1 %.  

 

 

 

Hälsotal 2021 per verksamhetsområde  

Sjukfrånvaro samtliga anställda per verksamhet inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visar 2020 års siffror. 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr 

Funktionsnedsättning 11,9 % (13,1 %) 12,7 % (14,0 %) 9,4 % (9,9 %) 25,1 %(17,9 %) 

Myndighet o Hälso- och sjuk-

vård 

6,3 % (5,7 %) 6,8 % (6,5 %) 3,4 % (2,8 %) 32,2 % (19,1 %) 

Hemstöd 8,3 % (9,4 %) 8,8 % (10,2 %) 4,8 % (5,4 %) 32,5 % (21,3 %) 

Särskilda boenden o resurs 11,1 % (12,9 %) 11,6 % (13,7 %) 7,7 % (7,6 %) 43,0 % (37,4 %) 

 

 

Källa: personalavdelningen
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Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning 

 

 

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti visade ett 

positivt resultat på  14 600 tkr. Vid årets slut är re-

sultatet högre, 27 886 tkr och förklaras av högre in-

täkter. Den enskilt största förklaringen är de statliga 

ersättningar och bidrag som betalats ut under året 

och som  kunnat användas för att ersätta budgeterad 

verksamhet. Ersättningarna har bestått i medel för att 

ersätta sjuklöner, merkostnader för covid-19, stimu-

lansmedel för teknik, ökad kvalitet och att motverka 

ensamhet bland äldre, utbildning för undersköters-

kor, med mera. Förbättringen under sista kvartalet 

beror på några olika faktorer. I november betalades 

till exempel ett statsbidrag på drygt 2 000 tkr ut som 

inte var känt vid delårsbokslutet. I december utbeta-

lades en ersättning på 224 tkr för covid-19 kostnader 

avseende december 2020. 

Övriga intäkter avviker positivt med 16 284 tkr. Av 

dessa är 14 268 tkr ett statsbidrag som inte budgete-

rats och som enligt redovisningsregler för Statistiska 

Centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag skall 

redovisas som en övrig intäkt. Utöver dessa medel 

genererar momsersättning ett positivt resultat. Mom-

sersättning avser bestämmelser som gör att kommu-

ner kompenseras för ingående moms i verksamhet 

som inte är skattepliktig, till exempel hemtjänst, ex-

terna placeringskostnader. 

Övriga interna intäkter budgeterades till att omfatta 

intäkter för kommunens egna utförande av hem-

tjänst, ersättning för assistans i SoL- och LSS-ären-

den samt hyresintäkter för LSS gruppboende via 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Utfallet omfattar 

dessutom ersättning för statliga ersättningar på de 

verksamheter som tagit del av dem. 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 41 069           41 619 40 646,0 973 634

Statsbidrag 36 934           27 866 5 862,0 22 004 31 308

Övriga intäkter 88 368           97 485 81 201,0 16 284 5 473

Interna intäkter 79 019           103 869 85 342,0 18 527 4 694

Summa intäkter 245 390 270 840 213 051 57 789 42 109

Kostnader

Personalkostnader -678 040 -677 992 -696 011 18 019 8 935

Verksamhetskostnader -208 287 -209 518 -182 890 -26 628 -26 871

Kapitalkostnader -5 255 -4 732 -4 730 -2 0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -168 791 -192 236 -170 944 -21 292 -9 573

Summa kostnader -1 060 372 -1 084 478 -1 054 575 -29 903 -27 509

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -814 983 -813 638 -841 524 27 886 14 600
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Verksamhetsredovisning 

 

 Gemensamt, vård och omsorg 

Resultatet för GVO slutade på 45 603 tkr. Av dessa 

är  drygt 24 000 tkr statsbidrag. Störst andel av 

statsbidragen har använts inom särskilda boenden 

för äldre, 14 900 tkr, vilket också förklarar avvikel-

sen från budget. Hemtjänsten har gjort ett positivt 

resultat även 2021. Den kommunala utförarorgani-

sationens resultat innehåller statliga ersättningar 

med cirka 1 700 tkr. I övrigt har verksamheten ”gått 

kort” då många tvingats vara hemma på grund av 

pandemin och det har varit svårt att hitta vikarier. 

Biståndsavdelningen, som beviljar och beställer tid 

för hemtjänst, har ökat den beställda tiden med 

cirka 13 500 timmar 2021. Biståndsavdelningens 

utbetalning för hemtjänst till de privata utförarföre-

tagen, har i den delen haft lägre kostnader än bud-

geterat. De privata utförarnas andel av total hem-

tjänst visar en svagt nedåtgående trend under 2021. 

Sjuksköterskor har haft vakanser under 2021. För 

att klara verksamheten har externt bemanningsföre-

tag anlitats under del av året. Trots detta har det in-

neburit lägre personalkostnader och ett överskott 

vid årets slut.  

Inom assistansen råder samma förutsättningar som 

tidigare, den del av assistansen som regleras under 

Socialförsäkringsbalken klarar inte att bedriva sin 

verksamhet med den ersättning som Försäkrings-

kassan betalar, men även budgeten för assistans-

ärenden inom socialtjänstlagen har överskridits. 

LSS gruppbostäder visar ett negativt resultat, där 

statsbidrag ändå har reducerat underskottet med  

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Särskilda boenden för äldre -208 073 -191 353 -203 386 12 033 5

Hemtjänst Biståndsenheten -81 117 -85 178 -89 532 4 354 5 372

Hemtjänst kommunens utförare 1 867 4 577 0 4 577 1 291

Boendestöd (ingick i Fn övrigt 2020) -9 985 -11 011 1 026 694

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -24 473 -26 212 -27 538 1 326 913

Resursverksamhet -2 579 -2 851 -2 987 136 167

Sjuksköterskor -55 185 -55 058 -59 291 4 233 2 656

Rehabenheten, hjälpmedel -15 096 -15 204 -19 200 3 996 2 259

Bostadsanpassning -2 690 -3 730 -2 489 -1 241 -817

Funktionsnedsättning - Assistans -40 795 -40 634 -38 087 -2 547 2 445-                

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -67 022 -68 328 -65 967 -2 361 2 442-                

Funktionsnedsättning övrigt -82 494 -75 571 -80 522 4 951 3 165                

Förvaltningsgemensamt -8 131 -22 243 -33 566 11 323 20 856             

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -45 285 -47 313 -51 110 3 797 2 127

Summa GVO -631 073 -639 083 -684 686 45 603 33 800

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 0

Personal- och övriga kostnader -46 328 -43 205 -46 418 3 213 2 000

Covid-19 884 388 0 388 300

Verksamhetskostnader barn och unga -37 781 -53 559 -33 757 -19 802 -19 900

Verksamhetskostnader vuxna -2 574 -9 410 -3 055 -6 355 -4 200

Verksamhetskostnader ekonomiskt bistånd -39 914 -13 653 -9 621 -4 032 -4 000

Verksamhetskostnader LSS -26 689 -23 630 -28 734 5 104 2 500

Verksamhetskostnader socialpsykiatri -4 800 -2 536 -3 698 1 162 1 400

Våld i nära relationer -3 371 -4 013 -2 295 -1 718 -1 000

Insatser riktade mot familjer och vuxna -15 920 -16 888 -19 337 2 449 2 100

Insatser riktade mot ungdomar -9 165 -9 672 -9 923 251 600

Ensamkommande barn (avveckling) -997 0 0 0 0

Ensamkommande barn 2 745 1 623 0 1 623 1 000

Summa IFO -183 910 -174 555 -156 838 -17 717 -19 200

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -814 983 -813 638 -841 524 27 886 14 600
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cirka 1 600 tkr. Det har blivit vanligare med extra-

bemanningar, vilket inte har legat med i budgeten. 

Resultatet för förvaltningsgemensamt innehåller 

outnyttjade reserver, cirka 4 300 tkr, beräknad åter-

betalning från Västtrafik för färdtjänst med 4 300 

tkr som största förklaringsposter. 

Resultatet för nämnd, biståndsavdelning, administ-

ration och chefer, förklaras helt av utfallet för che-

fer inom äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 

Flera tjänster har varit helt eller delvis vakanta och 

flera chefer har haft minskat arbetstid på grund av 

tjänstledigheter, bland annat för studier där del av 

lönen betalats av statsbidrag.  

Individ- och familjeomsorgen 

IFO redovisar ett  underskott på 17 717 tkr jämfört 

med budget. Personalkostnader och övriga kostna-

der lämnar ett överskott för 2021. Detta är till stor 

del på grund av vakanta tjänster och partiella tjänst-

ledigheter. 

Barn- och ungdomsenhetens kostnader har ökat 

med knappt 16 000 tkr jämfört med föregående år. 

Detta beror dels på ett ökat antal placeringar och 

även att dessa har varit kostsamma placeringar på 

Statens institutionsstyrelse (SiS). Under 2020 var 

det 4 individer som var placerade enligt LVU på 

hem för vård och boende (HVB). Motsvarande 

siffra under 2021 har från och med april månad sta-

digt gått upp för att i december hamna på 11 indivi-

der. Dessa placeringar är väldigt kostsamma och 

därav den stora kostnadsökningen för verksam-

heten.  

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen 

erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppen-

vård. I de fall är frivillig vård inte möjlig blir LVM-

vård tillämplig. Under året har det varit en markant 

ökning av personer som vårdats enligt LVM jäm-

fört med föregående år.  

 

Kostnaderna för LSS-verksamheten har minskat un-

der året på grund av att flera kostsamma ärenden 

har fått beviljade insatser från Försäkringskassan 

och enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Detta har 

medfört att kommunens kostnader minskat under 

året.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin har jäm-

fört med budget lämnat ett överskott. I början av 

året var det tre personer som var placerade externt. 

Alla dessa placeringar har kunnat avslutats under 

året. Under årets senare del tillkom en ny placering.  

Kostnaderna för våld i nära relationer har ökat jäm-

fört med föregående år dels på grund av fler ären-

den fast en bidragande faktor är även att brottsoffer 

som tidigare placerats via stöd och försörjning nu-

mera hamnar under denna verksamhet. Även en ök-

ning av skyddsplaceringar med många barn har ge-

nomfört under året vilket innebär en högre kostnad 

än tidigare.  

Verksamheten stöd och försörjning gick över till 

KAN den första maj 2021. Underskottet för årets 

första fyra månaderna blev 4 000 tkr. 

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 

kostnader för vuxenboendet, behandlingsteamet, 

Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande 

team. Verksamheten lämnar ett stort överskott för 

året, mycket på grund av vakanta tjänster och att vi-

karietillsättningen har begränsats. 

  

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt fält-

sekreterarna. Verksamheten visar på ett överskott 

som kan härledas till tjänster som inte tillsatts under 

året.  

Under 2021 har verksamheten för ensamkommande 

barn lämnat ett överskott. Inga externa placeringar 

finns inom verksamheten utan endast familjehems-

placeringar vilket är en kostnadseffektiv placering 

som genererar ett överskott för verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomisk redovisning 

22 I Socialnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

Investeringsredovisning 

 

Investeringar under året består i datorer, elcyklar till 

personal, dörrlarm på särskilda boenden för äldre, 

klädskåp, sängar, laddstolpar till tjänstebilar vid 

Ranliden och en buss till daglig verksamhet. 

Den prognosticerade upphandlingen av så kallade 

hotellås till två äldreboenden hann inte bli klar innan 

årsskiftet utan kommer att färdigställas under 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Investeringar

Inventarier 2 500 2 237 4 100 -1 863 4 100

Övrigt 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND 2 500 2 237 4 100 -1 863 4 100
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Politiska uppdrag under år 2021 

SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 

lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej 

längre behöver.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret. 

Utfall 

Flera samordningsvinster för lokaler har utarbetats 

inom verksamhet funktionsnedsättning, som samar-

betar mellan enheter för att öka beläggningen i de 

lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer 

också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete har 

under året även pågått inom verksamhet hemstöd 

där lokaloptimering inom boendestöd efterforskas. 

Omflyttningen av verksamheter till Ranliden för re-

sursoptimerande effekter slutfördes under året och 

är nu klart.   

SOCIALNÄMNDEN 

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i 

större utsträckning kan finnas inom den egna kom-

munen eller i samarbete med andra kommuner i 

Skaraborg. 

Utfall 

Kostnaden för placeringar minskade under 2020 till 

följd av fler familjehemsplaceringar och placeringar 

i egen regi. Socialnämnden gör bedömningen att 

om flera kommuner skulle bedriva HVB-hem till-

sammans skulle det ändå inte innebära en minskad 

kostnad. Under början av 2021 har dock kostna-

derna för placeringar ökat markant och det finns 

ingenting som tyder på någon nedgång.  

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommunsty-

relsen bär samordningsansvar. 

Utfall 

Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj 

över till KAN. Fram till att flytten genomfördes 

samarbetade nämnderna tätt i olika arbetskonstellat-

ioner för att göra övergången så bra som möjligt.

 



 

 

 

Besöksadress: Ranliden, Daléngatan 4 |  Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 | Epost: kommunen@falkoping.se | Webbplats: www.falkoping.se 

 



 

 

  

 



 

Datum 2022-02-22 

Produktion: Falköpings kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens verksam-

hetsredovisning för år 2021. 
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Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av det föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till att visa hur mål och ambitioner samspelat 

med nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan redo-

visas i rapporten.   

 

 

 

 

 

 Nämndens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 

 

Nämndens organisation 

Förvaltningens arbete leds av Skolchef. Under skol-

chef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans 

med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bil-

dar förvaltningens ledningsgrupp. 
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Verksamhetsområden 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den 

kommunala verksamheten kompletteras med fri-

stående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommu-

nen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen 

förskola. På en av kommunens förskolor finns två 

avdelningar anpassade för barn med funktionsvariat-

ioner.  

 

Grundskola 

Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor 

i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar 

från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skolorgani-

sationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F-

6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet omfattar även 

särskola och särskilda undervisningsgrupper med in-

riktning autism som är knutna till två grundskolor i 

centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor 

med tidigare år. I kommunen finns två fristående 

grundskolor med tillhörande fritidshem som omfat-

tar ca 150 elever.  

 

 

Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 

är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-

dande, och inom dessa finns även möjlighet att kom-

binera sina studier med riksidrottsgymnasium (RIG) 

volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet 

rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksamhets-

området.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat un-

der verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag 

finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhets-
chef 

förskola 

 Verksamhets-
chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 
gymnasieskola 

 Verksamhetschef 
Specialpedagogiskt 

Centrum 
       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 
    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 
med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 
 

Fritidshem med 
ca 1 250 elever 

 12 nationella program 
- 5 högskoleförbe-

redande 
- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 
 

Barn- och elevhälsa 
 

      Skolhälsovård 

Natt- och  
helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 
20 elever 

  
Familjecentralen 

       

    Kulturskola   
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Kommunal verksamhet via privata utförare 

Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av in-

dustriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen 

av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i 

deras lokaler, med deras personal och med deras 

material. Avtalet omförhandlas med jämna mellan-

rum 

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla 

skolskjutsturer som utförs av flera olika bussbolag. 

Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under 

året och det nya avtalet träder ikraft i och med höst-

terminen 2022. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar 

Pandemin  

Under det gångna året har ett flertal områden påver-

kat barn- och utbildningsförvaltningens område. 

Pandemin är den faktor som har påverkat på alla 

plan och där effekterna av den är svåra att bedöma i 

nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har re-

geringen under pandemin förändrat förutsättningarna 

gällande undervisningen utifrån det rådande smittlä-

get i landet. Sådana omfattande åtgärder i hur under-

visningen ska bedrivas har aldrig tidigare genom-

förts. Regeringen beslutade att undervisningen på 

landets gymnasieskolor skulle bedrivas som en kom-

bination av fjärr- eller distansundervisning och viss 

närundervisning från och med den 25 januari till och 

med den 1 april 2021. Från och med den 1 april tog 

regeringen bort det generella beslutet och lämnade 

beslutet till våra lokala beslutshavarna att fatta. Ålle-

bergsgymnasiets upplägg beslutades av nämndsord-

förande för barn- och utbildningsnämnden i samråd 

med smittskyddsläkare samt skolchef utifrån den lo-

kala smittspridningen. Gymnasiesärskolan samt de 

individuella programmen har inte omfattats av re-

kommendationerna om fjärr- eller distansundervis-

ning och påverkades således inte heller av den juste-

rade rekommendationen den 1 april. Besluten gäl-

lande pandemin och pandemin i sig har i allra högsta 

grad även påverkat förskolans och grundskolans 

undervisning. 

Migrationsmönster 

Under 2021 minskade invandringen till Sverige och 

även således till Falköpings Kommun. Även anhöri-

ginvandringen till kommunen har minskat men inte 

avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan 

kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga för-

ändringar i grupper och klasser, både inom förskola 

och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever bör-

jat grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärin-

flyttade till kommunen under året varav 50 % av 

dessa endast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten 

av dessa är somalisktalande elever (39). Samtidigt 

har skolorna haft en lika stor utflytt på drygt 100 ele-

ver. Detta innebär en relativt hög omsättning av ele-

ver vilket påverkar grupperna ute på skolorna. Flest 

förändringar har skett på skolorna i centralorten. 

Kurs- och ämnesplaner  

På grund av covid-19-pandemin bedömde rege-

ringen att läget inom grundskolan var ansträngt. 

Därför beslutade regeringen att tillämpningen av de 

reviderade kursplanerna i grundskolan och motsva-

rande skolformer skulle flyttas fram ett år. Starten 

för de ändrade läroplanerna och kursplanerna i 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och speci-

alskolan kommer att börja gälla från och med höst-

terminen 2022. Det finns ändringar i samtliga kurs-

planer på grundskolenivå. Alla ändringar ska tilläm-

pas från höstterminen 2022. Det finns inga över-

gångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla 

samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grund-

särskolan, sameskolan och specialskolan. De änd-

rade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg 

för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har 

fått ett tydligare fokus i undervisningen och kun-

skapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver 

omdömen och sätter betyg. På så sätt vill skolverket 

bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i under-

visningen och till att eleverna får mer tillförlitliga 

och rättvisande betyg. 

För vissa av gymnasieskolans program har inrikt-

ningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. 

Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna 

språk har också reviderats. De flesta förändringar 

började gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör 

även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är 

att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för 

lärarna. På så sätt vill skolverket förbättra likvärdig-

heten i undervisningen och se till att betygen blir 

mer rättvisande för eleverna. 

Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering 

av examensmålen. Förändringen gäller det arbets-

platsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över 

yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkes-

kulturen. 

”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla 

yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska 

bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och 

en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen 

och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbets-

plats." 

Barnkonventionen   

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 

2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns 

rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det 

ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att 

det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barn-

konventionen när de fattar beslut som rör barn. Uti-

från den revision som genomfördes 2020-11-12 syn-

liggjordes att vi fortsatt behöver höja vår kompetens 

kring hur vi får fatt i barnets perspektiv i de frågor 
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som rör dem. Det är även viktigt att det finns en re-

gelbunden uppföljning gällande hur barnperspektivet 

har beaktats vid beslut som rör dem. En annan del 

kan vara att skapa en kommunövergripande mötes-

plats runt barnkonventionen för att stimulera till 

samarbete och gemensam förståelse oavsett vem 

som möter kommunens barn och elever. 

Kompetensförsörjning 

Arbetsgivarna i kommunsektorn står inför en stor 

kompetensutmaning. Efterfrågan på välfärdstjänster 

stiger samtidigt som det råder brist på arbetskraft 

både i välfärden och inom andra branscher på arbets-

marknaden. För att klara utmaningen krävs priorite-

ringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas 

kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Störst ut-

maningar gällande kompetens inom barn- och ut-

bildning ser vi inom fritidshemmen samt lärare i 

grundskolan åk 4 – 6 samt inom vissa ämnen inom 

åk 7-9. Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar 

vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möj-

liggör en ökad kompetensförsörjning. SKR har till-

sammans med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att 

varje arbetsgivare ska ta fram en strategisk kompe-

tensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår 

kommun. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

Uppföljningsarbete  

Kommuner och dess förskolor, skolor och fritidshem 

är enligt Skollagen skyldiga att kontinuerligt följa 

upp, utvärdera och dokumentera verksamheten.   

Nationella mål styr verksamheten och samfasas med 

kommunala mål i Falköpings kommun. Det är vik-

tigt att se sambanden men även att kunna särskilja 

dem.  

Denna förvaltningsövergripande verksamhetsredo-

visning bygger på resultat från verksamheterna för 

läsåret 2020/2021 men även på det som redovisats i 

olika analyser och prognoser under hösten 2021. 

Dessutom har olika utbildningar, uppföljningar, kart-

läggningar, redovisade nyckeltal, statistiska uppgif-

ter, sammanställningar av barn, elevers, föräldrars 

respektive personalens uppfattningar, förstudier och 

resultatinsamlingar på enhets- och förvaltningsnivå 

använts som underlag för redovisningen. 

Bilden nedan visar på det systematiska arbetets olika 

nivåer i kommunen. Styrkedjan har utökats med 

barn/elevnivån och fokus på återkoppling är lika vik-

tig som rapportering. Återkopplingen har fått ett 

ökat fokus under det sista året liksom kopplingen till 

de Globala målen. Tyvärr har pandemin satt tydliga 

begränsningar för fysiska möten inom förvaltningen, 

vilket påverkar uppföljningsarbetet och det kollegi-

ala lärandet. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet – det är tillsammans som ett 

hållbart samhälle utvecklas 

Den samlade bedömningen av målupp-

fyllelsen baseras bland annat på verksam-

heternas och rektorernas analyser av 

måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument och 

effekter av olika insatser. Huvudmannen gör en 

samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv och 

syftet är att genom analyserna få en så övergripande 

och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen 

klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommu-

nala satsningar har. Bedömningen skiljer mellan 

skolformernas verksamheter men det bedöms ändå 

att kommunen till stor del uppfyller de krav som 

förväntas. 

Måluppfyllelse 

Utveckling och lärande i Förskolan 

Förskolorna i Falköping har under 2021 aktivt arbe-

tat med att utveckla undervisningen. Utifrån enhet-

ernas systematiska kvalitetsarbete beslutades det 

om vilka områden som skulle stärkas. Ett område 

som har varit och är i fokus är det språkutvecklande 

arbetet. Förskolan har valt att lägga stor vikt vid att 

stimulera barns språkutveckling och ge dem möjlig-

heter att kommunicera på olika sätt. Barnens rätt till 

kommunikation har varit ett utvecklingsområde där 

arbetet med alternativ kompletterande kommunikat-

ion (AKK) varit i fokus. Arbetet har implementerats 

på ett antal förskolor medan på några förskolor har 

implementeringen flyttats fram på grund av pande-

min. Även kartläggningen som genomförts, gäl-

lande flerspråkiga barns möjlighet att utveckla sitt 

modersmål, synliggjorde en brist gällande ett lik-

värdigt arbete inom kommunens förskolor. Detta 

har lett till att rektorsgruppen fördjupat sig inom 

detta område våren 2021 och tagit fram nya riktlin-

jer samt förberett för en kompetenshöjande insats 

för all personal inom förskolan som påbörjades hös-

ten 2021. Målsättningen för denna insats är att ge 

personalen bättre verktyg och förståelse för sitt upp-

drag. Så att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt 

eller sina språk. Detta blir ett fortsatt utvecklings-

område under kommande år.  

Under året har även en övergripande plan gällande 

språk- läs och skrivutveckling tagits fram där arbe-

tet beskrivs och syftar till en likvärdighet hos kom-

munens förskolor och grundskolor. 

Kunskapsutveckling i Grundskolan/Alla elever 

når målen 

Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det 

har varit en tydlig progression sedan 2017 med en 

avvikelse 2020. Kommunen närmar sig riksgenom-

snittet för varje år. Lovskolan har även i år varit 

viktig för enskilda elevers möjlighet att nå behörig-

het när de har saknat ett eller ett par ämnen. Trots 

att fler och fler når behörighet så har vi fortsatt en 

ojämlik skola. Förutsättningarna mellan de olika 

skolenheterna är väldigt varierande, dels gällande 

lokaler, personals behörighet och förutsättningar för 

en god elevhälsa. Trångboddheten bland skolorna 

drabbar mest de elever med störst behov. Det fram-

kommer tydligare och tydligare att skolor allt tidi-

gare eftersöker stöd och hjälp kring elever som har 

svårigheter att klara sin skoldag. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Det framkommer i rektors analys samt hos övergri-

pande stödfunktioner som Specialpedagogiskt cent-

rum (SPC) och Centrum för flerspråkighet (CFF) 

att det finns en ökad oro ute på skolorna gällande 

hur man ska möta elever i behov av särskilt stöd. 

Rektorer ansöker i högre grad stöd hos SPC och de 

flaggar än tidigare att de behöver genomföra fördju-

pade utredningar för att hitta insatser som kan 

stödja eleven.  Även när elever har diagnostiserade 

behov upplevs en starkare önskan från skolorna att 

andra instanser ska möta elevens behov, så som sär-

skilda undervisningsgrupper, särskola mm. Det som 

tidigare har kunnat hanteras inom varje skolenhet 

upplevs inte längre vara hanterbart. Vad som är 

grundorsaken till detta är svårt att säkerställa. En 

orsak skulle kunna vara trångboddheten och att det 

går fler elever i varje klass, vilket leder till att peda-

gogerna upplever att de inte klarar av att möta alla 

elevers behov. En annan orsak kan vara den statliga 

styrningen där kraven ökat med extra anpassningar 

inom ramen av klassrummet, detta har ökat kraven 

på pedagogers kompetens att kunna möta alla olika 

elevers förutsättningar och behov inom ramen av 

den vanliga undervisningen. Volymökningen inom 

grundskolan har även resulterat i trångboddhet och 

försvårat möjligheten till flexibla grupperingar.  

Rektorerna efterfrågar mer resurser för att kunna 

möta behoven och pekar på ökande psykisk ohälsa, 

stress och kulturkrockar. När detta sammanfaller 

med brist på behöriga lärare blir situationerna svår-

lösta. 

Kravet på tidiga insatser har också ökat kraven på 

att ge varje elev det den har rätt till. Insatserna vari-

erar utifrån skolornas upptagningsområden och ef-

ter hur väl de lokala elevhälsoteamen fungerar. Den 

övergripande elevhälsan inom SPC betonar vikten 

av mottagare på skolorna för de olika insatserna 

som ges från övergripande nivå. Det är viktigt att 

knyta kunskapen till organisationen och inte låta 

den bli personbunden.  

Det finns goda strukturer och uppföljningar både 

gällande åk 1 – 3 samt 7 – 9. Bilden av hur elever i 

årskurs 4-6 klarar måluppfyllelsen behöver fortfa-

rande stärkas och synliggöras. Det har under året 

påbörjats ett arbete med att stödja stadieövergång-

arna mellan skolformerna är avgörande för att 

kunna möta alla elever på rätt sätt men det finns 

även ett behov av att stödja stadieövergångarna 

mellan de olika stadierna inom grundskolan. Det 

har även påbörjats en ny handlingsplan gällande 

matematik som ska synliggöra arbetet från förskola 

genom grundskola till gymnasium. 
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Fler och fler elever har stora svårigheter och social-

förvaltningen ser en ökning gällande antal barn som 

placerats. Detta har lett till att man initierat en ökad 

samverkan mellan socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen med syfte att tidigt 

kunna stödja barnen och deras vårdnadshavare, så 

att dessa barn får bättre förutsättningar att klara sin 

vardag och sin skolgång. Att utveckla samverkan 

påbörjades hösten 2021 och kommer att fortsätta 

under 2022. 

Andra områden som oroar är de flerspråkiga elever-

nas möjlighet till att tillgodose sig sin undervisning. 

Fler elever är inte längre nyanlända, medan pedago-

ger och rektorer lyfter att de fortsatt har stora behov 

av insatser för att klara av sin kunskapsinhämtning. 

Här finns en grundlig kartläggning och områden att 

utveckla. Dessa utvecklingsområden behöver im-

plementeras och dialog mellan CFF och grundsko-

lans rektorer behöver prioriteras. Två områden där 

ett utvecklingsarbete påbörjats hösten 2021 är studi-

ehandledning på svenska samt digitalisering av stu-

diehandledning. 

En insats som syftar till att skapa förutsättningar för 

rektor att möta delar av dessa behov är den nya eko-

nomiska fördelningsmodell som grundar sig i en 

tydligare socioekonomisk fördelning, där resurser 

fördelas på ett medvetet sätt. Det behöver ske en 

uppföljning, av vilka effekter denna fördelning får 

när det gäller att elevers behov tillgodoses, i sam-

band med budgetarbetet 2022. 

Kunskapsutveckling Gymnasieskola/alla elever 

når målen 

Pandemin är den enskilt största faktor som påverkat 

och försvårat analysen av måluppfyllelsen gällande 

gymnasieskolan. Betygspoängen har inte påverkats 

negativt i de resultat vi ser, men det finns flera om-

råden som inte syns i ett genomsnittligt värde. En 

del är att skillnaden har ökat mellan höga och låga 

betyg, en annan del är svårigheten att följa upp kva-

litén på undervisningen när den skett på distans. Pe-

dagogerna har tappat ett av sina viktigaste redskap, 

det mänskliga mötet, där man kan avläsa om en 

elev förstått uppgiften eller behövt mer hjälp. De 

har även kunnat utmana elever som har kommit 

långt. Eleverna i år 3 hade en redan uppbyggd relat-

ion med sina pedagoger vilket ändå kan ses som en 

god förutsättning när undervisningen gick över till 

distans. Desto svårare har det varit för de elever 

som strax efter påbörjad utbildning hamnade i di-

stansundervisning. För dessa blir det oerhört viktigt 

att följa upp vilka delar som de har missat och hur 

gymnasiet kan kompensera på bästa sätt så att även 

dessa elever får goda möjligheter att fullfölja sina 

studier. Det har under pandemitiden blivit tydligt 

vilka elever som missgynnats och vilka som gyn-

nats av dessa studier. Det finns anledning att se 

över möjligheterna till distansundervisning i framti-

den som en möjlighet för elever som inte klarar av 

att genomföra studier på plats. 

Måluppfyllelsen för de elever som går på nationella 

program är lätt att följa medan det för de elever som 

läser något av de introduktionsprogrammen i nulä-

get inte finns något tillräckligt bra uppföljnings-

verktyg. Utifrån det arbete som genomfördes via 

samverkan bästa skola (SBS) så antogs en plan som 

synliggör de olika programmen och vilka vägar ele-

ven kan gå vidare på. Dock finns ett behov av att 

kunna följa dessa elever och deras möjlighet till 

fullföljda studier. Det blir viktigt att följa upp den 

framtagna planen och se om det ger det stöd som 

det var tänkt och om möjligheterna för denna grupp 

elever har ökat. 

Andelen elever som gick ett yrkesförberedande pro-

gram men som även läst in de högskoleförbered-

ande ämnena ökade i år efter flera års nedgång.  

När det gäller uppföljning av elever som inte full-

följt sina studier både på de nationella programmen 

och inom IM-programmen är det viktigt att hitta 

nya vägar för att skapa förutsättningar för elevens 

framtid. Det politiska mål om en ökad samverkan 

med Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen 

(KAF) kan bidra till att synliggöra denna grupp 

unga vuxna som riskerar att hamna utanför arbets-

marknaden.  
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Samverkan bästa skola – Utbildningsplan  

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år, 

2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med 

Skolverket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Un-

der perioden har både det systematiska kvalitetsar-

betet, ledarskapet och förändringskapaciteten foku-

serats på i olika utbildningsinsatser via Skolverket 

och Karlstads Universitet. Förvaltningen har under 

SBS arbetat fram en utbildningsplan. Planen är en 

strategisk 3 – 5 årsplan som beskriver både det 

kort- och långsiktiga utvecklingsarbete som pågår. 

Planen är en del i den återkoppling tillbaka ut till 

verksamheten i vad som prioriteras. Planen sam-

manfattar prioriterade utvecklingsområden och ska 

vara ett gemensamt övergripande stöd men även bi-

dra till att måluppfyllelsen ökar. I utbildningsplanen 

beskrivs de tre prioriterade områden som barn- och 

utbildningsförvaltningen valt att fokusera på. Områ-

dena är styrning och ledning, kompensatorisk ut-

bildning samt kompetensförsörjning. För att skapa 

förutsättningar för utveckling inom dessa områden 

behövs dels en arbetsorganisation samt en utveckl-

ingsorganisation. Parallellt finns även utvecklingen 

av digitala verktyg och metoder för att stödja övriga 

utvecklingsområden. 

 

 

 

Pandemin  

Gymnasiet: Pandemin har slagit hårdast mot nuva-

rande årets treor. De gick sitt första år i mars 2020 

vid början av pandemin, år 2 läste de stora delar på 

distans. Det finns en undervisningsskuld som behö-

ver kompenseras för under kommande läsår, i syn-

nerhet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

Undervisningens kvalité har påverkats för gymnasi-

eeleverna. I enkätundersökningar svarar eleverna att 

de upplever att de har haft en högre arbetsbörda, då 

fler uppgifter var teoretiska och att de har haft svå-

rare att hålla uppe motivationen under pandemin. 

En stor andel elever beskriver att de har mått sämre 

både fysiskt och psykiskt under pandemin. Stressen 

har ökat markant inom vissa elevgrupper. En elev-

grupp har upplevt distansundervisningen som posi-

tiv, då de har haft enklare att fokusera och prestera 

på de uppgifter som de fått. De kurser med prak-

tisk-estetiska inslag har haft stora utmaningar för att 

klara av att bedriva kurser som ensemble, kör och 

bild på distans. 

Pedagogerna har upplevt att pandemin har påverkat 

deras arbetsmiljö i hög grad. Snabba förändringar, 

behov att ställa om till digital undervisning, härbär-

gera sin, elevers och vårdnadshavares oro är delar 

som varit påfrestande. 
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Positiva effekter av pandemin har varit att vård-

nadshavares närvaro på utvecklingssamtal har ökat. 

Fler har närvarat och i många fall har båda vård-

nadshavare närvarat. Digitaliseringen har fått sig en 

rejäl skjuts framåt. Förutsättningarna fanns och 

olika pedagoger har klivit fram och bidragit till alla 

kollegors utveckling. Elever har även bidragit till 

att utveckla undervisningen utifrån den kompetens 

de har. Vissa forum har förenklats av de digitala 

mötena medan andra områden försämrats. Det är 

viktigt att göra en analys när pandemin är över gäl-

lande vilka möten som behöver vara fysiska och 

vilka som med fördel kan fortsätta vara digitala.  

De digitala läromedlen har kommit igång mer och 

fler pedagoger ser vinsten med dessa och har under 

pandemin jobbat in sig i dessa. 

Grundskola: Covid har även påverkat undervis-

ningen inom grundskolan under det gångna läsåret. 

Dels gällande personalfrånvaro, elevfrånvaro, men 

även på ämnesnivå. Det som lyfts fram i rektorernas 

analyser är idrott, simning, moderna språk och de 

praktiska momenten i hem- och konsumentkunskap 

och musik.  

Pandemin har påverkat fritidshemmen på många 

sätt. Dels har det varit högre sjukfrånvaro hos peda-

gogerna, de har även fått rycka in under skoldagen 

när det fattats kollegor. Det har även varit färre ele-

ver på fritidshemmen. Mycket av verksamheten har 

förlagts utomhus. Vissa rektorer lyfter det som nå-

got positivt som utvecklat verksamheten, medan 

andra ser att det har begränsat verksamheten. Kon-

takterna med vårdnadshavare har minskat vilket 

man upplevt som negativt. 

Förskola: Under pandemin har många vårdnadsha-

vare hållit barnen hemma. Vårdnadshavare och per-

sonal har varit noga med att följa restriktionerna 

och de riktlinjer som varit. Det har lett till att det 

varit hög frånvaro bland barnen. Frånvaron har på-

verkat möjlighet till kontinuitet i undervisningen. 

Ett flertal barn som är i stort behov av undervisning 

i förskolan har inte närvarat och därför förlorat vik-

tig tid för språkutveckling och sociala sammanhang 

Barnkonventionen: Under 2021 har det genomförs 

utbildningsinsatser för nämnd, rektorer och på 

samtliga APT ute i verksamheterna. Det är tydligt 

att det alltid pågår ett demokratiarbete ute på kom-

munens förskolor och skolor som inbegriper barn 

och elever. Under 2020/2021 har arbetet fått extra 

tyngd i och med lagstiftningen. Generellt framkom-

mer att skolans undervisning på ett tydligare sätt 

prioriterat arbetet med barnkonventionen och att det 

inte lika frekvent har undervisats om barnkonvent-

ionen i fritidsverksamheten. På de fritidshem där 

personalen lagt vikt vid undervisning runt barnkon-

ventionen framkommer däremot att gruppaktiviteter 

och övningar hjälpt eleverna att visa på förmågor de 

inte brukar visa eller tala om. Detta är intressant uti-

från alla barns rätt att utvecklas så långt som möjlig 

utifrån utbildningens mål. Många skolor och fritids-

hem samverkar och arbetar tematiskt med barnkon-

ventionen. Förvaltningen kunde gjort större insatser 

och stöd till skolorna. Förvaltningen borde också 

varit tydligare i sina förväntningar och på så sätt 

kunnat bidra till en likvärdighet i arbetsprocesserna 

på kommunens förskolor och skolor. 

Vid nämndens sammanträde den 8 juni 2021 redo-

visas hur arbetet med implementeringen av barn-

konventionen som ny lag i Sverige har gått till i för-

valtningens olika verksamheter.  

I svaret till kommunrevisionen i januari 2021, i 

samband med deras granskning av nämndernas ar-

bete med införandet av barnkonventionen som lag-

stiftning, efterfrågade nämnden en kommungemen-

sam modell för dokumenterade barnkonsekvensana-

lyser. Detta skulle gynna den övergripande uppfölj-

ningen på kommunnivå. Arbetet med barnkonvent-

ionen i barn- och utbildningsnämndens ansvarsom-

råde kommer att följas upp årligen i maj månad i 

samband med revidering av nämndens riktlinjer för 

det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete kom-

mer även att ingå i den interna kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

Meritvärde Grundskolan 211 222 207 219 
Betygspoäng Gymnasieskolan 14,3 14,7 14,7 14,7 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats där in-

vånare känner stolthet och trygghet 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom 

beslut om förändrad skolorganisation bi-

drar i hög grad till ett attraktivare Falköping. Sats-

ningen berör en bred målgrupp bestående av barn, 

elever, vårdnadshavare, medarbetare och näringsliv. 

Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhåll-

ningssätt påverkar rekrytering och attraktivitet. 

Skolorganisationsförändringen 

Den 27 mars 2017 fattade kommunfullmäktige be-

slut om en ny skolorganisation. Barn- och utbild-

ningsnämnden har i uppdrag att fullfölja detta ar-

bete.  

Den nya skolorganisationen håller på att ta form och 

det har gjorts stora satsningar på våra förskolor och 

skolor både på landsbygden och i tätorten. Förvalt-

ningen utvecklar organisationen, bygger om och 

bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 

förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som 

möjligt och samtidigt skapa attraktiva lärmiljöer för 

kommunens barn samt attraktiva arbetsplatser för 

våra pedagoger.  

Händelser under 2021 

I januari gjordes en sammanställning av vad som ge-

nomförts av skolorganisationsbeslutet från 2017 

fram till januari 2021. Denna redovisning av delgetts 

till politiken under våren 2021. 

I januari färdigställdes Vindängens skola. Eleverna 

kunde flytta in i den nya skoldelen vid skolstart efter 

nyår. Utöver inflyttningen har även lärmiljöerna i 

hela skolan förändrats för att möta tankarna som 

processats fram i funktionsprogrammet. En ny 

särskola för eleverna i åk 1 – 6 färdigställdes och 

elever och personal flyttade in under våren 2021. 

Under våren 2021 färdigställdes även bygghandling-

arna för Platåskolan. Men när kommunens beslut om 

detaljplan för Platåskolan upphävdes av Mark- och 

Miljööverdomstolen i april 2021 har en omarbetning 

av detaljplanen gjorts för att tillmötesgå det som 

Mark- och Miljööverdomstolen påpekat i sin dom. 

Parallellt med omarbetningen av detaljplanen gjor-

des en utredning av alternativ plats för Platåskolan 

om det visar sig att även den omarbetade detaljpla-

nen inte vinner laga kraft. 

Fördröjningen av Platåskolan har även fått konse-

kvenser för de som arbetar inom skolan. Tidsför-

skjutningen har skapat en frustration bland skolle-

dare samt personal. Den långa processen har gjort att 

flera har tappat motivation och glädje i arbetet. 

Våren 2021 påbörjades också en förstudie gällande 

Odensbergs skola samt förskola. Under hösten 2021 

blev det byggstart för Odensbergsskolan. Det har va-

rit och är ett intensivt arbete då processerna har varit 

snabbare än vid tidigare byggprocesser. 

Projektdirektiv för Vartoftaskolan och Gudhemssko-

lan genomfördes 2021. Se huvudprocesskarta nedan. 

Projektdirektiv är första steget i en ny investering i 

lokaler i kommunen. Här identifieras lokalbehov 

(vad/varför) och tidiga kostnader med budget, drift 

samt risker som kan medföra kostnader. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Avveckling av Åsle skola (i kommunal regi) 

I och med att Åsle Friskola tog över verksamheten 

höstterminen 2021 genomfördes avvecklingen av 

Åsle skola i kommunal regi. 

 

Revidering av tidplan för Nya skolorganisationen 

Hösten 2021 togs ett förslag fram på reviderad tid-

plan för den nya skolorganisationer för att justera 

tidplanen då Platåskolans detaljplan behövde proces-

sas om. 

Revideringen gällde att inte invänta ett senarelägg-

ande av färdigställandet av Platåskolan för de åtgär-

der som behöver göras på Gudhemsskolan, Vartofta-

skolan och Dotorpsskolan utan tidigarelägga dessa 

processer. 

 

Utredning idrottshallar Falköpings centralort 

Utredningen (projektdirektiv) som är en fortsättning 

på tidigare kartläggning av behov startades HT 2021 

och är pågående. Den skall fastställa vilka eventuella 

förändringar i befintliga lokaler i Oden-/Frejaområ-

det som behöver göras för att kunna genomföra en 

bra idrottsverksamhet för skolorna i centralorten.  
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

Genom en hög måluppfyllelse i mål 1 och 

4 skapas förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas i Falköpings kommun. Ett 

tydligt samarbete med näringslivet genom 

samverkan skola och arbetsliv (SSA), programråd 

och arbetsplatsförlagd utbildning skapar förutsätt-

ningar för en högre anställningsbarhet genom att 

korta avståndet mellan skola och arbetsliv. Det är av 

stor betydelse att elever fullföljer sina studier och 

blir behöriga till gymnasieskola och vidare utbild-

ning för att näringslivets behov ska mötas. För ele-

ver i Falköpings kommun har måluppfyllelsen, och 

därmed behörigheten till nationella program på gym-

nasiet succesivt ökat från att ha varit låg under en 

längre period. 

Plan för samverkan skola och arbetsliv (SSA-

plan) 

Under 2021 har en ny plan utarbetats gällande sam-

verkan skola arbetsliv. Det ligger i både den enskilde 

individens och samhällets intresse att vi långsiktigt 

stärker och utvecklar samverkan mellan skola och 

arbetsliv. 

För att eleverna i kommunen ska nå de mål styrdo-

kumenten fastställer kommer denna plan för Sam-

verkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) har denna plan 

tagits fram i samarbete mellan studie- och yrkesväg-

ledare, Prao-samordnare, rektorer, näringslivsavdel-

ningen i Falköping Kommun, rektorer och närings-

livsföreträdare. Under 2022 kommer den nya SSA 

planen i Falköping Kommun implementeras. Planen 

är en utveckling av den tidigare VISA planen som 

Falköping Kommun har haft. 

Tidplan 2022 

Jan-feb Sammanställa utkastet till SSA-planen 

Februari   Sammankalla till första SSA nät-

verksmöte för att dra upp riktlinjer för 

arbetet och staka ut mål och arbetspro-

cesser framöver. 

April   Presentera planen för nämnden 

Maj Starta implementering av den nya pla-

nen till rektorer och lärare 

Fullföljda studier 

Även en plan för elever som läser Programinriktat 

val togs fram under våren 2021 för att börja gälla 

från och med läsåret 21/22. Syftet med Programin-

riktat val är att elever som är behöriga för detta, ska 

få en utbildning som är inriktad mot ett visst nation-

ellt program, och ska så snart som möjligt kunna an-

tas till det nationella programmet. Det nationella 

program som utbildningen är inriktad mot kan vara 

ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande pro-

gram. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är 

behöriga till Programinriktat val erbjuds detta.  

Programinriktat val kan utformas både för en enskild 

elev och för en grupp elever. Det sistnämnda innebär 

att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om 

den utformas för en enskild elev behöver den inte 

planeras i förväg. 

Programinriktat val skiljer sig från de andra intro-

duktionsprogrammen genom att det har behörighets-

krav och att studierna i huvudsak följer det nation-

ella program som det är riktat mot. Programinriktat 

val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nation-

ellt yrkesprogram för en elev som inledningsvis sak-

nar behörighet. 

Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar 

upp till dess att de fyller 20 år. Vi har två anställda 

som jobbar med de 125 ungdomar som i november 

inte hade fullföljt sina studier. 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Verksamheterna är till för kommuninvå-

narna 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunens organisation ska genom tillits-

styrning balansera behovet av kontroll med förtro-

ende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap 

och erfarenhet. Detta gör också kommunen till en 

mer attraktiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs 

genom att kommunen kan attrahera, rekrytera, ut-

veckla och behålla den kompetens som krävs för att 

möta invånarens behov och nå verksamheternas mål. 

Kommunen eftersträvar ett förändringsledarskap och 

ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av 

dialog och delaktighet.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har jobbat med 

dessa mål dels genom att ta fram en strategisk kom-

petensutvecklingsplan, HÖK – 21 samt att ta fram en 

utbildningsplan där förvaltningens övergripande ut-

vecklingsarbete synliggörs. Under året har även ut-

vecklaruppdrag lyfts fram med ett gemensamt mål 

för att ta tillvara på kompetent personal och möjlig-

göra en spridning av deras kunskaper samt att öka 

likvärdigheten inom och mellan kommunens försko-

lor och skolor. 

 

Samarbete med Högskola och Universitet – VFU 

Skolor och lärare är engagerade i samarbetet med 

olika högskolor och universitet. Både förskolor, 

grundskolor och gymnasiet tar emot studenter. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en 

mycket viktig del i kompetensförsörjningen i kom-

munen framöver. Det är en generell brist i riket på 

lärare, men statliga utredningar visar dessutom på ett 

mycket stort tapp av lärare de närmsta åren. De 

högre kraven på legitimation och utökade krav på 

lärarbehörighet har också delvis skapat en större 

brist. Yrkeslärare, grundlärare med inriktning mot 

fritidshem, men även lärare i grundskolan saknas 

mest. Förvaltningen jobbar därför för att säkerställa 

en hög kvalité på VFU:n där bland annat utbildade 

VFU-handledare är en del för att på sikt kunna an-

ställa nyexaminerade lärare i kommunen. Därför att 

samarbetet med Universitet och Högskolor mycket 

viktigt.  

Falköpings kommun jobbar nära Jönköpings Univer-

sitet HLK som vi får flest studenter ifrån just nu. 

Falköping är en VFU-kommun och är även represen-

terad med en VFU-samordnare i en styrgrupp för 

VFU-planering. Det finns två grundskolor F - 6, en 

högstadieskola samt två förskolor som är VFU-sko-

lor (övningsskolor) mot Jönköping HLK. 

Även Borås Högskola via Campus Skövde har Fal-

köping nära samarbete med och har under året suttit 

med in en styrgrupp för att ta fram nya underlag för 

övningsskolor, som kommer sjösättas 2022. 

Falköpings kommun har avtal och samarbete med 

följande högskolor och universitet: 

• Högskolan i Jönköping HLK, JU 

• Högskolan i Borås, lärarutbildning sker via Cam-

pus Skövde. 

• Karlstads Universitet, KU 

• Göteborgs Universitet, GU 

• Linköpings Universitet, LiU 

• Luleå Tekniska Universitet, LTU    

Tack vare samarbetet mellan Falköpings Kommun 

och lärosäten säkerställs en del av lärarutbildningen 

och dess verksamhetsförlagda utbildning i kommu-

nen. Genom detta samarbete erbjuds kommunens lä-

rare kompetensutveckling av olika slag, genom 

handledarträffar, inbjudan till föreläsningar och pro-

fessionsutvecklande seminarier samt via särskilda 

handledarutbildningar.  

Flera lärare har genomgått handledarutbildning i 

olika omfattning från 7,5 – 15 högskolepoäng. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Ca 70 lärare utbildade sig på VFU- handledarutbild-

ning på 7,5 högskolepoäng förlagd till Falköping 

men genomförd av Jönköpings Universitet vt 2021. 

Det kommer lyfta kompetensen inom enheterna och 

generera många handledare som kan ta emot VFU-

studenter.  

Praktiskt taget är samtliga enheter i kommunen en-

gagerade i den verksamhetsförlagda utbildningen 

från förskola till gymnasium. Under varje termin tar 

vi emot 40 - 50 studenter som vi placerar på olika 

enheter i Falköping Kommun. Antalet antagna stu-

denter på Universiteten och högskolorna sjunker på 

riksplanet och det gäller även antalet i Falköping. 

Utbildningsplan – Styrning och ledning  

En väl fungerande styrning, ledarskap och medarbe-

tarskap skapar förutsättningar för att bedriva ut-

vecklingsarbete som främjar en undervisning med 

hög kvalité. Inom barn- och utbildningsförvaltning-

ens organisation bedrivs ett arbete för att upprätta 

tydliga roller, en tydlig ansvarsfördelning och väl 

fungerande kommunikation och återkoppling genom 

hela styrkedjan. Varje nivå i organisationen tar an-

svar inom det mandat den har och bidrar till hel-

heten. Det skapas en gemensam förståelse inom or-

ganisationen och på alla nivåer för vad som är vik-

tigt Denna förståelse grundas i nationella mål, krav 

och riktlinjer samt utgår från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Arbetet med att utveckla verk-

samheten kännetecknas av långsiktiga processer med 

prioriterade mål för att skapa hållbarhet och långsik-

tighet i arbetet.  

 

Utvecklaruppdragen – framtagande av tydliga 

mål och riktlinjer 

För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, förut-

sättningar för skolutveckling och kollegialt lärande, 

behövs en tydlig ansvarsfördelning. Som en del i ett 

distribuerat ledarskap har förvaltningen satsat på 

specifika ”utvecklaruppdrag” för att ge ett riktat ut-

vecklingsstöd gentemot enskilda pedagoger och 

grupper. Stödet ska ligga nära professionen och 

undervisningen. Utvecklarna är ett stöd för huvud-

man och rektor i det pedagogiska ledarskapet. Ut-

vecklaren knyter an till forskning och beprövad ve-

tenskap och är länken till att utvecklingsinnehållet 

får en plats i verksamheten. Utvecklarna följer upp 

effekterna av beslutade insatser och återkopplar ut i 

verksamheten samt till ledningsgruppen. 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

Andel behörig pers Fsk 48,0% 42,0% 44,0% 49,8% 
Andel behörig pers Fth 36,0% 36,0% 37,0% 25,1% 
Andel behörig pers Gr 80,0% 78,0% 78,0% 72,3% 
Andel behörig pers Gy 77,0% 77,0% 76,0% 83,6% 
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Verksamhetsredovisning

Volymförändringar 

Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har 

kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har 

lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under 

samma period. Detta måste få ett större genomslag i 

nämndens tilldelning framöver för att säkerställa 

kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarom-

råde. 
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Trångboddhet 

I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som 

allvarligt och påverkar elevers och personals arbets-

miljö i hög grad. 

Tabellen nedan illustrerar ytterligare en utmaning 

gällande volymförändringarna som inte har skett lin-

järt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte 

svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning 

samt rörelse mellan skolor är betydligt mer kom-

plext. När förändringarna sker snabbt påverkas för-

utsättningarna för undervisning negativt. Den stabili-

tet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå. 

En till ytan stor kommun med många mindre skolen-

heter försvårar detta ytterligare. 
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Födda år

Upptagningsområde ID 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Broddetorp 13 10 11 12 15 17 13 7 13 10 12 6 12 9 8 9 7 3

Centrala Falköping 121 114 113 99 107 124 121 84 103 117 123 133 129 135 140 154 140 151

Floby 29 24 26 28 20 33 34 34 24 37 33 30 30 30 40 33 25 31

Gudhem 18 18 13 21 23 22 23 25 26 23 24 30 23 19 25 39 18 21

Kinnarp 10 20 19 13 17 12 19 18 33 22 29 18 30 19 16 19 15 16

Mösseberg 66 74 86 67 86 78 74 75 67 83 61 63 68 62 57 48 65 51

Odensberg 21 18 24 17 15 21 18 15 23 10 19 22 19 24 15 22 25 11

Stenstorp 45 49 46 60 34 46 50 35 38 45 36 52 40 43 34 28 34 41

Vartofta 20 25 27 30 23 21 26 27 33 16 23 32 23 25 23 20 20 16

Vindängen 29 31 40 32 35 35 35 42 28 35 25 34 28 27 33 32 28 30

Åsarp 14 19 17 12 9 18 17 13 11 8 15 14 10 13 13 13 12 12

Åsle 6 7 9 2 8 3 8 5 2 7 8 8 4 4 6 7 8 13

Totalsumma 392 409 431 393 392 430 438 380 401 413 408 442 416 410 410 424 397 396

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

År 2019-01-09 382 410 433 384 387 432 431 379 396 411 405 432 411 414 410 422 395 392

År 2018-01-02 383 398 434 373 384 428 427 376 393 408 403 422 407 418 403 419 391

År 2017-01-11 376 396 428 369 387 426 416 364 392 400 395 404 396 407 391 401

År 2016-01-12 375 383 429 375 381 425 413 357 387 394 395 399 392 401 389

År 2015-01-13 355 368 417 366 369 412 404 346 370 382 384 396 383 393

År 2014-01-09 358 361 407 362 361 415 394 339 367 378 369 395 375

År 2013-01-07 345 348 397 344 348 398 373 337 353 369 370 370

År 2012-01-04 340 346 400 332 342 394 370 337 345 367 374

År 2011-01-15 333 343 398 320 341 382 360 333 338 360

År 2010-01-26 341 337 398 316 337 381 360 320 336
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Personalredovisning  

Personalredovisning 

 



vision, mål och styrning 
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Kompetensförsörjning 

Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och 

svårigheter att anställa behörig personal kvarstår för 

samtliga verksamhetsformer. Behörigheten i för-

skola och grundskola sjunker inte längre medan fri-

tidshemmens behörighet fortsätter sjunka vilket på-

verkar kvaliteten. Svårigheterna synliggörs inte för 

gymnasieskolan men läget i Falköping liksom i reg-

ionen och landet i övrigt är problematiskt. Det stäl-

ler stora krav på en liten kommun att kunna locka 

med annat än lön för att behålla och rekrytera legiti-

merad och behörig personal i framtiden. Två områ-

den som förvaltningen har arbetat för att möta dessa 

utmaningar har varit dels genom att ta fram en stra-

tegisk kompetensförsörjningsplan, HÖK – 21 samt 

fortsätta att stärka vårt samarbete med Högskolor 

och Universitet genom VFU. 

HÖK-21 

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riks-

förbund har i HÖK 21 åtagit sig att stödja och inspi-

rera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk 

kompetensförsörjning.  

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörj-

ningen har präglats av en helhetssyn så att åtgärder 

på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möj-

ligheterna att nå de gemensamma målen – ökad 

måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke 

som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demo-

grafiskt utmanande läge, där skolans övriga utma-

ningar är fortsatt många, krävs flera samverkande 

lösningar och initiativ. Planen har implementerats 

under hösten 2021 och åtgärderna sträcker sig fram 

till 2025. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

Nämnden redovisar 2021 ett resultat på -9 028 tkr. 

Underskottet beror på att en högre internhyra än vad 

nämnden kompenserats för i sin budgetram tagits ut. 

Detta är korrigerat till budget för 2022. Avvikelsen 

på hyror är ca 10 000 tkr och således skulle nämn-

dens resultat utan denna avvikelse vara 972 tkr. 

2020 kunde nästan betraktas som en avvikelse pga 

av pandemin. Kommunsektorn såg minskade skat-

teintäkter men överkompenserats för detta av staten. 

Det är i mindre utsträckning sant även för 2021. Det 

har utgått kompensation för sjukfrånvaro även under 

2021, men inte alls i samma utsträckning som 2020 

och sjukfrånvaron har framförallt varit bland barn 

och elever, vilket inneburit att färre vikarier behövts 

i flera verksamheter.  

Nämnden har under året fått ökade kostnader för 

placeringar, dvs skolkostnader för elever som blivit 

placerade på HVB-hem eller SIS-hem, och antalet 

elever som valt att läsa sin gymnasieutbildning hos 

en annan huvudman har ökat. Detta innebär att 

nämndens externa kostnader ökat mer än budgeterat. 

 

Även detta år finns det avvikelser relaterade till pan-

demin som gör att det inte riktigt kan betraktas som 

ett normalår, även om de inte alls fått samma påver-

kan på resultatet som fjolåret. Det finns dock även 

avvikelser åt andra hållet så den sammantagna bil-

den är att det redovisade resultatet skulle vara ett tro-

ligt utfall även vid ett normalår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 27 142 26 727 26 501 226 26 510,0

Statsbidrag 82 907 76 868 66 753 10 115 84 537,0

Övriga intäkter 29 196 33 590 27 276 6 314 29 595,0

Interna intäkter 56 804 54 728 56 571 -1 843 54 741,0

Summa intäkter 196 049 191 913 177 101 14 812 195 383

Kostnader

Personalkostnader -597 071 -608 858 -603 882 -4 976 -618 180

Verksamhetskostnader -184 564 -198 684 -188 359 -10 325 -193 928

Kapitalkostnader -6 892 -7 442 -7 200 -242 -6 452

Interna kostnader (inkl. internhyra) -161 855 -167 554 -159 257 -8 297 -166 637

Summa kostnader -950 383 -982 538 -958 698 -23 840 -985 197

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -754 335 -790 625 -781 597 -9 028 -789 814



ekonomisk redovisning 

 

Verksamhetsredovisning för år 2021 I Barn- och utbildningsnämnden I 25 

Verksamhetsredovisning 

 

 

Förskola 

Precis som prognoserna under året pekat på har för-

skolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan 

har haft en god budgetföljsamhet under flera år och 

att den verksamheten skulle hålla budget var inte 

oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år, 

i en verksamhet som har en relativt sett låg tilldel-

ning, kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen 

till detta finns i att man, precis som förra året, haft 

en mycket hög frånvaro bland barnen. Detta innebär 

att man inte behövt ta in vikarier i samma utsträck-

ning som man normalt gör. Jämfört med ett nor-

malår handlar det om nästan 3000 tkr lägre vikarie-

kostnader i förskolan under 2021. 

 

Utfall förskola: 5 484 tkr 

 

Grundskola 

Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte 

haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under 

2021. Det i kombination med helårseffekten av de 

åtgärder som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft 

en god budgetföljsamhet under året och får en liten 

positiv avvikelse mot budget.  

Utfall grundskola: 702 tkr 

 

 

 

 

 

Gymnasieskola 

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vil-

ket till stor del beror på minskade externa intäkter i 

form av statsbidrag och ersättning för asylsökande 

elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader 

efter de snabba svängningarna i intäkterna som 

denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för 

att komma tillrätta med underskottet, men de kom-

mer inte få helårseffekt förrän nästa år.  

Utfall gymnasieskola: -2 642 tkr 

 

Övrigt 

Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga lo-

kalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000 

tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompen-

sation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på 

övriga poster. Här ligger även interkommunala 

kostnader samt placeringar. Båda dessa har ökat 

mer en budgeterat, vilket sammantaget ger en stor 

negativ avvikelse mot budget. 

Utfall övriga poster: -12 573 tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Förskola -116 528,0 -133 049,0 -138 533,0 5 484 -135600

Grundskola -264 738,0 -279 071,7 -279 774,0 702 -267002

Gymnasium -95 446,0 -97 513,4 -94 871,8 -2 642 -97100

Övrigt -277 635,0 -280 991,0 -268 418,0 -12 573 -290147

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -754 347 -790 625 -781 597 -9 028 -789 849
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Investeringsredovisning 

 

Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin inve-

steringsbudget med 1 946tkr. Detta beror på dels ett 

ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk 

utrustning för att möjliggöra distansundervisning ex-

empelvis, och dels på att delar av inventarierna till 

olika byggprojekt föll ut på fel år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Inventarier -8 547 -9 246 -7 300 -1 946 0

Övrigt 0

Summa investeringar -8 547 -9 246 -7 300 -1 946 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -8 547 -9 246 -7 300 -1 946 0
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Politiska uppdrag under år 2021 

 

Från kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda hur en utökad samverkan kring ut-

bildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivi-

tet och minskade kostnader, kan genomföras. Upp-

draget ska redovisas för de båda nämnderna samt 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Den pågående samverkan mellan med berörda rek-

torer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och 

Vux har under året delvis handlat om informations-

utbyte och ökad kännedom kring respektive verk-

samhet utifrån uppdraget. Därtill har en plan för 

fortsatt samverkan skapats, där fullföljda studier 

och hur medborgarna i Falköpings kommun ska 

stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångs-

punkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i 

gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig 

inom det kommunala aktivitetsansvaret och riskerar 

att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Framåt 

ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet ut-

går från begreppen hållbarhet, resursanvändning 

och kvalitét.  

För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars 

syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings 

kommun är det av vikt att respektive verksamhets 

styrdokument stämmer överens. Inför kommande 

planperioder gäller det såväl Flerårsplan, Verksam-

hetsplan som utvecklingsplaner för respektive verk-

samhet. 

 
Från barn- och utbildningsnämnden  

1. Revidera riktlinjerna för det systematiska kvali-

tetsarbetet med fokus på att utveckla den dialogba-

serade uppföljningen.  

Riktlinjerna reviderades under våren 2021 och be-

slut fattades i nämnden 11/5. De intentioner som 

skrevs fram har tyvärr inte kunnat fullföljas på 

grund av pandemin och råd och riktlinjer att minska 

möten med människor du normalt inte träffar.  

 

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska för-

delningsmodeller för samtliga skolformer. 

Nya fördelningsmodeller för för- och grundskolan 

har tagits fram under 2021 och nämnden fattade be-

slut under hösten om att de ska implementeras un-

der 2022. 

En ny fördelningsmodell för gymnasieskolan ska 

tas fram under 2022. 

3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som 

möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna. 

Det gällande skolskjutsavtalet upphör att gälla 

2022-07-01 och en ny tillfällig upphandling, som 

ska gälla under ett år med möjlighet till förlängning 

ett plus ett år, är upphandlat. Att upphandlingen är 

tillfällig beror på att Platåskolans byggnation har 

skjutits upp och att planering av skolorganisationen 

pågår.  

Upphandlingen har genomförts i samarbete med 

upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. För-

frågningsunderlaget publicerades 2021-09-01 och 

sista anbudsdag var 2021-10-06. Vid tiden för sista 

anbudsdag hade anbud inkommit från nio (9) leve-

rantörer. I förfrågningsunderlaget var det endast pri-

set som utvärderades.   

 

Eftersom upphandlingen är tillfällig har de beslu-

tade nya riktlinjerna för skolskjuts inte kunnat skri-

vas in i det tillfälliga upphandlingsunderlaget.  En 

ny ordinarie skolskjutsupphandling, med bland an-

nat de nya riktlinjerna för skolskjuts som bas, kom-

mer att göras så snart planeringen för Platåskolan 

och skolorganisationen är klar. 

 

4. Fortsätta genomförandet av skolorganisationsbe-

slutet. 

I april 2021 upphävdes kommunens beslut om de-

taljplan för Platåskolan av Mark- och Miljööver-

domstolen. Detta har inneburit att den tidsplan som 

har varit gällande för skolorganisationen behövt ses 

över och en omarbetning av detaljplanen för Platå-

skolan gjorts för att tillmötesgå det som Mark- och 

Miljööverdomstolen påpekat i sin dom. Detta kom-

mer att innebära en fördröjning av genomförandet 

av ny skolorganisation med flera år. 

 



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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Produktion: Falköpings kommun, Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Nämnd godkänner nämnds verksamhetsredovisning för år 2021. 
 

2. Nämnd föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera föl-
jande investeringsprojekt från år 2021 till år 2022. 
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Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 
stöd för uppföljning och analys av de föregående 
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 
nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 
till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-
sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-
ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 
nationell styrning som kommunal styrning kan redo-
visas i rapporten. 

Nämndens uppdrag 

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 

mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt uti-
från att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en 
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlig-
het till lärande är angeläget utifrån många olika per-
spektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära 
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att med-
borgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. 

Kommunal verksamhet via privata utförare  

VUXENUTBILDNING 
Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB 
Jensen Education school AB 
NTI-skolan 
Yrkesakademin 

Organisation 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar 

Samhället påverkas fortfarande i hög grad av pande-
min och dess restriktioner. I slutet av 2021 tog smitt-
spridningen ny fart igen trots att majoriteten av Sve-
riges befolkning är vaccinerad. Det är ännu svårt att 
överblicka de totala konsekvenserna av pandemin 
men klart är att de samhällsbärande funktionerna har 
utmanats stort av tiden som varit.  

Samhällsekonomin har dock återhämtat sig under 
pandemin och arbetslösheten ligger i slutet av 2021 
på samma nivåer som före pandemin.  

 

Per 31 december stod 1 261 personer i Falköping till 
arbetsmarknadens förfogande, motsvarande siffra 
2020 var 1 610. Minskningen till trots har problemen 
med långtidsarbetslöshet förstärkts under pandemin 
till följd av den förändrade arbetsmarknaden som lett 
till en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsar-
betslöshet. Gruppen som befinner sig i långtidsar-
betslöshet är nu större än någonsin. Många i mål-
gruppen kan ha svårigheter i svenska språket, kort 
eller ingen utbildningsbakgrund, missbruk, psykia-
trisk problematik eller annan social utsatthet vilket 
kan leda till att individen står i behov av ekonomiskt 
bistånd. I Falköping ligger antalet hushåll med be-
hov av ekonomiskt bistånd på fortsatt höga nivåer. I 
snitt har 473 hushåll i Falköpings kommun fått be-
viljat ekonomiskt bistånd varje månad under 2021. 

 

Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhäl-
leliga och mänskliga kostnader. I många av de aktu-
ella hushållen lever barn vilket föranleder ett barn-
rättsperspektiv.  

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling 
där en del yrken försvinner medan andra branscher 
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens 
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, del-
vis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompe-
tenser och yrkesroller. För att bemöta omvandlingen 
behöver bland annat utbildningssektorn samverka 
med arbetsgivare för att utbud ska matcha framti-
dens resursbehov. Den strukturella arbetslösheten är 
samhällets stora utmaning framöver och här kommer 
den kommunala vuxenutbildningen att spela en vik-
tig roll för att kompetensförsörjning ska ske på både 
kort och lång sikt.  

Arbetsförmedlingens (AF) reformation är ännu långt 
ifrån klar vilket i hög grad påverkar många av för-
valtningens arbetsprocesser. Frågan om vilken roll 
kommunen bär i reformeringen av arbetsmarknads-
politiken kvarstår och ju längre oklarheterna fortgår 
desto större negativ påverkan är det för såväl förvalt-
ningen som för de medborgare som står i behov av 
myndighetens tjänster.  

Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i 
världen och allt färre flyktingar har möjlighet att 
återvända till sina hem. Klimatförändringar och kon-
flikter skapar global osäkerhet vars status kan för-
ändras oerhört snabbt.  

Trots det stora behovet av asyl har antalet asylsö-
kande till Sverige minskat under det senaste året. Di-
agrammet visar de senaste årens asylinvandring 
(källa Migrationsverket). Merparten av utfärdade up-
pehållstillstånd i Sverige under november månad be-
ror på studier, arbete eller anknytning, se diagram 
(källa Migrationsverket). Situationen speglar väl de 
sökande till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
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i Falköping över tid. Många kommer till Sverige 
med krav om arbete och egen försörjning vilket stäl-
ler höga krav på flexibla undervisningsformer.  

 

De omfattande restriktioner som följt i pandemins 
spår har medfört en begränsad internationell rörlig-
het. Även om massvaccinationer pågår i världen går 
det ännu inte att med säkerhet förutspå hur restrikt-
ionerna kommer att utvecklas och när förhållandena 
kan börja återgå till ett mer normalt läge. Under hös-
ten erbjöds två tillfällen för vaccination mot Covid – 
19 i samverkan mellan förvaltningen och Västra Gö-
talandsregionen. I början av januari 2022 har 84,4 % 
av invånarna (från 16 år och uppåt) i Falköpings 
kommun fått två doser vaccin och 37 % var registre-
rade med tre doser. 

Ansökningstrycket till såväl SFI som förvaltningens 
övriga pedagogiska verksamheter kvarstår på likvär-
diga nivåer som tidigare.  

 

Problematiskt är att många som ansöker saknar be-
hörighet att komma in på sökta utbildningar vilket 

skapar ett glapp för invånaren som då inte kan stu-
dera som sysselsättning. Detta i sig kan öka andelen 
nya försörjningsstödstagare och antalet deltagare hos 
AME. Det finns farhågor om att de elever som slutat 
såväl gymnasiet som grundskolan under pandemin 
kan ha bristande kunskaper vars efterverkningar 
ännu är svåra att överblicka. Oavsett om söktrycket 
ökar eller minskar utmanar det förvaltningens fram-
tida logistik och effektivitet kring såväl lokaler som 
personella resurser. 

 

Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd 

Pandemin har under lång tid förändrat förutsättning-
arna för förvaltningen att bedriva sina verksamheter 
och framför allt påverkat individens möjligheter att 
optimalt stärka sin position på arbetsmarknaden. 
Troligen kommer pandemin att påverka även nästa 
planperiod. Pandemin har byggt upp en utbildnings- 
och aktivitetsskuld vars omfattning är svår att be-
döma. Långvariga fjärr- och distansstudier har saktat 
ned elevernas genomströmningstakt inom Vuxnas 
lärande och många elever behöver mer tid och extra 
stöd för att kunna slutföra sina studier. Under en stor 
del av året har inte AME kunnat erbjuda aktiviteter i 
fysisk form eller haft möjlighet att skriva in nya del-
tagare på det sätt som tidigare planerats. Under hös-
ten genomfördes en stegvis återgång till det normala 
men det har uppstått ett glapp för de deltagare som 
behöver kontinuerlig stöttning för att kunna stegför-
flytta sig vilket har påverkat arbetet med målgruppen 
och deras aktivitetsplanering.  

Förvaltningens ekonomi har under en längre tid på-
verkats av de minskade schablonersättningarna. 
Minskat antal asylsökande generar färre personer 
som får uppehållstillstånd med färre som kan ingå i 
etableringsprogam vilket leder till lägre schabloner-
sättning för förvaltningen. Många av eleverna som 
studerar på SFI har kort eller ingen utbildningsbak-
grund, en bild som också speglas inom gruppen ar-
betslösa i Skaraborg. Samtidigt ökar kraven på ar-
betsmarknaden och på individen som ska lära nytt, 
lära mer eller lära om vilket gör att förvaltningens 
resurser behöver fördelas för att bemöta dessa krav 
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och behov. Att skapa ett matchande utbildnings- och 
aktivitetsutbud är utmanande för förvaltningen under 
rådande omständigheter. Det senaste året har stora 
förändringar skett på arbetsmarknaden och en del 
branscher behöver lång tid för att återhämta sig. 
Samverkan med näringslivet kommer att spela en än 
större roll framöver för att matchning mellan med-
borgare, utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. I 
en alltmer komplex värld som genomgår snabba 
förändringar blir kompetenskapitalet allt mer bety-
delsefullt. Förvaltningen spelar en stor roll genom 
att stötta individer att möta sina möjligheter, stärka 
sin position på arbetsmarknaden och närma sig egen 
försörjning.  

1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från 
socialförvaltningen till KAF. Förvaltningen bär an-
svaret för kommunens arbetsmarknadsstrategi som 
syftar till att minska behovet av ekonomiskt bistånd 
och få fler i arbete. Verksamhetsövergången har och 
kommer under lång tid att påverka förvaltningens 
ekonomi- och målstyrningsprocesser. Struktur för 
kvalitetsarbete och processutveckling sker och kom-
mer att fortsätta utvecklas under kommande planpe-
riod. Ett omfattande arbete pågår med att se över ar-
betsprocesser för att på bästa sätt utveckla de meto-
der som behövs för att minska behovet av ekono-
miskt bistånd.  

Det är av stor vikt att få till en fungerande samver-
kan med AF utifrån beskriven problematik samt den 
nya arbetsmarknadsstrategin. Under hösten återupp-
togs Arbetsmarknadsrådets möten i Falköping där 
kommunala chefer, chefer inom AF samt politiska 
företrädare deltar med syfte att diskutera både nu-
läge och strategier för att bemöta och förvalta de 
statliga satsningar som görs. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och 

Agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda 
2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna samt skapa trygga och fredliga 
samhällen. Genom att koppla de globala målens iko-
ner till kommunens övergripande mål stärks styrked-
jan. Agendan ska tillsammans med kommunens 
övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 
2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande 
för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera väl-
färd till invånarna. 

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål 
och har knutit an delmål till respektive mål för att 
tydliggöra nämndens och förvaltningens roll och 

uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna inom förvaltningen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Corona-pandemin 

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verk-
samheter, både i strategisk och operativ bemärkelse. 
Genomströmningstakten har saktats ned inom alla 
förvaltningens verksamheter. En stor del av våren 
2021 präglades av fjärr- och distansstudier och har 
påverkat elevernas studietid i form av förlängda kur-
ser eller i värsta fall avbrott. Den snabba digitalise-
ringstakten har både utvecklat och utmanat förvalt-
ningen och dess målgrupp. Elever kan sakna förut-
sättningar att klara studier utan fysiska möten och 
stöd eller rent av sakna digitala verktyg.  

Inom AME har färre deltagare varit inskrivna och 
färre har avslutats än tidigare vilket kopplas till de 
restriktioner pandemin medfört. Arbetslöshetssiff-
rorna har gått ner i jämförelse med 2020 vilket är 
positivt för Falköping. Oroande är dock att andelen 
långtidsarbetslösa ökat vars situation utmanar såväl 
samhälle som förvaltning.  

Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån under 
delar av året har skapat nya digitala arbetsmiljöer 
vars konsekvenser ännu inte går att se verkningarna 
av. Hur detta påverkar medarbetarnas hälsa är något 
som behöver hållas i medvetande framöver. Medar-
betare har inom alla förvaltningens verksamheter va-
rit kreativa och användningen av digitala verktyg har 
blivit ett alltmer naturligt inslag i det dagliga arbetet.  

Verksamhetsövergång 
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1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från 
socialförvaltningen till KAF. Nu har förvaltningen 
nya förutsättningar att ta sig an målgruppen som är i 
behov av ekonomiskt bistånd då förvaltningen också 
bär ansvaret för den nya arbetsmarknadsstrategin. 
Med utvecklade processer och ett helhetsperspektiv 
på målgruppen finns förväntningar om en minskning 
av såväl behovet av ekonomiskt bistånd som den 
ohälsa och utanförskap som arbetslöshet kan leda 
till.  

Verksamhetsövergången påverkade förvaltningens 
verksamheter och processer i hög grad redan före 
flytten. Arbetsmarknadscenter (AMC) och Stöd- och 
försörjningsenheten ska tillsammans skapa en ny or-
ganisation med gemensamma arbetssätt samt en ge-
mensam arbetsmiljö och arbetskultur. Utvecklingsar-
betet kommer ta mycket tid även under kommande 
planperiod. 

Arbetsförmedlingens reformering 

AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och 
har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ be-
märkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt sakna-
des den lokala närvaron från myndigheten helt i Fal-
köping. Sedan mitten av september 2020 har AF åter 
representerats på statens servicekontor tillsammans 
med Försäkringskassan (FK) och Skatteverket. Där-
med kan medborgare få delar av den service som det 
stängda AF-kontoret tidigare tillhandahöll.  

Utredningen om kommuners medverkan i den stat-
liga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan 
sommaren 2020. Där kan läsas att kommunens roll 
som extern aktör förtydligas och därmed kan kom-
muner delta i upphandlingar från AF. Formerna för 
detta är ännu oklara vilket bromsar upp processen 
dels för förvaltningen men framför allt för medbor-
gare som hamnar i kläm med långa väntetider.  

AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen 
och myndighetens situation drabbar alla de berö-
ringspunkter som förvaltningen har med den. Dialog 
med myndigheten är nödvändig ur flera perspektiv, 
dels ur målgruppens men också för att få uppdaterad 
och relevant information gällande näringslivets kom-
petensbehov. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 
samspela med de resurser som kommunen råder 
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 
framförhållning och beredskap för verksamhetsför-
ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

Uppföljningsarbete  

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna invånarnas väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomi- 
och målstyrningen har utvecklats under flera år och 
arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens proces-
ser. Processutveckling är ständigt aktuellt och förut-
sättningarna för att bedriva utbildning samt erbjuda 
matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder föränd-
ras i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel 
och lösningsorienterad organisation. 

Nämndens styrkedja 

Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner 
som varje verksamhetsgren skapar. Förvaltningens 
två verksamhetsgrenar är AME och Vuxnas lärande. 
Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner nämndens 
uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och 
värdeskapande arbete i respektive verksamhet. 
Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvali-
tetsarbete är medarbetarnas kännedom om och del-
aktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om ett 
arbetssätt som får delarna att vävas samman till en 
helhet där varje medarbetare får förståelse för hur 
denne är med och bidrar till Falköpings kommuns 
utveckling. Kännedom om mål- och ekonomistyr-
ning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt 
pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. 
Med en transparens i analys och rapportering ökar 

delaktigheten och stärker tilliten vilket ytterligare 
främjar det systematiska kvalitetsarbetet och ut-
vecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings 
kommuns medborgare. 

Återkoppling till nämnd 

Med processbaserade arbetssätt sker en ständig upp-
följning och utveckling av uppföljningsstruktur med 
tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomistyr-
ningen har under de senaste åren utvecklats centralt i 
kommunen vilket påverkar förvaltningens utveckl-
ingsarbete och återkoppling till nämnd. Underlag för 
analys och uppföljning samlas in från varje verksam-
het för att sammanställas och ytterligare analyseras 
för att nämnden ska få väl grundade beslutsunderlag. 
Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovär-
digare bild kan växa fram och därmed skapas de 
bästa förutsättningarna för att optimalt fördela resur-
serna som nämnden beslutar över.  

Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och 
framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I 
en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvi-
kelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas 
till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för en 
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbe-
vakning och ekonomi. Den politiska dialogen forts-
ätter att utvecklas vilket gör att styrkedjan mellan 
politik och tjänstemän stärks. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att 
stärka indivdens position på 
arbetsmarknaden med målet att nå 
egen försörjning  

 

Fullföljda studier och aktiviteter 

Förvaltningens verksamheter bidrar direkt och indi-
rekt till samhällets framtida kompetensförsörjning. 
Målsättningen är att stärka individens position på 
arbetsmarknaden genom fullföljda studier och akti-
viteter och därigenom gynna stegförflyttningar mot 
egen försörjning.  

Under 2021 har 253 deltagare varit inskrivna och 
aktiva inom AME vilket är färre än tidigare års jäm-
förbara perioder, se diagram. Av dessa 253 aktiva 
har 148 deltagare avslutats. Det är också färre än ti-
digare år, jämförbar siffra för 2020 är 216 avslutade 
deltagare. 

 

Andelen inskrivna deltagare som uppbär försörj-
ningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med 
annan ersättning uppgår till 43 % av alla inskrivna 
deltagare, i siffror motsvarar det 108 deltagare. Se-
dan delår april och augusti har andelen minskat vil-
ket härleds till de lägre deltagarsiffrorna.  

 

Under första halvåret var möjligheten till nyinskriv-
ning samt aktivitet reducerad för AMEs deltagare 
på grund av pandemins restriktioner. De vanligast 
remittenterna FK, AF samt Stöd- och försörjnings-
enheten har inte heller haft fysiska möten som nor-
malt vilket också påverkat inflödet till AME. AF 
har i sin reformering minskat remitteringarna till 
kommunal verksamhet till förmån för externa aktö-
rer. Detta innebär bland annat att de som remitteras 
till kommunen via AF eller annan aktör redan från 
inskrivning står längre ifrån arbetsmarknaden. 

 

Målgruppen har drabbats negativt av pandemins ef-
fekter och de restriktioner som påverkat både sam-
hället, arbetsmarknaden och AMEs möjlighet att fy-
siskt möta deltagare. Under hösten har verksam-
heten öppnat upp mer vilket har varit positivt för 
både inflöde och individ då känslan av samman-
hang kunnat bibehållas. Analyser inom AME vitt-
nar dock om att framför allt den yngre målgruppen 
haft det märkbart kämpigare då de saknar upp-
byggda rutiner att falla tillbaka på. Fler deltagare 
har mått dåligt under året och stegförflyttningar 
samt avslut har inte kunnat genomföras som plane-
rats. En aktivitet som ökat i omfattning är att er-
bjuda fysisk aktivitet som till exempel promenader. 
Vanligaste insatserna är arbetsträning, arbetsförmå-
gebedömning, coachning samt utredning.  

Trots en trögare genomströmning har snittiden mel-
lan inskrivning och avslut förkortats sedan 2020. 
Snittet mellan inskrivning och avslut för en delta-
gare är 157,5 dagar (182 dagar för kvinnor och 133 
dagar för män) vilket kan jämföras med 182 dagar i 
snitt för 2020 (224 dagar för kvinnor och 140 dagar 
för män). Statistiken används som en indikator för 
förvaltningen och ska ge ett mått på genomström-
ning av deltagare i kombination med att följa upp 
avslutsorsaker.  
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I analys kring snittid i delårsrapporten per augusti 
framkom att flera inskrivna deltagare har kommit 
till AME genom externa aktörer som inte är remit-
tenter till AME. Informationen framkommer oftast 
först vid kartläggningssamtalet och dessa deltagare 
skrivs då ut och hänvisas tillbaka till den externa 
aktören. Därmed befinner sig dessa deltagare endast 
några dagar i verksamhetssystemet vilket då förkor-
tar snittiden avsevärt. Detta är en problematik som 
återkommande har lyfts med AF. Under hösten har 
snittiden ökat men analysen kring AF och externa 
aktörer påverkar hela årets siffror och därför har 
2021 lägre snitt än 2020.  

 

En annan indikator under mål 1 är Andel deltagare 
som gått till egen försörjning, som vid inskrivning 
stod på försörjningsstöd. Av de 108 personer som 
vid inskrivning hade försörjningsstöd eller försörj-
ningsstöd i kombination med annan ersättning har 
75 personer avslutats. Av dessa har 20 personer 
(27 %) gått till egen försörjning, det vill säga arbete 
eller studier. 14 personer har gått till arbete och 6 
personer till studier. I statistiken syns en skillnad 
mot tidigare års jämförbara perioder vilket är miss-
visande då det ser ut som om förvaltningen fått ut 
fler i arbete/studier än tidigare år. Förklaringen är 
att färre deltagare totalt har avslutats vilket gör att 
andelen blir högre. Under 2020 gick 27 personer till 
egen försörjning av 137 avslutade (som vid 
inskrivning stod på försöjningsstöd eller 
försörjningsstöd i kombination med annan 
ersättning). 

 

Precis som vid delårsrapporten per augusti är den 
vanligaste försörjningen att avslutas till fortfarande 
försörjningsstöd, se diagram. Förvaltningen har 
alltjämt svårt att få fler i egen försörjning. Pande-
mins påverkan på konjunkturen, den strukturella ar-
betslösheten och AFs pågående reformering är fak-
torer som missgynnar målgruppen som idag behö-
ver stöd att närma sig egen försörjning. Även om 
små och få stegförflyttningar är positiva för indivi-
den visar analys att insatser och processer behöver 
utvecklas eller förändras för att fler ska kunna eta-
blera sig på arbetsmarknaden med hållbara resultat. 
Flera individer behöver också hjälp med att ta sig 
vidare till vården eller att få annat socialt stöd.  

Ett högre inflöde av deltagare behövs för att ut-
veckla arbetet med den stegmodell som AME tagit 
fram det senaste året. Med fler deltagare inskrivna 
kan fler stegförflyttningar analyseras för att på så 
sätt skapa de mest gynnsamma processerna för de 
deltagare och klienter som verksamheten möter. Ar-
betet med stegmodellen bygger på behovsinriktade 
steg med insatser som stärker individens färdigheter 
att närma sig arbetsmarknaden. Den är ett viktigt 
verktyg för planering av insats men också för att 
deltagaren själv ska vara delaktig i sin planering 
och äga sin process. Detta bidrar till en högre 
måluppfyllelse inom arbetet med valkompetens. 

En av de yttersta konsekvenserna av att inte kunna 
försörja sig själv, kan vara behov av ekonomiskt bi-
stånd. Under december månad erhöll 435 hushåll 
ekonomiskt bistånd, det motsvarar 909 bistånds-
mottagare (samtliga personer i hushållet inklusive 
barn). Det är ett lägre antal jämfört med 2020 (470 
hushåll respektive 933 biståndsmottagare) men sett 
över hela året ligger antal hushåll i relativ nivå med 
2020. 
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I snitt har 473 hushåll per månad varit i behov av 
ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun. Motsva-
rande siffra för 2020 är 478 hushåll. 

 

Stöd- och försörjningsenheten har genom fler-
partsmöten fördjupat samarbetet på individnivå 
med AF för dem som står långt ifrån arbete. Utifrån 
sociallagstiftningen pågår motivationsarbete för att 
den enskilde ska ta emot stöd för till exempel miss-
bruk/beroende eller våldsutsatthet. En dag i måna-
den är en budget- och skuldrådgivare på plats för 
samverkan med handläggare eller möte med de kli-
enter som behöver stöd i skuldsituation. För att 
upptäcka våld har screening påbörjats genom 
FREDA-kortfrågor, en standardiserad bedömnings-
metod för socialtjänstens arbete mot våld i nära re-
lationer. För att stärka socialt utsatta människors 
möjlighet att etablera sig i samhället är det viktigt 
att arbeta vräkningsförebyggande, detta arbete har 
utmanats under året delvis på grund av pandemin 
men också av organisationsförändringen. Arbetet 
fortsätter in i nästa planperiod i samverkan med hy-
resbostäder och andra hyresvärdar i kommunen. 

Oroande är att antalet barn som lever i ett socioeko-
nomiskt utsatt hem ligger på en högre nivå än före-
gående år. Detta föranleder ett barnrättsperspektiv 
och arbetet pågår med att utveckla och implemen-
tera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och 
beslutsprocesser.  

  

De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bi-
stånd är arbetslöshet (med antingen otillräcklig er-
sättning, väntar på ersättning eller helt saknar er-
sättning), arbetshinder av sociala skäl eller att klien-
ten är sjukskriven (med antingen otillräcklig ersätt-
ning, väntar på ersättning eller helt saknar ersätt-
ning), se diagram. 

 

Nästan hälften av alla beviljade beslut har arbetslös-
het som orsak vilket stämmer överens med nation-
ella siffror för beviljade bistånd. Den enskilt största 
orsaken att inte kunna försörja sig själv är arbets-
hinder social skäl som står för 30,4 % av alla bevil-
jade beslut under 2021. Det är en negativ trend i 
jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var 
25,2 %. Individerna bakom siffran kan bland annat 
ha missbruksproblem, behöva arbetsförmågeutred-
ning eller lida av ohälsa men saknar diagnos och/el-
ler sjukintyg. Det är ett komplext arbete att stötta 
vuxna individer som uppbär ekonomiskt bistånd 
och kräver god samverkan med kommunens övriga 
förvaltningar samt externa aktörer. Det är inte alla 
som kan nå målet egen försörjning men med 
systematiskt och utvecklat processbaserat arbete är 
målsättningen att individen ska komma i rätt typ av 
försörjning utifrån behov och förutsättningar. Dju-
pare analyser av målgruppen som helhet och av de 
vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är ett ar-
bete som kommer att fortsätta under nästa planpe-
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riod. Sammanslagningen och den nya organisat-
ionen syftar till att skapa effektivare flöden och för-
ändrade arbetsprocesser som ska göra skillnad på 
statistiken för ekonomiskt bistånd men framför allt 
för den enskilde och dennes möjlighet till stegför-
flyttning. I dessa processer krävs inte bara verksam-
heter av god kvalitet utan också fungerande samver-
kansstrukturer med näringsliv och övriga verksam-
heter för att individen ska gynnas i sin process och 
få det stöd som behövs för hållbar etablering. För-
valtningens arbete med samverkan beskrivs under 
mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas.  

Fullföljda studier är en av de mest avgörande fak-
torerna för hållbar etablering på arbetsmarknaden 
och skapar därmed goda förutsättningar för ett soci-
alt hållbart Falköping. Ett av målen för den kom-
munala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kom-
petens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet. Ett angreppssätt att få fler att fullfölja 
sin utbildning är att motverka avbrott. Det är ett 
rimligt antagande att om färre gör avbrott så fullföl-
jer fler.  

 

Under 2021 har rutiner och arbetssätt för avbrott 
skärpts ytterligare inom de pedagogiska verksam-
heterna. Graferna som visar mönstret för de senaste 
åren ger en tydlig bild av att avbrotten under 2021 
har skett i en jämnare takt. Det betyder att proces-
sen har stärkts och rutiner för avbrott följts på ett 
mer kvalitetssäkrat vis än tidigare år då många av-

brott istället har registrerats i samband med kursav-
slut och betygssättning. Pedagoger uppger att de har 
fått ökad kunskap om avbrottsrutinerna och med re-
gelbundet arbete med faktiska avbrotts-scenarion på 
arbetslagsmöten och kurssamverkan har nya infalls-
vinklar inkommit kring korrekt avbrottsorsak. Med 
en större medvetenhet och förbättrad struktur kring 
kommunikation med eleven har processerna kring 
avbrott nått en högre kvalitet. 

 

Totalt har 923 avbrott registrerats under 2021, detta 
ställs i relation till antalet inskrivna kursdeltagare 
som är 4 725. Motsvarande siffror för år 2020 är 
990 avbrott och 5 177 kursdeltagare.  

 

Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet 
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 
2021 är 20 % avbrott totalt för de pedagogiska 
verksamheterna. Det är en försämring jämfört med 
tidigare års mätningar, 16 % för 2019 och 19 % för 
2020. Som diagrammet visar har andelen avbrott 
ökat något inom SFI och de gymnasiala yrkesut-
bildningarna (YRK) medan Allmänna ämnen på 
grundläggande- och gymnasial nivå (Allmänna äm-
nen) ligger kvar på samma nivå. I tidigare års rap-
porteringar nämns SFI som under 2019 inte regi-
strerat avbrott med samma struktur som används 
nu. Detta påverkar skillnaden mellan 2019 och 
2020. Analys i arbetslaget för Allmänna ämnen vi-
sar att avbrotten ser ut att minska i slutet av året. I 
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augusti framkom det i analyserna att fler förläng-
ningar har gjorts istället för avbrott vilket kan vara 
positivt för elevernas slutresultat men kan påverka 
förvaltningens resursplanering och framtida intag-
ningstakt negativt då fler befinner sig verksamhet-
erna under längre tid. Om förlängningarna har 
minskat som följd av att avbrott per helår har ökat 
går inte att dra slutsatser kring. Betygsstatistik för 
Allmänna ämnen och YRK kan inte tas ut eller ana-
lyseras förrän till delår april 2022.  

 

Vanligaste orsaken till avbrott under 2021 är fortfa-
rande inaktiv, 369 stycken. Privata skäl, 260 
stycken, är näst vanligast följt av arbete, 95 
stycken. Båda två är orsaker som förvaltningen ser 
sig ha liten eller ingen möjlighet att påverka. Orsa-
ken inaktiv är en faktor som förvaltningen hoppas 
kunna minska även om möjligheten idag upplevs 
som liten. En elev som inte infinner sig eller ger sig 
tillkänna inom tre veckor registreras som inaktiv, 
det går inte att säga varför eleven inte längre kom-
mer vilket gör att analys och åtgärd är svårt. Inaktiv 
är den vanligaste orsaken inom Allmänna ämnen 
och YRK medan privata skäl är vanligast av-
brottsorsak inom SFI. Flest avbrott sker i mars och 
oktober månad vilket ses som ett naturligt mönster 
och kan förklaras av bristande studieteknik såväl 
som bristande valkompetens, det vill säga att ele-
verna inte innan påbörjade studier vet vad som för-
väntas inom ramen för påbörjad utbildning och att 
detta ger sig till känna efter en tid i respektive ut-
bildning. 

 

Påverkningsbar faktor kan vara för många kurser el-
ler fel kunskapsnivå. Pandemin har varit en parame-
ter som påverkat studerandes möjlighet till full-
följda studier bland annat genom att Studieverkstan 
var stängd under våren och att det varit begränsad 
tillgång till lärare fysiskt. Marknadsföring, inform-
ation på hemsidan, god tillgång till vägledning samt 
tydlig information vid uppstart är åtgärder som bör 
kunna påverka avbrottsstatistiken och framförallt 
orsaken inaktiv. En motfaktor till avbrott är individ-
anpassning och flexibilitet utifrån vad utbildnings-
formen kan erbjuda. Fortsatt arbete och uppföljning 
behövs under 2022 för att förvaltningen ska få 
bättre förutsättningar att hjälpa elever att fullfölja 
sin studier. 

Som komplement till avbrottsstatistiken har indika-
torn Andel satta betyg F (icke godkänd) tillkommit 
i årets verksamhetsplan. Andelen betyg F ställs i 
förhållande till det totala antalet satta betyg. Som ti-
digare nämnts tas inte statistiken för betyg ut för 
alla pedagogiska verksamheter till helår utan kan 
analyseras till delår per april 2022. Detta för att 
flera kurser inte avslutas förrän i januari. Senaste 
mätningen för andel betyg F gjordes därför per au-
gusti 2021, se diagram. Under årets första hälft sat-
tes det 1 564 betyg och av dem var 6 % (89) betyg 
F. 

 

SFI har tagit ut statistik gällande betyg för 2021. 
Inom SFI fick 36,8 % av alla inskrivna elever be-
tyg, motsvarande siffra för 2020 är 26,5 %. Det är 
glädjande att fler fått betyg i år men det är färre än 
jämförelsen med 2018 då 49 % av alla inskrivna 
elever fick betyg.  
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Utmaningarna som fjärr- och distansstudier har fört 
med sig under de senaste två åren påverkar resulta-
tet men det är också en spegling av den målgrupp 
som förvaltningen möter inom SFI.  

 

Det är en växande grupp elever med kortare utbild-
ningsbakgrund som behöver mer tid för att göra 
progression i sin lärprocess. Många av eleverna 
inom SFI kan gå vidare till andra verksamheter 
inom förvaltningen vilket gör att det går att tolka 
denna statistik som prognosticerade för kommande 
år. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är en över-
bryggande funktion för att täta glappet mellan dels 
grundskola och gymnasie men också mellan gym-
nasie och kommunal vuxenutbildning och/eller 
AME. KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar 
mellan 16-20 år vägen till arbete, studier och före-
bygger på så vis socialt utanförskap och minskar 
risken för ökad ohälsa i målgruppen. Under 2021 
har 210 ungdomar varit registrerade hos KAA varav 
65 % deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste åtgär-
derna är samtal, studier på vuxenutbildning, studier 
på folkhögskola, förmedling av arbete eller stöd för 
att söka arbete. De ungdomar som har kunnat kom-
binera studier på gymnasiets introduktionsprogram 
med praktik genom AME har visat goda resultat. 
Ett gott exempel på tydligt samarbete där ungdo-
men står i fokus. Precis som inom Vuxnas lärande 
ser KAA att det skett kursförlängningar för elever 
på gymnasiet under hela året till följd av pandemin. 
Det är glädjande att det inte skett fler utskrivningar 
från gymnasiet under våren i jämförelse med tidi-
gare år, något som befarades på grund av fjärr- och 
distansstudierna. När fysiska möten inte kan ske 
som tidigare har det digitala mötet öppnat upp möj-
ligheter för en del ungdomar att ta del av AMEs di-
gitala föreläsningar men de fysiska begränsningarna 
har också varit utmanande för en del ungdomar som 
KAA haft svårare att behålla kontakten med. Flera 
av individerna i målgruppen skulle vara gynnade av 
fortsatta fjärr-och distansstudier via gymnasiet. Un-

der hösten har 11 ungdomar fått möjlighet att er-
hålla ett ungdomsjobb, en statlig satsning om en 
tremånaders-anställning som i flera fall lett vidare 
till timanställning vilket har gjort att de gått från be-
hov av försörjningsstöd till egen försörjning. 

Att ungdomar och unga vuxna får rätt förutsätt-
ningar att fullfölja studier och/eller etablera sig på 
arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt. En samver-
kansstruktur är under utveckling mellan KAF och 
barn- och utbildningsförvaltningen utifrån ett tidi-
gare politiskt utredningsuppdrag. Under kommande 
planperiod ska den fortsatta samverkan fokusera på 
fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen 
hållbarhet, resursanvändning och kvalitét. 

Verksamhetsplanen för 2021-2023 följer statistik 
gällande antagning och antal startande som indika-
torer för mål 1. Allmänna ämnen har haft åtta kurs-
starter under året som tillsammans har hanterat 1 
036 ansökningar varav 891 blivit antagna. Andelen 
ansökningar kontra antagningar ligger på höga ni-
våer när det gäller Allmänna ämnen, andelen ligger 
totalt 86 % för 2021. 

 

Alla elever som ansöker till Allmänna ämnen och 
som är behöriga erbjuds plats till skillnad från de 
yrkesgymnasiala utbildningar som har ett begränsat 
antal utbildningsplatser. Sedan delår augusti har 
data för antal startande elever tagits ut då det mäts 
som indikator under mål 1. Tidigare har endast star-
tande mätts i antal kursdeltagare vilket inte kan ana-
lyseras tillsammans med ansökningar och antag-
ningar som hanteras per unik elev. Därför saknas 
data för årets fyra första antagningsomgångar gäl-
lande startande elever. 
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Inför hösten planerades start för sex yrkesutbild-
ningar och inför kursstart januari 2022 planerades 
start för fyra, alla i egen regi. Utöver dessa har an-
tagning skett för två yrkesintroduktionskurser inom 
vård och omsorg samt restaurang. Detta är en del i 
arbetet med valkompetens och att proaktivt arbeta 
för att minska avbrott i elevens fortsatta lärprocess. 

 

Vid höstens antagning var det framför allt den låga 
andelen antagna till lärling barnskötare, i förhål-
lande till antalet ansökningar som stack ut med 
10 % av de som sökte erbjöds plats. Det är 
branschernas behov som anger hur många utbild-
ningsplatser som ska erbjudas och för en lärlingsut-
bildning är det också branschens kapacitet att ta 
emot elever som spelar roll då en lärlingselev tar 
mycket resurser i anspråk hos arbetsgivaren. Till ja-
nuaris antagning av bussförare var majoriteten inte 
behöriga. Av 56 ansökningar kunde 9 elever erbju-
das plats. Dialog pågår med bransch för att ta reda 
på hur kompetensbehovet kan matchas med utbild-
ning, antal platser och eventuella förberedande in-
satser. 

 

Konkurrensen om arbetstillfällen är hög och pande-
min fortsätter att påverka situationen negativt. Detta 
kan spela in i förvaltningens statistik då många sö-
ker utbildningar de inte är behöriga till alternativt 
söker flera utbildningar men bara kan tacka ja till 
en. Totalt har 73 % av alla ansökningar blivit an-
tagna.  

Som indikator mäter förvaltningen andel startande 
elever i förhållande till antal antagna elever. Totalt 
har 79 % av alla antagna elever inom YRK startat 
respektive utbildning under 2021. Detta bör ställas i 
relation till antal utbildningsplatser, se indikator un-
der mål 3.  

 

För Allmänna ämnen har andel startande elever inte 
tagits fram för årets fyra första antagningsom-
gångar, då statistiken då hanterade kursdeltagare. 
Detta beskrivs tidigare i dokumentet. Andel star-
tande elever i förhållande till antal antagna elever 
inom Allmänna ämnen för resterande antagnings-
omgångar 2021 var totalt 103 %. Den höga siffran 
beror på att antagning skett även efter att antag-
ningsperioden avslutats.  

 

Aktivt arbete med att höja medborgarens 

valkompetens 

Valkompetens är ett samlingsnamn för en rad kom-
petenser som syftar till att stärka individer och 
grupper till att på ett strukturerat sätt samla, analy-
sera, sammanställa och organisera information om 
sig själv, utbildningar, yrkesliv och de valmöjlig-
heter som finns och därigenom stärka förmågan att 



NÄMNDSBERÄTTELSE 

Verksamhetsredovisning för år 2021 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 15 

ta och genomföra beslut. Förvaltningen ser stora 
vinster med ett proaktivt arbete som kan förtydliga 
kraven på en studerande, vad varje utbildning och 
yrkesinriktning kan innebära samt systematiskt och 
kontinuerligt stärka elevernas studieteknik och val-
kompetens för att få fler att fullfölja sina studier. 
Valkompetensarbetet är förvaltningsövergripande 
och sker i både individuell och generell bemärkelse. 
Alla förvaltningens verksamheter bidrar i varje 
möte mellan medborgare och medarbetare till att 
påverka och stärka individens position på arbets-
marknaden.  

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för stu-
die- och yrkesvägledning i individuell bemärkelse. 
Under året har SYV genomfört 488 samtal för rik-
tad vägledning, jämförbar period 2020 genererade 
417 samtal. Utöver detta har samtal erbjudits inom 
både AME, särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
samt deltagare i en studiemotiverande folkhögsko-
lekurs. Tillsammans med pedagogerna för Särvux 
har SYV skapat en film som används i uppsökande 
verksamhet för att nå presumtiva elever. Ett fortsatt 
och utökat samarbete mellan de pedagogiska arbets-
lagen och SYV behövs för att vägledning i generell 
bemärkelse ska gynna alla elever. SYV bär en vik-
tig roll för att stärka pedagogernas syn och kunskap 
kring valkompetensarbetet.  

De pedagogiska verksamheternas arbete med studi-
eteknik är betydande för elevernas förstärkta val-
kompetens. Studietekniksarbetet är riktad mot både 
fysisk och digital undervisning och sker inom SFI 
även på modersmål. Nöjdhetsenkäten har komplet-
terande frågor som ställs till den pedagogiska verk-
samheten gällande studieteknik och lärplattformen 
Fronter. Gällande studieteknik upplever eleverna att 
de får god hjälp att utveckla sin studieteknik, se dia-
gram. 

 

Totalt hamnar nöjdhetsindex för studieteknik på 78 
vilket är ett tillfredsställande resultat (enligt SCB är 
allt över 75 ett mycket gott resultat). Flera oriente-
ringskurser som bland annat behandlar studieteknik 
har genomförts under året, exempelvis studiehand-
ledning på modersmål, modersmålsundervisning 
och fördjupad svenska. 

På frågan om Fronter upplevs som ett stöd i utbild-
ningen är totalt index 77, se diagram. Mycket tid 
har lagts ner på att skapa gemensamma strukturer 
inom respektive utbildning för att underlätta för ele-
ver och pedagoger. 

 

Med hjälp av god studieteknik och gemensamma 
strukturer i Fronter får eleverna goda förutsätt-
ningar att genomföra sina studier. Inom Allmänna 
ämnen har en elevsamordnare varit en viktig funkt-
ion som i tid fångar upp de elever som behöver kor-
rigera i sin individuella studieplan eller behöver ex-
tra stöd i form av exempelvis specialpedagog.  

Inom YRK har yrkesförberedande kurser skapats 
under hösten för att stärka elevernas möjligheter att 
tillgodogöra sig en utbildning och vara förberedd på 
vidare studier. Detta ses som en viktig brygga mel-
lan de olika pedagogiska verksamheterna och för-
väntas stärka såväl valkompetensen som förebygga 
avbrott. Resultat och analys av detta förväntas pre-
senteras under 2022. 

Ökade digitala kunskaper bidrar till ökad valkom-
petens och underlättar även studieteknik. De senaste 
årens fjärr- och distansundervisning har påskyndat 
kraven på den enskilde gällande både kunskap och 
tillgång till digitala medel. SFI ställer frågan Jag 
har fått ökad digital kompetens för att klara mina 
studier i sin nöjdhetsenkät och resultatet är mycket 
gott med index 81. Att elever upplever att de fått 
högre kunskap är inte detsamma som faktisk kun-
skap men är ett gott tecken på att pedagogerna har 
stärkt elevernas självkänsla gällande digital kompe-
tens. Elevernas studiemotivation påverkas positivt 
av ökade kunskaper och stärkt självförtroende inom 
det digitala området. 

Inom AME sker valkompetensarbete naturligt i 
flera av de insatser som erbjuds deltagare. Bland 
annat under kartläggning, i motiverande samtal, ut-
redningar och under praktik. En förhöjd valkompe-
tens ökar möjligheten till matchning mellan individ, 
utbildning och/eller arbetsgivare. Projektet En platt-
form för alla drivs genom Europeiska socialfonden 
(ESF) med det övergripande syftet att fler ska 
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska 
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förkortas. Genom individbaserade insatser ska del-
tagaren stärkas för att närma sig arbetsmarknaden, 
här spelar arbetet med valkompetens stor roll för 
matchningsprocessen. Projektet avslutas sommaren 
2022 och har haft en stor utmaning under hela ge-
nomförandefasen med framförallt rekrytering av 
deltagare. Med få deltagare finns det få insatser att 
utvärdera vilket försvårar metodutveckling och ny 
processplanering. I takt med att restriktioner har lät-
tats under hösten har fler deltagare tillkommit men 
de kvantitativa målen för projektet kommer inte att 
uppnås före avslutsfas. Enligt ESFs reglemente ut-
värderas projektet löpande av extern aktör och en 
utvärdering gällande resultat och effekter har utförts 
under vintern 2021-2022. Resultatet kan presenteras 
till delår april 2022. 

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-
nens arbete med de övergripande målen och mot 
visionen Det goda livet i Falköping. Genom att 
skapa arenor för dialog kan invånare medskapa 
framtidens hållbara kommun och vara en del av 
samhällsgemenskapen och utvecklingen. 
Förvaltningen genomför en nöjdhetsenkät två 
gånger per år vars process används som ett verktyg 
för både medborgardialog, mäta nöjdhet samt stärka 
valkompetensen. Höstens mätning visar högre 
index för alla enkätens frågor vilket är glädjande.  

Målribban är alltid 75, vilket är gränsen för mycket 
bra enligt SCB och förvaltningen lyckas nå det må-
let både totalt och på alla specifika frågor för första 
gången. Totalt är nöjdhetsindex 79,9 vilket även är 
en indikator för förvaltningen under mål 1.  

 

Den mest markanta ökningen gäller frågan Jag har 
kommit närmare ett arbete/utbildning där vårens in-
dex 69,6 har höjts till 75,2 vilket kan förvåna med 
tanke på arbetslöshet och ökningen av andel avbrott 
men visar en bild av framtidshopp och framför allt 
att förvaltningens medarbetare stärkt individen i sin 
upplevelse att närma sig arbetsmarknaden. Fler yr-
kesutbildningar har nu höjda språkkrav vilket gör 
att många elever inom framför allt SFI kan uppleva 

att vidare yrkesutbildning eller annan vidareutbild-
ning ligger långt fram i tiden. Resultatet visar på att 
elever har en god omvärldskunskap och ser sam-
band mellan sina studier inom olika delar av för-
valtningen. Detta stärker måluppfyllelsen gällande 
valkompetensarbetet. 

 

På flera frågor har förvaltningen ett index över 80 
vilket är ett väldigt gott resultat. Frågan På Lärcen-
ter/Arbetsmarknadscenter är alla välkomna oavsett 
kön, kultur, religion, sexuell läggning eller funkt-
ionsnedsättning har förvaltningens högsta index 
med 86,4. Tillsammans med frågan All personal på 
Lärcenter/Arbetsmarknadscenter är villiga att 
hjälpa mig om jag har en fråga, vars index är 83,5 
visar den att förvaltningen lyckas i sin ambition att 
vara en öppen och trygg mötesplats som är välkom-
nande och stöttande. Förvaltningen bidrar därmed 
till ett stärkt socialt samhälle där trygghet och del-
aktighet i den egna processen är viktiga faktorer. En 
förutsättning för att uppnå visionen av Det goda li-
vet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. Social hållbarhet ska ge alla invå-
nare lika möjligheter till en god livsmiljö. 

Nöjdhetsenkäten är kopplad till flera processer och 
områden inom förvaltningen och resultatet kan an-
vändas på många sätt. Enkäten är dock bara en del i 
nöjdhetsarbetet. Alla arbetslag har utvecklat åter-
kopplingen till respondenterna under det senaste 
året för att skapa högre delaktighet och fånga in för-
bättringsområden gällande förvaltningens verksam-
heter. Inom YRK ska mer utrymme ges för pedago-
giska diskussioner och kompetensutveckling kopp-
lade till målarbetet för att ytterligare gynna resulta-
ten i nöjdhetsenkäten framöver. Dialogen är ett vik-
tigt verktyg för att främja det demokratiska samtalet 
med medborgaren och som också främjar arbetet 
med valkompetens. Med ett demokratiskt förhåll-
ningssätt till sin omgivning ökar möjligheten till 
deltagande i samhälls- och arbetsliv.  

Återrapportering av enkäten har gjorts med hjälp av 
filmer och/eller samtal i undervisningsgrupper, 
ibland med hjälp av modersmålsstödjare. Det fram-
kommer att många elever är medvetna om att deras 
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enkätsvar och delaktighet i återkopplingssamtalen 
är viktiga och bidrar till att verksamheterna blir 
bättre. Att det finns en god struktur kring det peda-
gogiska arbetet och att strukturen är känd hos ele-
verna ger en trygghet som gynnar dem och bidrar 
till resultatet för förvaltningens nöjdhetsenkät. Det 
framkommer i analys av nöjdhetsenkäten att just di-
alogskapandet under pandemin har handlat om att 
skapa relation i den digitala och flexibla världen. 
Flera elever upplever sig vara mer sedda i och med 
den ökade individualiseringsgraden som digitali-
seringen medför. Förutom det goda samtalet ska di-
alogen också ringa in utmaningar och behov. 

Andra verktyg för att bidra till höjd valkompetens 
är ständig utveckling av förvaltningens hemsida. 
Elever ska före och under sin studietid vara med-
vetna om vad som väntar och förväntas inom re-
spektive utbildning. Arbetet med valkompetens är 
långsiktigt och det kan dröja innan effekter av arbe-
tet syns i statistik och ännu längre innan analyser 
kan göras om vilka åtgärder kopplade till valkom-
petensarbetet som kan få fler att fullfölja sina stu-
dier eller vad som gynnar stegförflyttningar inom 
AME. Det är viktigt att arbetet med valkompetens 
är en ständigt pågående och närvarande process då 
analysen av avbrottsstatistik kan visa att elevernas 
motivation minskar när kurser/utbildning varit 
igång en tid. Som tidigare nämnts sker flest avbrott 
under mars och oktober. 

Kortfattad samlad bedömning av nämndens 

delmål utifrån kommunens övergripande mål 

Arbetet med att stärka individens position på ar-
betsmarknaden och därmed ett socialt hållbart Fal-
köping har förändrats under året då verksamheterna 
har utökats och därmed även målgruppen. Sedan 1 
maj har Stöd- och försörjningsenheten tillkommit 
bland förvaltningens verksamheter vilket påverkar 
både medarbetare, processer och ekonomi. Antal 
hushåll som står i behov av försörjningsstöd, i snitt 
per månad, ligger i nivå med 2020. En faktor som 
väcker oro är att antalet barn som lever i ett socioe-
konomisk utsatt hushåll ökar. Förvaltningen befin-
ner sig i ett läge där inventering av utbud och ar-
betsprocesser krävs för att på bästa sätt framåt 
kunna möta individens behov och förutsättningar. 
Under året har pandemin varit en faktor som fortsatt 

bromsat upp flödet av deltagare till och från AME 
vilket påverkar statistiken och i förlängningen de 
indikatorer som AME mäter under mål 1. Trots att 
indikatorerna för AME ser ut att nå en positiv trend 
så är resultaten inte att betrakta som tillfredsstäl-
lande då det är ett fåtal personer som står bakom 
procentenheterna. De deltagare som varit inskrivna 
har gjort stegförflyttningar men underlaget är för li-
tet för att det ska gå att dra slutsatser om trendbrott 
eller framtida aktivitetsutbud och metoder. Den 
vanligaste försörjningen för avslutade deltagare är 
alltjämt försörjningsstöd vilket indikerar att insatser 
och processer som finns inom förvaltningen idag 
inte räcker till för att bryta behovet av ekonomiskt 
bistånd. Det kommungemensamma arbetet med ar-
betsmarknadsstrategin är nödvändigt och förväntas 
bidra till en högre måluppfyllelse under mål 1 på 
lång sikt. 

Pandemin har också utmanat arbetet inom Vuxnas 
lärande där fortsatt fjärr- och distansundervisning 
präglat delar av året. Studieformen möjliggör en 
flexiblare och i många fall högre individualisering 
för eleven vilket kan gynna lärprocessen. Det kan 
också vara en faktor som försvårar elevens inlär-
ning och studiemotivation. Statistiken för avbrott 
inom de pedagogiska verksamheterna har ökat i an-
del de senaste åren och uppgår till 20 % av alla in-
skrivna kursdeltagare under året. I delårsrapporten 
per augusti konstaterades att genomströmningstak-
ten för elever har saktats ner under de år som pan-
demin pågått och analys för detta gällande 2021 
kommer att ske till delår april 2022. Stöd i studie-
teknik och aktivt arbete med att höja elevers val-
kompetens är ständigt pågående insatser inom Vux-
nas lärande vilket syns i de enkätsvar som berör 
dessa frågor i förvaltningens nöjdhetsenkät. Resul-
tat av arbetet i form av färre avbrott eller färre be-
tyg F går ännu inte att koppla till valkompetensar-
betet.  

Förvaltningens verksamheter har som helhet bidra-
git till att elever och deltagares position på arbets-
marknaden stärkts men analys och resultat som bärs 
med in i 2022 synliggör processer som inte möter 
individens behov. Sammantaget bedöms måluppfyl-
lelsen för mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping, som godtagbar.  

  



NÄMNDSBERÄTTELSE 

18 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

   

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara 
över 75

78,5 79,5 78,1 79,9 
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal 
ansökningar (%)

73% 
Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till 
antal antagna elever (%)

95% 

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%) 16% 19% 20% 

Andel betyg F i förhållande till totalt antal satta betyg (%) 7% 8% 6% 
Snittid för deltagare AME, från inskrivning till avslut (antal 
dagar)

150,5 182 157,5 
Andel deltagare AME som gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning (%)

39% 16% 20% 27% 

UPPFÖLJNING NÄMNENS DELMÅL 

Tertial 1,2,3
Erbjuda förutsättningar för att stärka indivdens position på arbetsmarknaden med målet 
att nå egen försörjning 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har 
inget delmål under mål 2. Genom att ar-
beta med de övriga tre målen bidrar 
Kompetens- och arbetslivsnämnden till 
ett attraktivare Falköping. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett ut-
bildningsutbud som arbetsmarknaden ef-
terfrågar 

 

Utbildnings- och aktivitetsutbud efter 

arbetsmarknadens behov 

Målsättningen för förvaltningen är att matcha till ar-
bete. Verksamheterna ska möta medborgarnas och 
arbetsmarknadens behov genom att ha relevant ut-
bud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insat-
ser som gynnar stegförflyttning mot den öppna ar-
betsmarknaden. Samverkan med näringslivet och 
andra utbildningsaktörer är därför nödvändigt för att 
identifiera kompetensbehov och för att kunna er-
bjuda de utbildningar och/eller arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder som behövs. Under året har samver-
kan fördjupats mellan KAF och kommunlednings-
förvaltningens näringslivsenhet. Strukturen för sam-
verkan bottnar i uppdraget att gemensamt få fler i ar-
bete och därmed minska behovet av ekonomiskt bi-
stånd. Strukturen bärs på tre arbetsområden; Efter-
frågan och utbildningsutbud, En gemensam platt-
form samt Goda exempel. Som delårsrapporten per 
augusti beskrev har alla områden planerade proces-
ser och ett stort arbete har skett internt för att vara 
rustade inför 2022 då ett mer öppnat samhälle är att 
förvänta. Flera av verksamheterna inom KAF är be-
roende av praktikplatser och för näringslivet är en 
praktikant ett mjukt sätt att bidra till socialt ansvar, 
stärka individens position på arbetsmarknaden och 
lära känna en eventuell ny medarbetare. Med hjälp 
av information och kommunikation dels mellan för-
valtningarna men framför allt med näringslivet 
stärks det gemensamma uppdraget än mer. Priorite-
rade områden inför 2022 är social hållbarhet, kom-
petensmäkleri samt orienteringskursen i service och 
bemötande. Den sistnämnda har planerad start i april 
2022 och är en tio veckor lång kurs som framför allt 
vänder sig till deltagare inom AME. 

Den behovskartläggning som genomfördes i början 
av 2021 ska följas upp under kommande år med yt-
terligare en enkät till Falköpings företag. Närings-
livsenhetens koppling till framför allt hotell- och re-
staurangbranschen har skapar synergieffekten att 

KAF nu har direktkontakt med fler av branschens ar-
betsgivare som har personalbrist i efterverkningarna 
av pandemin. En målbedömning av samarbetet är att 
det är framgångsrikt när det gäller relationsskapande 
och processuppbyggande men att det kvarstår en ut-
maning i att tillsammans skapa mätbara effekter uti-
från arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter 
att planerade aktiviteter kunnat genomföras under 
2022 som analys av samarbetet gällande arbetsmar-
kandsstrategin kommer att kunna presenteras.  

En effekt av ovan nämnda samverkan har varit utök-
ning av erbjudna uppdragsutbildningar som gynnat 
såväl externa parter som kommunens egna verksam-
heter. Uppdragsutbildning erbjuds som ett flexibelt 
och tillmötesgående sätt att ge arbetsgivare möjlig-
het att erbjuda sin personal kompetensförstärkning. 
Inom ramen för KOKOS (Kommunal kompetens-
samordning) har förvaltningen anordnat kurser inom 
ledarskap, Excel samt projektledning. Här har plat-
ser även erbjudits näringslivet. Arbetet med upp-
dragsutbildning har till viss del bromsats in av pan-
demin under såväl 2021 som 2020. Interna upp-
dragsutbildningar riktade till socialförvaltningen har 
anordnats inom ramen för den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Samtliga utbildningsinsatser har 
utvärderats och alla har nått goda resultat. 

I de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen 
beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella 
och regionala kompetensförsörjningen till arbetsli-
vet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan 
på utbildningsplatser inom alla områden som söker 
kompetens utan är beroende av samverkan gällande 
yrkesutbildning på både gymnasial och eftergymn-
asial nivå. 1 juli trädde nya prioriterings- och urvals-
regler ikraft gällande Komvux på gymnasial nivå 
samt Komvux som särskild utbildning. De nya reg-
lerna om urval anger i vilken ordning olika grupper 
av sökande som alla har ett stort behov av utbildning 
ska prioriteras. Den gemensamma prioriteringsma-
tris som tagits fram i Skaraborgssamverkan började 
användas i slutet av året. Antagningsfrågan är en av 
delarna inom KomX där en gemensam funktion syf-
tar till ökad effektivitet, större rättssäkerhet och en 
gemensam kvalitetsnivå hos de 15 samverkande 
kommunerna. Matrisen har tillsammans med sam-
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verkansgrupperna skapat en större tydlighet i antag-
ningsprocessen och ökat kompetensen inom såväl 
Skaraborg som i respektive kommun.  

Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i Skara-
borg har tre pågående uppdrag där redan nämnda 
KomX är ett. De andra två uppdragen handlar om 
kombinationsutbildningar samt att utreda och forma-
lisera regional samverkan utifrån Lärcenter-tanken. 
Gällande kombinationsutbildningar har en projektle-
dare, anställd av Vux Skaraborg och finansierad via 
ESF, startat upp arbetet där yrkesutbildning kombin-
eras med språkstudier för att få fler nyanlända i ar-
bete. Ett kartläggande arbete med regioner i samver-
kan har startats och under hösten har spridning av 
goda exempel inspirerat till nätverkande och fortsatt 
dialog kring möjliga kombinationsutbildningar. Un-
der mål 1 beskrivs yrkesintroduktionskurser inom 
vård och omsorg samt restaurang som ska starta ja-
nuari 2022. Introduktionskurserna blir en del i för-
valtningens arbete med kombinationsutbildningar 
för att stärka såväl svenska språket, valkompetens 
samt motivation att fortsätta på tänkt yrkesbana. 

Genom att kommunerna gemensamt använder Lär-
centran som utbildningsnoder syns exempel på hur 
den digitala omställningen till delvis fjärr- och di-
stansundervisning kan ge resurseffektiviseringar 
som samtidigt breddar utbildningsutbudet i Skara-
borg. Ett fortsatt samarbete sker med en  
gemensam kurskatalog för fem kommuner som då 
fungerar som en av tre utbildningsnoder i Skaraborg. 
En ny ansökan om statsbidrag kopplat till Lärcenter-
tanken är inlämnad med syfte är att fortsätta stärka 
en delregional mötesplats för vuxenstuderande som 
erbjuds en likvärdig tillgång till kommunal vuxenut-
bildning. 

Förvaltningen är en viktig aktör i Skaraborgssamver-
kan och är både delaktig och drivande i flera av de 
utvecklande processerna. 

I augusti startade förvaltningen en ny yrkeshögsko-
leutbildning (YH), Tekniker för spårbundna fordon. 
YH Guldsmed är också en utbildning som förvalt-
ningen driver i egen regi. Under årets antagningspro-
cess till Tekniker för spårbundna fordon syntes ett 
behov av behörighetsgivande förutbildning. Det kan 
behöva utredas hur branschen och förvaltningen ska 
möta upp det behovet framöver. Förvaltningen har 
inte lämnat in några nya ansökningar om YH-utbild-
ning till Myndigheten för yrkesutbildningar inför 
2022.  

Som indikator under mål 3 mäts Andel inskrivna på 
förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhållande 
till antalet platser.  

Vid höstens antagning erbjöd YRK 91 egna 
utbildningsplatser varav 80 fylldes. Andel startande 
elever i förhållande till antal platser var 88 %. 
Motsvarande siffror för antagningomgången till 
januari 2022 är 79 egna platser varav 62 platser har 
fyllts. Under hela 2021 har YRK erbjudit 210 
utbildningsplatser varav 189 har fyllts. Andel 
startande elever totalt sett under hela 2021 för de 
gymnasiala yrkesutbildningarna var 90 %.  

 

En utmaning inom YRK som har följt i pandemins 
spår har varit svårigheten att hitta APL-platser (ar-
betsplatsförlagt lärande), främst till CNC-utbild-
ningen. Här kan samverkan med KLF näringslivsen-
het spela roll framöver där arbete fortgår för att 
knyta upp praktikplatser inom näringslivet. Det finns 
också en APL–grupp inom ramen för Skaraborgs-
samverkan som syftar till att rutiner och lägesrappor-
ter för platsutbud är uppdaterade. Gällande Falkö-
pings behov inför 2022 bedöms det att antalet platser 
kommer att vara tillräckligt, bland annat därför att 
elevantalet är lägre utifrån att ingen enskild språk-
förstärkt utbildningsgrupp kommer starta. Elever 
som har behov av språkstöd får framgent detta ge-
nom att kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller 
undervisning i svenska som andraspråk. 

Utöver APL-platser finns behov av lärlingsplatser, 
en utbildningsform som är mer resurskrävande för 
branschen. Detta är en fortsatt utmaning för YRK att 
öka antalet platser för lärling, oavsett bransch. 

Särvux har under 2021 utökat verksamheten med tre 
nya kurser, musik, svensk drama-teater och geografi 
Sverige. Elevantalet på Särvux har ökat under hösten 
och det är framför allt till de praktiska kurserna som 
elever söker sig till som exempelvis hem- och kon-
sumentkunskap 

Utveckla matchningsprocessen 

Det är av stor vikt att matchningsperspektivet mot 
den lokala och regionala arbetsmarknaden genomsy-
rar utbildningsutbud och aktiviteter. Utifrån rådande 
situation på arbetsmarknaden och den strukturella 
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förändringen för kompetensbehov är det idag svårt 
att säga om förvaltningens utbud av utbildning och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att möta 
framtidens kompetensförsörjning. Frågan bedöms 
vara en av de största utmaningarna för förvaltningen 
under kommande planperiod och beskrivs i verk-
samhetsplanen för 2022-2024. Genom att följa upp 
elever/deltagare sex månader efter avslutad utbild-
ning/insats har förvaltningen en möjlighet att utvär-
dera utbud och matchning. Sexmånadersuppföljning-
arna är en indikator under mål 3 och genomförs 
inom yrkesutbildningar och AME. 

Under 2021 har 123 personer som avslutats från 
AME ringts upp varav 87 har svarat, det ger en 
svarsfrekvens på 71 %.  

 

16 % av respondenterna uppger att har någon form 
av anställning, 21 % att de är i studier samt 50 % att 
de är arbetssökande. Motsvarande siffror för helår 
2020 är 20 % i arbete, 24 % i studier samt 42 % ar-
betssökande. Det är en försämring inom alla para-
metrar och mest oroande är att andelen som står till 
arbetsmarknadens förfogande fortsätter öka. Pande-
mins påverkan på konjunkturen samt tidigare beskri-
ven målgrupp som står i behov av mer stöd syns i 
statistiken. Den totala andelen som gått vidare till ar-
bete/studier inom sex månader efter avslutad insats 
(AME) visar på 37 % vilket är lägre än tidigare års 
mätningar.  

 

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategin 
vilar främst på KAN och dess förvaltning men alla 
kommunens verksamheter ska stötta och vara aktiva 
i att få fler i arbete och därmed minska behovet av 

ekonomiskt bistånd. Ett viktigt arbete är att stötta nä-
ringslivet i att ta ett större socialt ansvar, bland annat 
genom att skapa förståelse för målgruppen som står 
utanför arbetsmarknaden. Ett absolut fokus är att 
skapa hållbarhet i alla dessa processer. Arbetsmark-
nadens utveckling är avgörande för en fortsatt sam-
hällsutveckling och välfärd. 

Som kompletterande indikator följs också Andel av 
arbetsmarknadsenhetens deltagare som går till ar-
bete/studier/praktik. Betydligt färre har gått ut i ar-
bete och studier men framför allt i praktik. Eftersom 
praktikanter fortfarande befinner sig i verksamheten 
och andel personer som gått till arbete/studier ställs i 
relation till antal avslutade kan indikatorn inte pre-
senteras som ett enda mått. Av 253 inskrivna delta-
gare har 18 personer gått till praktik, det motsvarar 
7 %.  

 

Som jämförelse hade 20 % kommit i praktik under 
2020 och 33 % under 2019. Kommunens verksam-
heter har varit sparsamma med att ta emot praktikan-
ter under pandemin vilket syns i statistiken. I analys 
framkommer att en ökning har skett gällande andel i 
arbetsträning, se diagram. 

 

21 % av inskrivna deltagare har befunnit sig i arbets-
träning under året i jämförelse med 14 % under 
2020.  
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Av de 148 deltagare som avslutats har 42 avslutats 
till arbete eller studier, det motsvarar 28 %.  

Förutom aktiviteter och deltagare hanterar AMC 
även alla kommunens subventionerade anställningar. 
Under året har 210 bidragsanställningar registrerats. 

 

Den vanligaste placeringen är inom KAF (56) tätt 
följt av Barn- och utbildningsförvaltningen (35). 
Flera av anställningarna ligger inom ramen för Con-
nect som i sin analys lyfter fram kravprofilering som 
en framgångsfaktor men också utmaningar såsom 
språkförbistring och kulturskillnader. Genom en 
subventionerad anställning erhåller individen exem-
pelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk 
vilket förbättrar utsikterna för etablering på den 
öppna arbetsmarknaden. Arbetsplatsen i sin tur beri-
kas med mångfald och bidrar till ett stärkt socialt an-
svar. Under kommande planperiod ska förvaltningen 
fortsätta utveckla arbetet för olika former av sub-
ventionerade anställningar för att bidra till ett erfa-
renhetsbaserat lärande och minskat socialt utanför-
skap. Från och med 2022 ska även subventionerade 
anställningar följas upp sex månader efter avslut och 
tillkommer som ny indikator. Det föranleder djupare 
analyser gällande anställningsformen och vad den 
leder till framöver. 

Höstens sexmånaders-uppföljning för yrkesutbild-
ning på gymnasial nivå har genomförts inom ramen 
för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i 
KomX. Det ger möjlighet att få information om an-
del Falköpingsbor som befinner sig i arbete/studier 
efter studier i någon av Skaraborgs övriga kommu-
ner. Resultatet är vid årsskifte inte komplett vilket 

föranleder en senare analys som kan presenteras till 
delår per april 2022.  

Senaste uppföljningen inom YRK, per delår augusti 
visade att färre befann sig i arbete sex månader efter 
avslut än tidigare år. En trolig anledning var pande-
min då det framför allt var restaurangelever som var 
arbetssökande. Även inom vård och omsorg var det 
färre än tidigare vilket förklarades med att många 
verksamheter inte kunnat erbjuda vikariat eller kor-
tare anställningar på grund av smittspridningsre-
striktioner. Tidigare delårsrapporter har också tagit 
upp förskjutningen av utfärdade diplom som anled-
ning till variation som påvisats mellan tillsvidarean-
ställning och timanställning. Diplom är en förutsätt-
ning för att erbjudas en tillsvidareanställning i Fal-
köpings kommun men många som studerat språkför-
stärkt utbildning har prioriterat yrkeskurserna och 
avslutar sina svenskstudier efter att utbildningen är 
klar vilket leder till ett diplom i efterskott. Att di-
plom kan utfärdas är viktigt inte bara för individens 
hållbarhet på arbetsmarknaden utan också för att 
språket är identifierat som en barriär för anställning, 
oavsett bransch.  

Under 2021 har det skett en nationell översyn av äm-
nes- och kursplaner inom vård och omsorg med 
syfte att skapa förutsättningar för en nationell sam-
manhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de 
kompetenskrav för undersköterska som Socialstyrel-
sen föreslagit. Detta förstärker matchningsprocessen 
för de elever som framöver examineras från vård- 
och omsorgsutbildningen men ställer också högre 
krav på elevernas grundläggande språknivå vilket i 
sin tur påverkar förvaltningens övriga pedagogiska 
verksamheter. Språkombud ute på arbetsplatser kan 
vara en god resurs för de elever och medarbetare 
som behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen 
språkutvecklande och gynna en bättre kommunikat-
ion. Det kan både handla om att stödja dem som har 
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kolle-
gor i frågor om vardaglig språkanvändning. Under 
2022 kommer flera verksamheter inom kommunen 
att delta i en pilotomgång för språkombud och en in-
troduktionskurs startar redan efter årsskiftet. Kon-
ceptet språkombud ligger i linje med kommunens 
mål om stärkt kompetensförsörjning samt förvalt-
ningens mål att stärka individens position på arbets-
marknaden och därmed bidra till ett näringsliv som 
utvecklas.  

Kortfattad samlad bedömning av nämndens 

delmål utifrån kommunens övergripande mål 

Även under mål 3 har pandemin påverkat många av 
de processer som förvaltningen driver eller deltar i 
för att erbjuda matchning och ett utbildningsutbud 



NÄMNDSBERÄTTELSE 

24 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

som arbetsmarknaden efterfrågar. Samverkan med 
KLF näringsliv har en god beredskap att stärka såväl 
näringsliv som den enskilde när samhällets restrikt-
ioner lättar. Med framtida fokus på social hållbarhet 
är förhoppningen att samverkan inom kommunen 
och med näringslivet ska gynna såväl målarbetet 
inom mål 1 som syftet med arbetsmarknadsstrategin. 
Andelen deltagare från AME som avslutats till ar-
bete/studier samt gått till praktik är färre under 2021 
än tidigare år. Indikatorn för andel deltagare som sex 
månader efter avslut befinner sig i arbete/studier är 
också lägre vilket sammantaget ger en låg målupp-
fyllelse för matchning och hållbarhet gällande AME. 
För YRK slutförs analys av sexmånadersuppfölj-
ningen till delår april 2022. Tidigare uppföljning 
som utförts under året visade även här på en försäm-
ring av andelen som befann sig i arbete/studier sex 
månader efter avslutad utbildning. Inom Vård och  

omsorg hade majoriteten en anställning efter avslut 
men i andra branscher såsom restaurang har det varit 
en större utmaning för elever att etablera sig. I ana-
lysen blir det svårt att säga om förvaltningens utbud 
motsvarar det kompetensbehov som arbetsmark-
naden har. Även om kommunens interna samverkan 
fortgår enligt plan finns inte underlag för analys som 
kan påvisa stärkta förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas. Indikatorerna för mål 3 visar att ett 
fortsatt arbete behövs gällande framtida behovsana-
lys tillsammans med näringsliv och samverkansfor-
mer som exempelvis Vux Skaraborg.  

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 3, 
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utveck-
las, som godtagbar. 

   

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

Andel deltagare AME som gått till arbete/studier/ (%) 51% 31% 30% 28% 
Andel deltagare som gått till praktik (av inskrivna deltagare 
AME) %

44% 33% 20% 7% 
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 
månader efter avlutad insats (AME)

72% 58% 44% 26% 
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 
månader efter avlutad insats (YRK)

100% 88% 80% 71% 
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal 
utbildningsplatser (%)

90% 

NÄMNENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Delmål: Förvaltningens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning 

 

Nästa digitala steg 

Digitalisering möjliggör en högre grad av flexibilitet 
och effektivitet för förvaltningen, både inom organi-
sationen och gentemot målgruppen. Pandemin har 
forcerat nya digitala arbetssätt och skyndat på pro-
cesser när det gäller mötesformer och undervisnings-
möjligheter. En av de största utmaningarna för för-
valtningen är elever och deltagares tillgång till digi-
tala medel i hemmet, här behöver förvaltningen även 
fortsatt vara lyhörd och erbjuda möjligheter för att 
motverka ett digitalt utanförskap. Elever inom SFI 
har haft möjlighet att låna tekniska hjälpmedel vilket 
har bidragit till att de klarat sina studier och kunnat 
gå vidare till nästa kurs. Digitala kunskaper förstär-
ker elevernas motivation och studieteknik vilka båda 
är viktiga faktorer för fullföljda studier och etable-
ring på arbetsmarknaden. Fjärr- och distansstudier 
har varit den vanligaste undervisningsformen under 
såväl 2020 som 2021 men förväntas användas delvis 
även framledes. Det är därför viktigt att fortsätta 
stärka både strukturerna och kompetensen kring di-
gitala frågor och områden eftersom digitaliserings-
takten fortsätter vara hög rent generellt i samhället. 
Det är troligt att den digitala utvecklingen har gjort 
att efterfrågan på digitala utbildningstjänster kom-
mer att kvarstå och förvaltningen behöver vara i 
framkant gällande system och varianter av utbild-
ningsformer för att möta dessa behov. Detta kommer 
även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensför-
stärkning hos medarbetarna. Med högre personell di-
gital kompetens höjs kvalitén inom undervisning och 
andra erbjudna tjänster men framförallt kan effekti-
viteten öka i administrativa processer med hjälp av 
tekniska resurser och kunskap om dessa. De erfaren-
heter och kunskaper som förvaltningen erhållit under 
pandemins omställningskrav kommer att vara ut-
gångspunkten för nästa digitala utvecklingssteg. Här 

blir kollegial samverkan viktig vilket beskrivs vidare 
under rubriken Hållbart medarbetarskap.  

Det digitala arbetet inom AME har inte kommit lika 
långt som inom Vuxnas lärande. Aktiviteter och in-
satser har inte kunnat ersättas med digitala forum så 
som undervisning har kunnat göra. De digitala struk-
turerna inom AME är ett fortsatt utvecklingsområde. 
Inom Stöd- och försörjningsenheten har ett omfat-
tande arbete med digitalisering av kvalitets- och led-
ningssystem pågått under hösten och beräknas vara 
slutfört under början av 2022. 

Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark för-
ankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstra-
tegi. 

Hållbart medarbetarskap 

Distansarbete, fjärr- och distansstudier, fysiskt 
stängda lokaler och en stor del digitala möten istället 
för att ses fysiskt har fortsatt utmana vardagen och 
arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare. Dessa 
faktorer spelar alla in i den psykosociala arbetsmil-
jön. Den digitala vardagen har öppnat möjligheter 
såsom att arbeta hemifrån men också varit en stres-
sande faktor som utmanat såväl medarbetare som 
chef. Det nära ledarskap som förvaltningen strävar 
efter har utmanats av den digitala distans som skap-
ats under delar av året. Förvaltningen vill stärka tilli-
ten genom hela styrkedjan, mellan politik och tjäns-
tepersoner, mellan chef och medarbetar, mellan 
medarbetare och mellan medarbetare och medbor-
gare. Kommunikation på alla styrkedjans nivåer, öp-
penhet och faktabaserade underlag för beslutsfat-
tande stärker och skapar tillit. I den digitala varda-
gen är det svårt att skapa relationer vilket också på-
verkar den psykosociala arbetsmiljön och till den 
tillitsbaserade styrningen.  

Under våren genomfördes kommunens medarbetar-
enkät och förvaltningen har både en hög svarsfre-
kvens (87 %) och ett högt NMI (Nöjd medarbetarin-
dex). Årets NMI uppgår till 76 vilket är högre än 
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förra mätningen, 2019 då NMI var 75. Medarbetar-
enkätens syfte är att ge indikation på hur medarbe-
tare inom Falköpings kommun upplever kommu-
nen/förvaltningen som arbetsgivare. Förvaltningen 
har goda resultat inom områden som engagemang 
och medarbetarskap, ledarskap, mål och resultatstyr-
ning. Förbättringar finns att göra inom området ut-
vecklingssamtal och lönesamtal där resultatet avvi-
ker något från 2019. Vidare ser ansvariga för respek-
tive verksamhet att frågan gällande arbetsplatsträf-
fens relevans/meningsfullhet haft lägre resultat och 
därmed också är ett utvecklingsområde. Under se-
nare år har förvaltningen förändrat genomförande av 
APT och har genom APT i mindre grupper också 
möjliggjort ett förbättrat dialogforum för medarbe-
tare och chef. Förvaltningen har ett högt förtroende 
till medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och 
erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv verksam-
het med god kvalitet. 

God kvalitet säkerställs genom att rekrytera, ut-
veckla och behålla den kompetens som verksamhet-
erna och uppdragen kräver. Som indikator för mål 4 
mäter förvaltningen andel lärare som undervisar i sin 
behörighet samt andel lärare med legitimation.  

 

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvalt-
ningen har under flera år haft en stabil andel som 
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 87 % och 
det gör även andelen lärare med legitimation. Andel 
lärare som både har legitimation och undervisar i sin 
behörighet uppgår till 82 %. Behöriga lärare säker-
ställer en hög kvalitet i de pedagogiska verksamhet-
erna.  

Kollegial samverkan och kollegialt lärande är en 
viktig del i att stärka samverkansstrukturer och för-
valtningens kompetenskapital. Det är en av förutsätt-
ningarna för att tillsammans lösa uppdragen i arbets-
marknadsstrategin och förvaltningens övergripande 
mål gällande verksamhets- och ekonomistyrning. 
Inom de pedagogiska verksamheterna kopplar för-
stelärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsar-
bete med kollegialt lärande och förvaltningens mål 
för att gynna fokusområdena Fullföljda studier och 

aktiviteter, Aktivt arbete med att höja elevernas val-
kompetens samt Nästa digitala steg. Framöver för-
väntas detta ge goda effekter på processerna som ska 
minska avbrott och ge högre andel godkända betyg. 
Det senaste digitala arbetsåret har i flera aspekter 
synliggjort vikten av kollegial samverkan och stött-
ning, bland annat i bedömningssituationer som varit 
försvårande utan fysiska möten med eleverna.  

Processbaserade arbetssätt 

Verksamhetsflytten av Stöd- och försörjningsen-
heten har påverkat förvaltningens arbetsprocesser så-
väl strategiskt som operativt under större delen av 
året. Det kommer att fortsätta krävas ett omfattande 
arbete gällande processutveckling och kartläggning 
av målgrupp och arbetsmetoder under en lång tid 
framöver. Utmaningarna som förvaltningen står in-
för kräver samarbete, samverkan och medarbetarnas 
delaktighet och det är av stor vikt att visa förståelse 
för komplexiteten hos såväl målgruppen som i ar-
betsmarknadsstrategins förväntningar.  

Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt 
för att förbättra de övergripande processerna som 
gäller verksamhets- och ekonomistyrning.  

Struktur, systematik och processbaserade arbetssätt 
är alla nödvändiga för att kunna möta omvärldens 
förändrade krav och fungerar dessutom som grund-
stenar i det ständiga förbättringsarbetet.  

Under hösten implementerades en ny kvalitetsstruk-
tur som ska skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom de 
två stora verksamheterna AME och Vuxnas lärande. 
Den nya strukturen bygger på dialogbaserad uppfölj-
ning och kommer att gynna kommunikation, tillit 
och de förvaltningsövergripande processerna. Den 
största skillnaden blir att utvecklingsplaner tas fram 
för AME respektive Vuxnas lärande istället för att 
arbetet sker på arbetslagsnivå. Detta effektiviserar 
inte bara det administrativa arbetet utan ger också en 
mer sammanhållen koppling till förvaltningens verk-
samhetsplan. Den nya strukturen kommer tillämpas 
fullt ut under kommande planperiod 2022-2024. 

Uppföljning och analys är bland de viktigaste de-
larna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt be-
roende av medarbetarens kännedom om, förståelse 
för och delaktighet i arbetet. Ett omfattande arbete 
har genomförts inom förvaltningen gällande sta-
tistik, avbrott och definitioner för att säkerställa kva-
liteten på analysunderlag. Under året har en översyn 
av antagningsprocessen gjorts parallellt med fortsatt 



NÄMNDSBERÄTTELSE 

Verksamhetsredovisning för år 2021 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 27 

fokus på hanteringen av avbrott. Gällande antag-
ningsprocessen är målet att alla ansökningar ska vara 
digitala. Målet är ännu inte uppfyllt då ansökningar 
till kurser via externa utbildare fortfarande kan 
komma på papper. Digitala ansökningar är kom-
pletta och det saknas ingen information vilket kan 
bromsa upp arbetsflödet. Arbetet med att ytterligare 
utveckla hemsidan förväntas leda till ökad valkom-
petens hos medborgarna. Förhoppningen är att 
minska antalet obehöriga sökande. Det effektiviserar 
antagningsarbetet och frigör tid som SYV istället 
kan lägga på vägledningssamtal med individer vilket 
ger högre valkompetens hos denne. 

Fortsatt processutvecklingsarbete som också rimmar 
med digitaliseringsstrategin är att utforska möjlig-
heterna till e-tjänster samt undersöka hur automati-
sering kan effektivisera och kvalitetssäkra delar av 
administrativa processer. En process att se över gäl-
lande automatisering är bland annat handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Med automatisering av delar av 
processen finns potential att frigöra resurser för fler 
personliga möten och förändringsinriktat socialt ar-
bete som ger effekt på individens matchningspro-
cess.  

Under året har 83 beslut inom Stöd- och försörj-
ningsenheten, överklagats till förvaltningsrätten. 
Detta är ett kvalitetsmått som tidigare följts inom en-
heten då den organisatoriskt låg under socialförvalt-
ningens individ- och familjeomsorg. Under kom-
mande år ska kvalitetsmått och hantering av dessa 
ses över. 

Kortfattad samlad bedömning av nämndens 

delmål utifrån kommunens övergripande mål 

Förvaltningens processer har utmanats ur flera per-
spektiv även under det gångna året. Pandemin är inte 
längre en plötslig faktor att förhålla sig till utan nu-

mera en del av det vardagliga livet även om restrikt-
ioner fortfarande bromsar eller förändrar många ar-
betssätt. Det är tack vare digitala resurser och en ut-
ökad digital kompetens som förvaltningens pedago-
giska verksamheter kunnat bedriva utbildning med 
fortsatt god kvalitet. Tillsammans med kollegial 
samverkan kring bland annat strukturering av lär-
plattformen Fronter och utveckling av såväl under-
visning som kunskapsbedömning har elevernas lär-
process kunnat fortsätta trots årets delvisa fjärr- och 
distansundervisning.  

Inom Stöd- och försörjningsenheten har arbetet med 
revidering av rutiner samt digitalisering av kvalitets- 
och ledningssystem lett till högre kvalitetssäkring i 
de beslutande processerna. 

Årets medarbetarenkät visar på goda resultat med ett 
högre NMI än tidigare år vilket indikerar att förvalt-
ningen och kommunen upplevs som en attraktiv ar-
betsgivare. Även den höga andelen lärare som un-
dervisar i sin behörighet stärker denna uppfattning. 
Det är av stor vikt att rekrytera, behålla och utveckla 
kompetensen som behövs för att verksamheten ska 
drivas och utvecklas med god kvalitet. Förvaltningen 
har verkat för att stötta och värna hållbarheten i det 
nära ledarskapet trots den distans som digitala ar-
betssätt kan ha medfört. 

Verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-
enheten har påverkat både det dagliga och det strate-
giska arbetet inom flera delar av förvaltningen, både 
före och efter flytten. Som följd av förvaltningens 
större organisation har många processer och struk-
turer behövt en översyn. Arbetet fortsätter in i nästa 
planperiod.  

Måluppfyllelsen för mål 4, Kommunens organisat-
ion ska vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning, bedöms som god. 

 

  

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 TREND 

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med 
föregående mätning

75 76 

Andel lärare som undervisar i sin behörighet 78% 80% 83% 87% 

Andel lärare med legitimitet 87% 

NÄMNENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning

Tertial 1,2,3



NÄMNDSBERÄTTELSE 

28 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021 

Förväntad utveckling 

Verksamhetsövergång Stöd- och 

försörjningsenheten till AME 

Under året har en ny arbetsmarknadsstrategi beslu-
tats och en verksamhetsflytt har skett för Stöd- och 
försörjningsenheten till KAF. Detta är två viktiga 
delar i Falköpings arbetsmarknadspolitik vars syfte 
och förväntan är att få fler i arbete samt minska be-
hovet av ekonomiskt bistånd. 

Den nya organisationen förväntas utveckla metoder 
och effektivisera processer som på sikt kommer att 
synas i statistik och ekonomiskt resultat.  

Hållbar matchning 

Förvaltningens förutsättningar att matcha utbud med 
efterfrågan av kompetens är till stor del beroende av 
samverkan och nätverk. Strukturförvandlingen på ar-
betsmarknaden gör behoven svårprognosticerade 
och matchningsproblematiken än större. Trots en 
lägre arbetslöshet är det färre som avslutas till ar-
bete/studier och det är en högre andel kursdeltagare 
som gör avbrott inom sin utbildning. Genom fortsatt 
arbete med stärkt valkompetens, motiverande samtal 
och kartläggning förväntas fler komma vidare med 
fullföljda studier, hamna i rätt typ av insats för att 
genomgå stegförflyttning samt närma sig egen för-
sörjning. Utöver detta förväntas samverkan med 
både kommun och näringsliv stärka det sociala an-
svaret. Vuxenutbildning och fullföljda studier är 
verktyg för en hållbar matchningsprocess och för in-
dividens etablering på den reguljära arbetsmark-
naden.  
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Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning 

Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de pe-
dagogiska verksamheterna. I samhället råder det 
fortfarande en stor osäkerhet kring framtiden vilket 
gjort det svårt att per delår augusti prognosticera 
mängden ansökningar och hur elever klarar att full-
följa sina studier. Under hösten har mer undervis-
ning skett på plats. Fjärr- och distansundervisningen 
som bedrivits under delar av pandemin är inte en op-
timal studieform. En effekt av detta kan bli en för-
längning av studieprocessen för många av de stu-
derande, vilket i sin tur påverkar genomströmnings-
takten. Förvaltningens målgrupp har förändrats och 
fler behöver längre tid på sig för att bli redo för nästa 
steg.  

Inom AME påverkas deltagarantalet av vad som sker 
i omvärlden och även det är svårprognosticerat. 
Verksamheterna är beroende av externa aktörer 
framförallt AF. Den situation som myndigheten fort-
farande befinner sig i drabbar alla de beröringspunk-
ter som förvaltningen har med AF. 

I de beräkningarna av nyckeltal har hänsyn tagits till 
deltagare inom uppdragsutbildningen. Inom ramen 
för AME görs för första gången två olika beräk-
ningar, dels för stöd och försörjning kopplat till eko-
nomiskt bistånd och antal hushåll, dels till de verk-
samheter där olika insatser genomförs med delta-
gare.  

Ekonomiska förändring jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Den största ekonomiska förändringen jämfört med 
Verksamhetsplan 2021-2023 är kopplad till verk-
samhetsövergången av Stöd- och försörjningsen-
heten. Per 1 maj flyttades budgeterade medel från 
socialnämnden till KAN. Sedan några år tillbaka kan 
konstateras att budgeterade medel inte täcker beho-
vet av ekonomiskt bistånd, vilket också är fallet per 
helår 2021.  

Liksom tidigare år är nämnden beroende av externa 
intäkter. Det är utmanande att budgetera och progno-
sticera de externa intäkterna och de är en osäkerhets-
faktor i budgetarbetet. Intäkterna kan ändras i pro-
gnosarbetet, men med mycket stor försiktighet.  

Inför budget 2021 skulle verksamheterna genomföra 
en omställning med 1,5 mkr. I konsekvensbeskriv-
ningen framkom att det är inom icke lagstadgade 
verksamheter som en förändring kan ske och har så 
gjorts. YH Signalteknik har under 2021 avvecklats. 
Dock har en ny YH-utbildning startat, Teknik för 
spårbundna fordon, efter politiska beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelser & Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Utbildning av vuxna

Bruttokostnad  64 199      65 813      62 626     

Nettokostnad  38 760      42 461      42 375     

Antal deltagare  5 501      5 467      5 470     

Nettokostnad (tkr)/deltagare  7,0      7,8      7,7     

Nettokostnad (tkr)/ invånare *  1,2      1,3      1,3     

Arbetsmarknad

Bruttokostnad  25 390      30 811      36 174     

Nettokostnad  12 060      15 007      17 806     

Antal deltagare  649      706      679     

Nettokostnad (tkr)/deltagare  18,6      21,3      26,2     

Nettokostnad (tkr)/ invånare *  0,4      0,5      0,5     

Stöd- och försörjning

Bruttokostnad  37 157     

Nettokostnad  36 256     

Antal hushåll  468     

Nettokostnad (tkr)/hushåll  77,5     

Nettokostnad (tkr)/ invånare *  1,1     

Gemensamt

Bruttokostnad  3 256      4 057      3 927     

Nettokostnad  3 256      4 057      3 927     

Antal deltagare  6 150      6 173      6 149     

Nettokostnad (tkr)/deltagare  0,5      0,7      0,6     

Nettokostnad (tkr)/ invånare *  0,1      0,1      0,1     

VERKSAMHETSREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
PROG

 AUG 2020 

Utbildning av vuxna
(yrk,sfi,allmänna ämnen)

Antal elever 1 763 1 508 1 750

Antal kursdeltagare 5 558 4 725 5 500

Arbetsmarknadsenheten

Antal deltagare 317 253 250
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Personalredovisning  

Personalredovisning 

Förvaltningen har 218 anställda. 143 av dem har 
tillsvidaretjänst och 64 visstidstjänster. Utöver 
dessa finns också ett antal timanställda. Per 1 maj 
2021 utökades antalet medarbetare i och med verk-
samhetsövergången av Stöd- och försörjningsen-
heten. Det togs ingen hänsyn till detta i verksam-
hetsplanen 2021-2023 men förklarar ökningen. 

Chefer i verksamheten följer upp frånvaron löpande 
och följer kommunens rutiner för detta. 

2021 var ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken på 
grund av pandemin och de förändrade sjukskriv-
ningsregler som varit gällande under året. 

Kompetensförsörjning 

Förvaltningen har en hög andel behöriga lärare. Per 
31 augusti är 87 % av undervisande lärare behöriga 
i de ämnen de undervisar i, lika stor andel 87 %, har 
lärarlegitimation.  

Personalmässiga förändringar jämfört med 

personalplaneringen 

Vid eventuella vakanser sker noggranna övervägan-
den utifrån befintliga resurser inför eventuell rekry-
tering.  

 

 

 

  

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Tillsvidareanställda 132 143 131 12 146

Visstidsanställda 42 64 45 19 42

Timanställda 6 11 6 5 8

Pensionsavgångar 2 1 3 -2 3

Rekryteringar tillsvidareanställda 9
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning  

  

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Nämndens preliminära resultat per helår är 8 516 tkr 
sämre än budget, men något bättre än prognosen per 
delår augusti.  

På intäktssidan kan konstateras att schablonersätt-
ningen blev lägre än budget, men i nivå med progno-
sen. Lönebidragen blev högre än både budget och 
prognos utifrån utökat antal subventionerade anställ-
ningar, främst extratjänster. Utfallet för statsbidra-
gen kopplade till yrkesutbildningar blev högre än 
både budget och prognos. Mer medel än budgeterat 
erhölls i bidrag för YH Guldsmed. Arbetsför-
medlingen tilldelade medel kopplat till ersättning för 
handledare inom feriepraktiken samt satsningen 
Jobb för unga.  

Dessa faktorer bidrar till att intäkterna är högre än 
både budget och prognos även om andra mindre in-
täktsposter blev lägre än budget till följd av pande-
min.  

Utfallet för personalkostnaderna är mer eller mindre 
i nivå med budget. Det förklaras med satsningen på 
subventionerade anställningar. Det finns fortsatt en 

stor medvetenhet om att resursplanera personalen 
väl utifrån den ekonomiska situationen.  

Utfallet inom verksamhetskostnaderna är högre än 
budget vilket prognosen i delår augusti också visade. 
Den största delen förklaras av ekonomiskt bistånd. 
Även inom övriga verksamhetskostnader är utfallet 
högre än budget och prognos. Det mesta av kostna-
derna går till serviceavgifter, medlemskap, licenser 
och förbrukningsmaterial. Nästan hälften av de bud-
geterade medlen avser köp av kurser från externa ut-
bildningsanordnare. Utfallet per helår blev dock nå-
got högre än budget.  

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

I och med verksamhetsövergången av Stöd- och för-
sörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott 
kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har 
för avsikt att arbeta vidare med det politiska uppdra-
get inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. Effek-
terna av arbetet behöver ses över tid.  

Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt 
framöver både utifrån ett konstaterat underskott men 
även utifrån vissa osäkerheter i övriga verksamheter. 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 3 122 2 713 4 113 -1 400 3 541

Statsbidrag 30 410 34 613 29 325 5 288 27 719

Övriga intäkter 4 365 5 229 4 561 668 4 387

Interna intäkter 115 861 200 661 400

Summa intäkter 38 012 43 416 38 199 5 217 36 047

Kostnader

Personalkostnader -81 259 -92 905 -92 343 -562 -90 668

Verksamhetskostnader -9 396 -39 810 -27 632 -12 178 -37 125

Kapitalkostnader -655 -529 -633 104 -633

Interna kostnader (inkl. internhyra) -8 289 -9 643 -8 546 -1 097 -8 546

Summa kostnader -99 599 -142 887 -129 154 -13 733 -136 972

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -61 587 -99 471 -90 955 -8 516 -100 925
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Verksamhetsredovisning 

  

 

UTBILDNING AV VUXNA 

Utfallet för utbildning av vuxna är bättre än budget. 
Schablonersättningen blev lägre än budget men i 
nivå med prognosen. Statsbidragen kopplade till yr-
kesutbildningarna är svåra att prognosticera och per 
delår augusti presenterades en prognos i nivå med 
budget. Utfallet blev högre och det förklaras till 
största delen med mer bidrag inom ramen för kom-
binationsutbildningar.  

Personalkostnaderna är lägre än budget. Vid even-
tuella sjukskrivningar och vakanser så resursplane-
ras noga innan personal ersätts.  

Verksamhetskostnaderna är högre än budget vilket 
till viss del förklaras av högre kostnader för kurser 
som köps av externa utbildningsanordnare. Till det 
kommer att den kostnadstunga YH-utbildningen 
Tågteknik för spårbundna fordon startat under året. 

ARBETSMARKNADSENHETEN 

Utfallet för AME är sämre än budget. Per helår kan 
konstateras ett underskott med 8,6 mkr för 8 måna-
der kopplat till ekonomiskt bistånd.  

Personalkostnader är högre än budget vilket förkla-
ras av ett ökat antal subventionerade anställningar 
inom främst Connect 2.0 men även en satsning från 
regeringen om att skapa möjligheter till jobb för 
ungdomar. Kopplat till dessa ökade kostnader finns 
ökade intäkter i form av lönebidrag och riktade me-
del från Arbetsförmedlingen. Den nettokostnad som 
uppstår påverkar resultatet och är inte budgeterad.  

Övriga verksamhetskostnader är högre än budgete-
rat vilket till viss del kan förklaras med oväntade 
kostnader kopplat till verksamhetsövergången. 
Även inom de andra verksamheterna är övriga kost-
nader något högre än budget  

GEMENSAMT 

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns 
förvaltningsövergripande funktioner som specialpe-
dagog och SYV. Här ingår också bibliotek, kund-
service samt ett café som är mer riktade till verk-
samheterna lokaliserade på Lärcenter.  

En del intäkter har uteblivit inom caféverksamheten 
då den delvis varit stängd under året. Personalkost-
nader är något lägre än budget. Verksamhetskostna-
derna är i nivå med budget. 

 

 

 

 

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 
2020 

BOKSLUT 
2021 

BUDGET 
 2021 

AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Utbildning av vuxna -30 689 -29 873 -31 111 1 238 -31 297

Arbetsmarknad -13 890 -52 628 -42 453 -10 175 -52 666

Gemensamt -17 008 -16 970 -17 391 421 -16 962

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -61 587 -99 471 -90 955 -8 516 -100 925
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Investeringsredovisning 

  

 

RE/LÖPANDE INVESTERINGAR 

Inköpen för att kunna byta ut personalens bärbara 
datorer enligt plan har genomförts enligt budget. Un-
der hösten har en lastbil köpts in till verksamheterna 
inom AME. Det som tillkommit och leder till att 
budgeterade medel inte räcker är inköp av möbler 
till Stöd- och försörjningsenheten och då främst till 
receptionen. Då det krävs anpassade möbler till be-
söksrummen där har det inte varit möjligt att an-
vända sig av utbudet i möbellagret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Investeringar

Bilar, bussar, lastbilar 286 0 286

Möbler 144 164 150 14 150

Teknikst utrustning 516 374 400 -26 400

Övriga investeringar 150 -150 150

Summa investeringar 660 824 700 124 700

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND 660 824 700 124 700
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Politiska uppdrag under år 2021 

 

Kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda hur en utökad samverkan kring ut-
bildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivi-
tet och minskade kostnader, kan genomföras. Upp-
draget ska redovisas för de båda nämnderna samt 
kommunstyrelsen under år 2021. 

Den pågående samverkan mellan med berörda rek-
torer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och 
Vuxnas lärande har under året delvis handlat om in-
formationsutbyte och ökad kännedom kring respek-
tive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en 
plan för fortsatt samverkan skapats, där fullföljda 
studier och hur medborgarna i Falköpings kommun 
ska stärka sin position på arbetsmarknaden är ut-
gångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta av-
stamp i gruppen ungdomar/unga vuxna som befin-
ner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret och 
riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet. 
Framåt ska fokus ligga på fullföljda studier och ar-
betet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvänd-
ning och kvalitét.  

För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars 
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings 
kommun är det av vikt att styrdokument stämmer 
överens. Inför kommande planperioder gäller det 
såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utveckl-
ingsplaner för respektive verksamhet. 



 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress: 521 81 Falköping 
Telefon, växel: 0515-88 50 00 E-post: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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Styrelsen och verkställande direktören för Falköpings Hyresbostäder AB avger följande årsredovisning 

och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse
 

Ägarförhållanden
 

Falköpings Hyresbostäder är ett helägt bolag till Falköpings kommun. Bolaget har ett helägt dotterbolag, 

Fastighets AB Mösseberg.

 

Företaget har sitt säte i Falköping.

 

Information om verksamheten
 

Falköpings Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med syfte att medverka till en god 

bostadsförsörjning i Falköpings kommun. Bolaget ska tillhandahålla bra, sunda och prisvärda bostäder 

och lokaler inom Falköpings kommun. Verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer.

 

Falköpings Hyresbostäder AB ska enligt direktiv från ägaren:

- medverka till att utveckla Falköping som en attraktiv bostadsort genom att skapa sunda och trygga 

  miljöer

- aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder

- aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor

- bidra till ökad inkludering och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare

- erbjuda ett prisvärt boende för alla

- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå

- använda medborgardialog som verktyg i sitt planeringsarbete vid bostadsbyggande

- var en socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av 

bostäder för särskilt utsatta grupper

- tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens 

efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund.

 

Verksamheten under 2021 har omfattat såväl förvaltning av bolagets befintliga fastigheter, som små och 

stora renoveringsprojekt samt nybyggnation. Bostadsbeståndet i moderbolaget Falköpings Hyresbostäder 

AB omfattar vid årsskiftet 2 038 (2 002) bostadslägenheter. Dessa är främst lokaliserade inom 

centralorten men finns också i sju av kommunens andra tätorter. 

 

Lokalerna i moderbolaget avser främst lokaler i vård-, service- och gruppboenden, en 

restaurangverksamhet, två större butikslokaler i centrum samt mindre lokaler i bostadsfastigheterna. 

Bolaget tillhandahåller också garage och parkeringsplatser.

 

Falköpings Hyresbostäders ABs marknadsandel av hyresrätterna i kommunen uppgår till ca 33%. Det 

samlade marknadsvärdet av fastigheterna inom koncernen uppgår till 2 029 017 tkr (1 846 312 tkr) 

medans det bokförda värdet uppgår till 980 690 tkr (934 017 tkr). 

 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges allmännytta, HBV (Husbyggnadsvaror förening) 

samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation).
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Fastighetsbestånd 2021 2020 2019 2018 2017
Bostäder Antal 2 038 2 002 1 964 1 915 1 937

Lokaler Antal 102 101 101 97 99

Garage Antal 653 653 603 594 601

P-platser Antal 777 767 743 681 701

Bostadsyta Kvm 129 061 126 457 123 180 121 747 123 286

Lokalyta Kvm 14 405 14 350 14 350 14 073 14 159

Uthyrning
Outhyrda lägenheter Antal 21 12 8 4 4

Hyresbortfall bostäder % 3,3 2,1 1,4 1,4 1,7

Hyresbortfall lokaler % 0,5 0,4 0,4 0,7 1,4

Antal flyttningar Antal 454 381 352 369 362

Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg äger industrilokaler, totalt 32 045 kvm, i Falköping 

samt Floby.

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

Corona
Bolaget har naturligtvis, som alla andra, påverkats av Corona-pandemin år 2021. Det varit svårare att 

genomföra visningar av lägenheter och vissa arbeten i lägenheterna. Underhåll och andra åtgärder har 

fått planeras om. Vissa hyresgäster har drabbats av betalningsproblem kopplat till Corona. 

 

Bolaget har erhållit stöd för att ge hyresrabatter till lokalhyresgäster i vissa branscher. 

 

Marknad
Under 2021 har det varit fortsatt god efterfrågan både på bolagets bostäder och lokaler. Vakansgraden, 

det vill säga andelen outhyrda lägenheter, ligger liksom tidigare år på en låg nivå även om pandemin 

gjort att den ökat. Cirka 5 600 personer är registrerade i bolagets bostadskö, alla är dock inte aktivt 

bostadssökande. 

 

Den stora efterfrågan de senaste åren har gjort att bolaget nyproducerat 122 bostäder och genom 

ombyggnation tillfört ytterligare 9 bostäder de senaste tre åren. Affärsplanen för 2019 - 2023 hade ett 

mål om 125 nya bostäder under perioden och det har alltså redan infriats.

 

Liksom tidigare år har även efterfrågan på lokaler varit god. Industrilokalerna i dotterbolaget har inte 

haft några vakanser och även moderbolagets större lokaler har kontrakt.

 

Förhandlingarna gällande hyreshöjning per 1 april 2022 är avslutad och Hyresgästföreningen och bolaget 

kom överens om en snitthöjning på 1,9%. Vid standardhöjningar förhandlas hyreshöjningar för dessa 

separat.

 

Bolaget medverkar normalt vid bomöten i de olika områdena samt vid möten med 

boinflytandekommittén. För att uppnå en god relation till kunderna och finnas nära hyresgästerna har 

bolaget valt att fortsätta sin satsning på områdeskontoren. Bolagets egen kundnöjdhetsundersökning 

visar på en fortsatt hög andel av nöjda kunder, hela 88% (87%). I Hyresgästföreningens egen 
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kundundersökning hamnade bolaget senast tvåa i Sverige bland hyresbolag med fler än 100 lägenheter!

 

Under 2021 har kvartersvärdar tillkommit på några av bostadsområdena, i samarbete med 

arbetsmarknadsenheten på Falköpings kommun. Under 2021 påbörjades också, i samarbete med 

Falköpings kommun, rekryteringen av en områdesutvecklare som ska jobba med social hållbarhet. 

Framöver innebär det ökat fokus på arbetet med sociala frågor.

 

Första utgåvan av kundtidningen HF-nytt gavs ut våren 2019 och har sedan dess getts ut med två 

nummer årligen. Arbetet med tidningen sker i samarbete med samhällsprogrammets medieinriktning på 

Ållebergsgymnasiet. 

 

 

Förvärv och Byggnadsverksamhet 
Inflyttning i 35 nya lägenheter i kvarteret Diamanten 1 har skett i juni 2021. Statligt investeringsstöd har 

beviljats för projektet. Samtliga lägenheter i våra nyproducerade byggnader är uthyrda.

 

Ett detaljplanearbete pågår för fastigheten Snickaren 3, vilket beräknas vara klart våren 2022.  

 

Underhåll
Planerade underhållsarbeten utförs fortlöpande inom bolagets fastigheter och bolaget lägger stor vikt vid 

att ta hand om fastighetsbeståndet. Bolaget upprättar en underhållsplan för de närmaste tre åren vilken 

revideras och uppdateras löpande för att kunna verka kostnadseffektivt och prioritera rätt bland de 

åtgärder som behöver göras. Underhållskostnaderna 2021 uppgick till 26 251 tkr (29 395 tkr), och 2022 

budgeteras ännu mer underhållsinsatser och standardhöjande åtgärder. Totalt uppgår budgeterat 

underhåll 2022 till 80 777 tkr (75 332 tkr) varav balanserade underhållsåtgärder och standardhöjande 

åtgärder utgör 51 990 tkr (47 170 tkr).

 

Under 2018 gick bolaget med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativet vilket inneburit och kommer att 

innebära även framöver stort fokus på energisparåtgärder och måluppföljning. Extra relevant ekonomiskt 

är detta projekt då höjningarna av taxor för el, fjärrvärme, vatten mm är betydligt högre än den allmänna 

prisutvecklingen, särskilt i Falköping. En genomgripande energisparutredning har resulterat i till 

exempel åtgärder inom belysning, vattenspar, undercentraler och klimatstyrning. Solcellsanläggningar 

har och kommer att installeras. Förutom rena energisparåtgärder utförs också klimatåtgärder i form av 

anläggande av ängar, översyn av klippintervaller och val av bränsle.

 

Med start under 2018 och avslut under 2021 har ett stort radon/ FTX-projekt genomförts på områdena 

Wetterlin och Grönelund och i samband med detta utfördes även standardhöjande åtgärder. Totalt har 

cirka 300 lägenheter omfattats av projektet och nu har slutrapportering av nya gränsvärden för radon 

kunnat lämnas in. 

 

I kvarteret Bergsliden påbörjades under hösten 2019 installation av nytt värmesystem i samarbete med 

Falbygdens Energi. Arbetet skulle slutförts under 2020 men på grund av Corona-restriktioner fortsätter 

arbetet även 2021 och 2022.

 

 

Personal och organisation
Under verksamhetsåret har medelantal anställda uppgått till 34 stycken. Av dessa arbetar 12 på kontoret 

och övriga anställda är fastighetsskötare och arbetar inom sina respektive bostads- och lokalområden. 

Personalomsättningen har varit fortsatt låg men under 2021 har tre personer gått i pension vilket medfört 

ersättningsrekryteringar.

 

Falköpings Hyresbostäder AB bistår Fastighets AB Mösseberg samt det kommunala bolaget 
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Hotellfastigheter i Falköping AB med fastighetsskötsel och administration. Kostnaderna för dessa 

tjänster faktureras till koncernbolagen.

 
Styrelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma 

som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie 

bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland 

ledamöterna ordförande och en vice ordförande.

 

Följande styrelse är vald till och med årsstämman i april 2023:

 

Ledamöter

Ulf Eriksson, ordf.

Caroline Lundberg, vice ordf.

Fredy Neüman, andre vice ordf.

Emanuel Ström

Jonas Larsson

Bengt Lundqvist

Ann-Kristin Bergström Svahn

 

 

Suppleanter

Hillevi Wallgren

Kent Mossby

Arne Gunnarsson

Stefan Blomqvist

Monica Janzon

Tommy Almgren

 

Under 2021 har sex styrelsemöten hållits. Viktiga frågor under året har varit VD-rekrytering, frågor 

kring ägardialog, yttrande om detaljplan Snickaren 3, beslut om framtagande av plan för laddstolpar och 

ytterligare solcellsanläggningar samt större renoveringar.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen i Fastighets AB Mösseberg har under början av 2022 antagit ett bud på fastigheten Okularet 12 

(GreenLog). Som ett led i avyttringen har ett dotterbolag förvärvats. Fastigheten har sålts till 

dotterbolaget till skattemässigt värde.  Avtal har tecknats om försäljning av aktierna i dotterbolaget med 

preliminärt tillträde den 31 mars 2022. 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Överlag är hyresmarknaden en riskfaktor i en stad av Falköpings storlek. I nuläget liksom de senaste åren 

har efterfrågan dock varit betydligt större än utbudet av lägenheter.

 

Falköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och 

vakansgraden har liksom de senaste åren varit låg. Som bostadsbolag ser vi ljust på framtiden och kan 

med försiktighet delta i utbyggnaden av kommunen.

 

Bolagets fastställda rutiner gällande kreditriskhantering har fungerat mycket väl och bolagets 

kreditförluster är låga i förhållande till omsättningen.

 

Förändringar i taxor för el, vatten, värme och sophämtning har en stor inverkan på resultatet. Bolaget 
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arbetar konsekvent för att minska användningen av fjärrvärme, vatten samt elförbrukning.

 

Bolagets låneportfölj består av lån med olika löptider och fördelning från olika kreditgivare. Med de 

större projekt som bolaget haft och kommer att ha under de närmsta åren är det av största vikt att 

kapitalbehovet säkerställs genom god framförhållning och ett aktivt upplåningsförfarande. Nybyggnation 

och större projekt påbörjas inte förrän finansiering har säkerställts.

Bolaget använder sig bland annat av räntederivat för räntesäkring och säkringsredovisning tillämpas vid 

värdering. Dessa ränteswapar används för att säkra bolagets räntekostnader och således minska risken för 

stigande räntenivåer.

 

Förändringar i lagstiftningen för fastigheter kan få en stor betydelse för bolagets möjligheter och / eller 

skyldigheter att investera eller utföra olika åtgärder på fastigheterna. 

 

Miljö
Inom bolaget pågår ett fortlöpande miljöarbete. Arbete pågår kontinuerligt med åtgärdspaket i syfte att 

minimera energiförbrukningen för bolagets fastigheter. Energisparprojektet är ett flerårsprojekt med 

åtgärder som genomförs på fastigheterna utförs utifrån bedömd ekonomisk och miljömässig nytta. Vid 

nybyggnation och renoveringsprojekt beaktas miljöeffekter redan i projekteringen.

 

Under 2018 beslutade bolaget att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att 

minska utsläppen av växthusgaser. I bolaget har vi satt målet att minska energianvändningen med 20 

procent från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030.

 

Resultat och ställning
 

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen 2021 2020 2019 2018  
Rörelsens intäkter 165 694 162 204 158 047 161 531  

Resultat efter finansiella poster 18 855 23 132 27 729 25 942  

Balansomslutning 1 065 816 1 056 360 943 676 850 712  

Soliditet (%) 16,6 15,3 15,2 14,3  

Avkastning på eget kap. (%) 10,7 14,3 19,3 21,3  

Antal anställda 34 31 32 32  

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018  
Rörelsens intäkter 155 496 146 584 140 221 148 851  

Resultat efter finansiella poster 12 944 16 818 28 576 21 697  

Balansomslutning 959 581 951 062 827 005 727 166  

Soliditet (%) 15,5 14,6 14,9 13,5  

Avkastning på eget kap. (%) 8,7 10,0 15,3 14,0  

Antal anställda 34 31 32 32  

 
Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 12 944  tkr för räkenskapsåret 2021 och koncernens 

resultat uppgår till 18 855 tkr.
 

Uthyrningsgraden har liksom tidigare år varit god, med låg vakansgrad, och bolagets hyresintäkter har 

ökat jämfört med föregående år. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter i relation till totala hyresintäkter 
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för bostäder utgör 3,3 % (2,1%) varav en del kan förklaras av omflyttningar och hyresbortfall som 

bolaget haft i samband med renoveringar samt att Migrationsverket sagt upp 25 lägenheter i Floby och 

Stenstorp. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter, dvs exklusive sådan som har med renoveringar eller 

skador att göra uppgår till 2,4% (1,6%)

 

Bolagets driftnetto är visserligen i nivå med föregående år men samtidigt har ju antalet lägenheter och 

därmed hyresintäkterna ökat.  Under de senaste åren har taxorna på förbrukning av värme, el, vatten ökat 

väsentligt, betydligt mer än vad som motsvarar de hyreshöjningar som gjorts.

 

 

Uppfyllelse av ekonomiska mål i ägardirektivet
Gällande ägardirektiv har antagits av kommunfullmäktige i februari 2020. I ägardirektivet har 

Falköpings kommun ställt upp ekonomiska mål för bolaget. Belåningsgraden får inte överstiga 60%, dvs. 

lån till kreditinstitut i förhållande till marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Vidare ska 

direktavkastningen på bolagets fastigheter vara lägst 4% under den senaste femårsperioden. 

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/ fastigheternas marknadsvärde. Driftnetto 

utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av fastigheterna med avdrag för 

bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för 

fastighetsskötsel och fastighetsadministration). Avkastningen på eget kapital måste alltid överstiga 

genomsnittlig låneränta. Utöver ovan ska bolaget till kommunen årligen dela ut det maximala belopp 

som tillåts enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

 

Per den 31 december 2021 uppgår den totala lånestocken i koncern till 832 695 tkr och genomsnittlig 

ränta i lånestocken uppgår till 0,41% (0,53%). Koncernens skulder till kreditinstitut i förhållande till 

fastigheternas bokförda värde uppgår till 84,9% (85,4%). Koncernens skulder till kreditinstitut i 

förhållande till fastigheternas beräknade verkliga värde enligt not 14 uppgår till 41,0% (41,3%) och för 

bolaget 41,1% (44,0%).

 

Direktavkastningen för bolaget uppgår för 2021 till 3,5% vilket genomsnittligt över senaste 

femårsperioden blir 3,94%, alltså lägre än ägardirektivets angivna 4%. Avkastningen på eget kapital 

uppgår till 8,7%. 

 

 

Fastighetsvärdering
Under 2014-2016 samt 2018 och 2020 värderades tre till fem av bolagets fastigheter per år av en 

utomstående värderingsman. Under 2021 har en fastighet i dotterbolaget värderats av en utomstående 

värderingsman. Övriga värderingar utförs av intern värderare och värderingen som gjorts internt har 

stämt väl överens med den utomstående värderingen. Värderingen har utförts med stöd av 

analysverktyget Datscha vilket är ett vedertaget värderingsverktyg på marknaden. Värdering är gjort 

utifrån avkastningsmetod vilken är baserad på en evighetskapitalisering av framtida marknadsmässiga 

driftnetton. Nuvärdesberäkningen har gjorts utifrån ett bedömt marknadsmässigt avkastningskrav.
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Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

    
Belopp vid årets ingång 4 600 25 793 131 309 161 702
Utdelning   -43 -43
Förskjutning mellan 

bundna och fria reserver  391 -391 0
Årets resultat   14 845 14 845
Belopp vid årets utgång 4 600 26 184 145 720 176 504

    

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
     

Belopp vid årets ingång 4 600 17 349 99 527 17 030 138 505
Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma:   16 987 -17 030 -43
Utdelning   -43  -43
Årets resultat    10 167 10 167
Belopp vid årets utgång 4 600 17 349 116 471 10 167 148 587

     
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst 116 513 454

årets vinst 10 167 322

126 680 776
 

disponeras så att

till aktieägare utdelas 53 360

i ny räkning överföres 126 627 416

126 680 776
 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Förslaget följer ägardirektivet som antagits av kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 

följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 

på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna 

kapitalet, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolaget har förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att följa investeringsplan.

 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Nettoomsättning 2 165 694 158 748

Övriga rörelseintäkter 3 4 324 3 456

170 018 162 204

Rörelsens kostnader
Drift och underhållskostnader 5 -70 558 -67 116

Fastighetsskatt -2 667 -2 790

Övriga externa kostnader 7 -7 328 -7 485

Personalkostnader 6 -25 361 -22 486

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -39 507 -32 925

Övriga rörelsekostnader -54 0

-145 475 -132 802

Rörelseresultat 24 543 29 402

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar 8 18 31

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 26 23

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -5 732 -6 324

-5 688 -6 270

Resultat efter finansiella poster 18 855 23 132

Resultat före skatt 18 855 23 132

Skatt på årets resultat 12 -4 009 -4 883

Årets resultat 14 845 18 249
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 13 205 198

205 198

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 980 690 934 018

Inventarier, verktyg och installationer 15 15 285 15 707

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 16, 17 2 775 47 315

998 750 997 040

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 40 40

Andra långfristiga fordringar 19 90 105

130 145

Summa anläggningstillgångar 999 085 997 383

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Bränsle, vitvaror 326 345

326 345

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 600 3 074

Aktuella skattefordringar 1 368 1 027

Övriga fordringar 598 32 838

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 466 2 592

5 032 39 531

Kassa och bank 61 373 19 101

Summa omsättningstillgångar 66 731 58 977

SUMMA TILLGÅNGAR 1 065 816 1 056 360
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 4 600 4 600

Övrigt tillskjutet kapital 26 184 25 793

Annat eget kapital inklusive årets resultat 145 720 131 309

Summa eget kapital 176 504 161 702

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 24 19 475 18 189

19 475 18 189

Långfristiga skulder
25, 26, 

27, 28

Skulder till kreditinstitut 827 695 832 695

827 695 832 695

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 5 000 5 000

Leverantörsskulder 11 744 11 394

Övriga skulder 1 547 1 455

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 23 851 25 925

42 142 43 773

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 065 816 1 056 359
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 18 855 23 132

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 32 39 451 33 241

Betald skatt -3 063 -369

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 55 243 56 004

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten 20 -207

Förändring av långfristiga fordringar 15 -105

Förändring av kortfristiga fordringar 34 839 -34 642

Förändring av kortfristiga skulder -1 631 -16 793

Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 486 4 258

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -82 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -41 247 -114 372

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 140 2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 18 56

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 171 -114 314

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 120 000

Amortering av lån -5 000 -12 900

Utbetald utdelning -43 -47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 043 107 053

Årets kassaflöde 42 272 -3 004
Likvida medel vid årets början 19 101 22 105

Likvida medel vid årets slut 61 373 19 101
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Hyresintäkter 2 150 886 142 568

Övriga rörelseintäkter 3 4 610 4 016

155 496 146 584

Rörelsens kostnader
Drift- och underhållskostnader 5 -68 946 -65 170

Fastighetsskatt/-avgift -2 644 -2 468

Övriga externa kostnader 7 -7 221 -7 341

Personalkostnader 6 -25 361 -22 486

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -33 291 -26 736

Övriga rörelsekostnader -54 0

-137 518 -124 201

Rörelseresultat 4 17 978 22 382

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar 8 18 31

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 23 23

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -5 074 -5 618

-5 033 -5 564

Resultat efter finansiella poster 12 944 16 818

Bokslutsdispositioner 11 0 4 730

Resultat före skatt 12 944 21 549

Skatt på årets resultat 12 -2 777 -4 519

Årets resultat 10 167 17 030
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 13 205 198

205 198

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 891 420 839 402

Inventarier, verktyg och installationer 15 4 322 4 002

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 16, 17 2 369 47 315

898 111 890 719

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20, 21 2 895 2 895

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 40 40

2 935 2 935

Summa anläggningstillgångar 901 250 893 852

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 326 345

326 345
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 592 484

Fordringar hos koncernföretag 3 2 676

Aktuella skattefordringar 1 337 1 447

Övriga fordringar 523 32 771

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 366 2 496

4 820 39 874

Kassa och bank 27 53 184 16 990

Summa omsättningstillgångar 58 330 57 210

SUMMA TILLGÅNGAR 959 581 951 062
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23, 33

Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 600 4 600

Reservfond 17 349 17 349

21 949 21 949

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 116 514 99 527

Årets resultat 10 167 17 030

126 681 116 556

Summa eget kapital 148 630 138 505

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 24 16 910 15 587

Summa avsättningar 16 910 15 587

Långfristiga skulder
25, 26, 

27, 28

Skulder till kreditinstitut 760 245 760 245

Summa långfristiga skulder 760 245 760 245

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11 495 10 945

Övriga skulder 1 284 683

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 21 017 25 096

Summa kortfristiga skulder 33 796 36 725

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 959 581 951 062
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 12 944 16 818

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 32 33 238 27 050

Betald skatt -1 344 301

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 44 838 44 169

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 20 -206

Förändring av kortfristiga fordringar 34 944 -32 063

Förändring av kortfristiga skulder -2 928 -15 422

Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 873 -3 522

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -82 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -40 713 -112 493

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 140 2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 18 56

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 637 -112 435

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 120 000

Utbetald utdelning -43 -47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 119 953

Årets kassaflöde 36 193 3 996

Likvida medel vid årets början 16 990 12 994

Likvida medel vid årets slut 53 184 16 990



Falköpings Hyresbostäder AB

Org.nr 556196-6275

16 (34)

 

Noter
Tkr

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Företaget har för räkenskapsår 2020 och 2021 valt att tillämpa BFNAR 2021:1 Vissa redovisningsfrågor 

med anledning av coronaviruset och då redovisat rabatter hänförliga till hyra av lokaler i den period som

rabatten avser.

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Koncernredovisning
 

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 

nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

 

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 

eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 

därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 

ekonomiska fördelar.

 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 

förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 

dotterföretaget.

 

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 

motsvarar ett nedskrivningsbehov.

 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
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Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar i form av dataprogram (fastighetssystem) som förvärvats är redovisade till 

anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken satts till 

fem år.

 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 

tillgångens redovisade värde. 

 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

 

Byggnader Enlig tabell nedan

Markanläggningar Enlig tabell nedan

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

 

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 

ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader och markanläggningar.

 

Markanläggningar 20 år

Stomme inklusive grund 80-100 år

Stomkompletteringar/ innerväggar 40-50 år

Yttertak 40 år

Fasad 40-50 år

Inre ytskikt och vitvaror 15 år

Fönster 40-50 år

Väme och sanitet 40-50 år

Ventilation 25 år

El 30-40 år

Transport 25 år

Restpost 10-50 år

Löpande utgifter för nyproduktion och om- och tillbyggnadsarbeten aktiveras i balansräkningen som ett 

pågående arbete tills de är färdigställda. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta 

beslutats.

 

Företaget gör årligen en individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys och 

marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare not 14.

 

Nedskrivningar
Vid balansdagen görs en bedömning om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte 

går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den 

kassagenererade enheten som tillgången hör till.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 

tillgången beräknas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 

Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 

pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 

som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden.

 

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller 

bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader 

och liknande resultatposter. Säkringsredovisningen avbryts om:

*säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller

*säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

 

Resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas.

 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 

individuellt. 

 

Varulager
Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets 

nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 

försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell 

inkurans i varulagret har beaktats.
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Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 

eget kapital.

 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 

balansdagen.

 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott.

 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

 

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 

eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 

men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 

skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 

förmånsbestämda.

 

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns 

förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

 

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 

tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
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I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.

 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer 

som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har 

förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer 

då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

 

I de fall förmånsbestämda pensionsplaner finansieras i egen regi redovisas pensionsskulden till det 

belopp som erhållits från KPA.

 

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida 

ekonomiska fördelar, redovisas som en skuld och en kostnad  för företaget har en legal eller informell 

förpliktelse.

 

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 

erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 

täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 

anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 

investeringsverksamheten. 

 

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 

görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 

verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 

ses över regelbundet. 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 

Rörelsens intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning.
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Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 

med avdrag för uppskjuten skatt).

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2021 2020
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Bostäder 138 741 129 194

Lokaler 30 359 32 123

Övrigt 3 427 3 056

Hyresbortfall bostäder -4 517 -2 654

Hyresbortfall lokaler -628 -937

Hyresbortfall övrigt -377 -285

Avgår rabatter -1 309 -1 749

165 694 158 748

Moderbolaget
2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Bostäder 138 741 129 194

Lokaler 15 540 15 685

Övrigt 3 427 3 056

Hyresbortfall bostäder -4 517 -2 654

Hyresbortfall lokaler -619 -679

Hyresbortfall övrigt -377 -285

Avgår rabatter -1 309 -1 749

150 886 142 568
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2021 2020
Fakturering till hyresgäster 1 448 1 719

Externt sålda fastighetsskötartjänster 4 3

Fastighetsskötsel, administration, förvaltning koncernbolag 119 117

Återvunna fordringar 47 29

Försäkringsersättningar 903 514

Övriga sidointäkter 1 200 801

Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 140 2

Erhållna bidrag 445 130

Sjuklöneersättning 18 141

4 324 3 456
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Moderbolaget
2021 2020

Fakturering till hyresgäster 1 448 1 719

Externt sålda fastighetsskötartjänster 4 3

Fastighetsskötsel, administration, förvaltning koncernbolag 755 747

Återvunna fordringar 46 6

Försäkringsersättningar 740 514

Övriga sidointäkter 1 200 799

Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 140 2

Erhållna bidrag 258 86

Sjuklöneersättning 18 141

4 610 4 016
Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget

2021 2020
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 

koncernen 0,00 % 0,00 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 

företag i koncernen 0,49 % 0,51 %

Not 5 Drift- och underhållskostnader
Koncernen

2021 2020
Fastighetsskötsel och städ 6 092 5 598

Reparationer 6 675 6 485

Underhållskostnader 26 741 27 496

Taxebundna kostnader 14 158 12 993

Uppvärmning 14 508 12 550

Övriga driftskostnader 2 383 1 995

70 558 67 116
Moderbolaget

2021 2020
Fastighetsskötsel och städ 6 008 5 509

Reparationer 6 368 6 396

Underhållskostnader 26 251 26 395

Taxebundna kostnader 14 064 12 861

Uppvärmning 13 966 12 104

Övriga driftskostnader 2 288 1 904

68 946 65 170

Not 6 Anställda och personalkostnader i Koncernen och
Moderbolaget

2021 2020
Medelantalet anställda
Kvinnor 8 8

Män 26 23

34 31
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Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 262 1 268

Övriga anställda 14 541 13 159

15 803 14 426
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 224 191

Pensionskostnader för övriga anställda 1 412 1 140

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 816 3 867

6 452 5 198
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 22 255 19 624
 

Till personalkostnader hör också uttagsskatt med 2 211 tkr (2 064 tkr).

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 29 %

Andel män i styrelsen 71 % 71 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 33 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 67 %

 
 
Arvode till styrelsens ordförande i moderbolaget uppgår till 118 (115) tkr. Övriga ledamöters arvoden för 

verksamhetsåret uppgår till 123 (116) tkr. Inga övriga ersättningar utbetalas utöver vad bolagsstämman 

beslutat. Samtliga arvoden och ersättningar till styrelsen i koncernen utbetalas från moderbolaget.

Lön till nuvarande och avgående VD under verksamhetsåret uppgår till 1 022 (1 037) tkr. 

Pensionförmåner bygger på allmän pensionsplan samt 5 tkr individuell avgift. VD har möjlighet att 

arbeta till uppnådd ålder i enlighet med 32a§Las. Vid förtida pensionsavgång ska bestämmelserna om 

sänkt pensionsålder enligt ITP-planen gälla. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår utöver 

uppsägningslön på sex månader ett avgångsvederalag om arton månadslöner (avräkning sker mot 

inkomst från annan arbetsgivare).

 
 
Not 7 Arvode till revisorer
Koncernen
 

2021 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 156 153

Skatterådgivning 0 8

Övriga tjänster 4 0

160 161
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Moderbolaget
2021 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

Revisionsuppdrag 120 120

Skatterådgivning 0 8

Övriga tjänster 4 0

124 128
 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

2021 2020
Resultat vid avyttringar 18 31

18 31

Moderbolaget
2021 2020

Resultat vid avyttringar 18 31

18 31

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020
Övriga ränteintäkter 26 23

26 23

Moderbolaget
2021 2020

Övriga ränteintäkter 23 23

23 23
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020
Räntekostnader till kreditinstitut 3 722 4 318

Kommunal borgensavgift 1 993 2 006

Räntekostnader övriga 17 0

5 732 6 324
Moderbolaget

2021 2020
Räntekostnader till kreditinstitut 3 251 3 805

Kommunal borgensavgift 1 812 1 812

Räntekostnader övriga 11 0

5 074 5 618
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Not 11 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2021 2020
Mottagna koncernbidrag 0 2 676

Förändring av överavskrivningar 0 2 054

0 4 730
Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2021 2020
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -2 723 -741

Justering avseende tidigare år 0 32

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 

skillnader -1 286 -4 174

Totalt redovisad skatt -4 009 -4 883

 
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Belopp 

2021 Procent Belopp 2020
Redovisat resultat före skatt 18 855 23 132

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -3 884 21,40 -4 950

Ej avdragsgilla kostnader  -112  -147

Ej skattepliktiga intäkter  0  0

Skatteeffekt av schablonränta på 

periodiseringsfond  -13  -10

Uppskjuten skatt i förändring 

obeskattade reserver  0  -12

Ändrad beskattning tidigare år  0  32

Skatteeffekt ändrad skattesats 

2019-2021  0  205

Skattereduktion mikroproduktion 

förnybar el  1   

Redovisad effektiv skatt 21,26 -4 009 21,11 -4 883

Moderbolaget
2021 2020

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -1 454 0

Justering avseende tidigare år 0 32

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 

skillnader -1 323 -4 551

Totalt redovisad skatt -2 777 -4 519
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Avstämning av effektiv skatt

Procent
Belopp 

2021 Procent Belopp 2020
Redovisat resultat före skatt 12 944 21 549

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -2 667 21,40 -4 611

Ej avdragsgilla kostnader  -111  -147

Ej skattepliktiga intäkter  0  0

Skatteeffekt av ändrad skattesats 

2019-2021    207

Ändrad beskattning tidigare år  0  32

Skattereduktion mikroproduktion 

förnybar el  1   

Redovisad effektiv skatt 21,45 -2 777 20,97 -4 519
 
Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 142 2 142

Inköp 82 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 224 2 142

Ingående avskrivningar -1 943 -1 800

Årets avskrivningar -75 -143

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 019 -1 943
Utgående redovisat värde 205 198

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 142 2 142

Inköp 82 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 224 2 142
Ingående avskrivningar -1 943 -1 800

Årets avskrivningar -75 -143

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 019 -1 943
Utgående redovisat värde 205 198

Not 14 Byggnader och mark
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 345 387 1 227 726

Inköp 38 844 91 452

Försäljningar/utrangeringar -2 618 -1 502

Omklassificeringar från pågående arbeten 60 096 45 152

Erhållet bidrag -15 005 -17 441

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 426 705 1 345 387
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Ingående avskrivningar -404 012 -371 474

Försäljningar/utrangeringar 2 563 1 503

Årets avskrivningar -37 209 -34 041

Utgående ackumulerade avskrivningar -438 658 -404 012

Ingående nedskrivningar -7 358 -10 320

Återförda nedskrivningar 2 300 2 962

Årets nedskrivningar -2 300 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 358 -7 358
Utgående redovisat värde 980 690 934 018

Uppgifter om förvaltningsfastigheter   
Verkligt värde 2 029 017 1 846 312

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 218 731 1 102 889

Inköp 38 717 89 631

Försäljningar/utrangeringar -2 618 -1 502

Omklassificeringar från pågående arbeten 60 096 45 152

Erhållet bidrag -15 005 -17 441

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 299 921 1 218 731

Ingående avskrivningar -371 971 -344 879

Försäljningar/utrangeringar 2 563 1 503

Årets avskrivningar -31 735 -28 595

Utgående ackumulerade avskrivningar -401 143 -371 971

Ingående nedskrivningar -7 358 -10 320

Återförda nedskrivningar 2 300 2 962

Årets nedskrivningar -2 300 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 358 -7 358
Utgående redovisat värde 891 420 839 402

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Verkligt värde 1 846 789 1 679 198

Under 2014-2016 och 2018 värderades ca fem av bolagets fastigheter per år av en utomstående 

värderingsman. Under 2020 har värdering av en utomstående värderingsman utförts på två fastigheter. 

Övriga värderingar utförs av intern värderare och värderingen som gjorts internt har stämt väl överens 

med den utomstående värderingen. Värderingen har utförts med stöd av analysverktyget Datscha vilket 

är ett vedertaget värderingsverktyg på marknaden. Värdering är gjort utifrån avkastningsmetod vilken är 

baserad på en evighetskapitalisering av framtida marknadsmässiga driftnetton. Nuvärdesberäkningen har 

gjorts utifrån ett bedömt marknadsmässigt avkastningskrav.
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 38 268 37 351

Inköp 1 851 926

Försäljningar/utrangeringar -382 -10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 736 38 268

Ingående avskrivningar -22 561 -20 518

Försäljningar/utrangeringar 382 10

Årets avskrivningar -2 273 -2 053

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 451 -22 561
Utgående redovisat värde 15 285 15 707

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 24 054 23 196

Inköp 1 851 867

Försäljningar/utrangeringar -382 -10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 522 24 054

Ingående avskrivningar -20 051 -18 752

Försäljningar/utrangeringar 382 10

Årets avskrivningar -1 531 -1 310

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 200 -20 051
Utgående redovisat värde 4 322 4 002
 
 
Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Räfsan och Tröskan renovering 0 9 997

Diamanten nybyggnation 0 37 115

Freden 14 renovering 1 903 0

Övriga projekt inklusive ej beslutade 466 202

GreenLog Etapp 2 407 0

2 775 47 315

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Räfsan och Tröskan renovering 0 9 997

Diamanten nybyggnation 0 37 115

Freden 14 renovering 1 903 0

Övriga projekt inklusive ej beslutade 466 202

2 369 47 315
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Not 17 Pågående nyanläggningar
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 47 315 53 031

Nyanskaffningar 15 557 54 601

Omklassificeringar balansräkningen -60 096 -45 152

Erhållna bidrag 0 -15 165

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 775 47 315

Utgående redovisat värde 2 775 47 315

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 47 315 53 031

Nyanskaffningar 15 150 54 601

Omklassificeringar balansräkningen -60 096 -45 152

Erhållna bidrag 0 -15 165

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 369 47 315
Utgående redovisat värde 2 369 47 315
 
 
Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav i Koncernen och
Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 40 65

Försäljningar 0 -25

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40
Utgående redovisat värde 40 40
 
Not 19 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 105 0

Tillkommande fordringar 0 105

Avgående fordringar -15 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 105

Utgående redovisat värde 90 105

Avser jämkning av moms.

 

Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 895 2 895

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 895 2 895
Utgående redovisat värde 2 895 2 895
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Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Fastighets AB Mösseberg 100% 100% 40 000 2 895

2 895

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Fastighets AB Mösseberg 556000-5190 Falköping 21 714 4 287

 
Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsförsäkring 1 297 1 239

Övriga försäkringar 127 115

Övriga förutbetalda kostnader 633 1 202

Övriga upplupna intäkter 410 36

2 466 2 592

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsförsäkring 1 197 1 143

Övriga försäkringar 127 115

Övriga förutbetalda kostnader 633 1 202

Övriga upplupna intäkter 410 36

2 366 2 496

Not 23 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Antal A-Aktier 46 000

46 000
 

Not 24 Uppskjuten skattefordran/ skatteskuld
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Temporär skillnad fastigheter -17 274 -16 117

Temporär skillnad bolånepost 148 176

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver -2 349 -2 248

-19 475 -18 189

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Temporär skillnad fastigheter -17 058 -15 763

Temporär skillnad bolånepost 148 176

-16 910 -15 587
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Not 25 Långfristiga skulder
Koncernen
 

2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skuld till kreditinstitut 807 695 812 695

807 695 812 695

 

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  

Skuld till kreditinstitut 760 245 760 245

760 245 760 245
 

Lånen förlängs successivt i takt med lånens konverteringsdagar och redovisas därför som långfristiga då 

avsikten är att de ska förnyas även om de formellt sett är kortfristiga. Samtliga lån är utan amortering i 

moderbolaget. Lån i dotterbolaget amorteras med 6% årligen.

 

Not 26 Skulder till kreditinstitut
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga och kortfristiga lån.

Lånestruktur och 
räntebindningstid

Snittränta
%

Andel lån 
%

Lånebelopp
2021-12-31

2022 0,42 43,92 365 719

2023 0,39 17,53 145 976

2024 0,46 18,73 156 000

2025 0,32 8,41 70 000

2026 0,41 11,41 95 000

Genomsnittlig ränta 0,41 832 695

Moderbolaget
Nedan framgår fördelning av långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Lånestruktur och 
räntebindningstid Snittränta

%
Andel lån

%
Lånebelopp
2021-12-31

2022 0,36 43,31 329 269

2023 0,39 19,20 145 976

2024 0,50 15,78 120 000

2025 0,32 9,21 70 000

2026 0,41 12,50 95 000

Genomsnittlig ränta 0,39   

  760 245
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Not 27 Checkräkningskredit
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 40 000 40 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 30 000 30 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

 
 
Not 28 Derivat och finansiell riskhantering Koncernen och
Moderbolaget
Företaget använder räntederivat för räntesäkring. Säkringsredovisning tillämpas vid värderingen. 

Säkringsredovisning tillämpas eftersom det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och 

den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. 

Säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under löptiden eftersom den ekonomiska 

innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden istället har tagits upp till en fast 

marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.Riskhantering avseende säkringarna har dokumenterats 

i samband med att säkringarna ingåtts. 

I tabellen avseende lånestruktur och räntebindningstid har rörliga lån som räntesäkrats med räntederivat 

redovisats på samma sätt som om de hade tagits upp till en fast marknadsränta.

Säkringsredovisning

Motpart     Start     Slut      Ränta Belopp Marknadsvärde

Nordea/betala  2015-05-19  2022-06-30    0,99% 45 000   -230

 

 
Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Upplupna löner och semesterlöner 2 245 2 290

Upplupna sociala kostnader 1 381 1 282

Upplupna räntekostnader 352 370

Förskottsbetalda hyror 12 372 10 285

Upplupen fastighetsskatt 3 035 3 078

Övriga upplupna kostnader 4 466 8 621

23 851 25 926
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Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 2 245 2 290

Upplupna sociala kostnader 1 381 1 282

Upplupna räntekostnader 294 309

Förskottsbetalda hyror 10 168 10 086

Upplupen fastighetsskatt 2 622 2 546

Övriga upplupna kostnader 4 308 8 585

21 017 25 096
Not 30 Ställda säkerheter Koncernen och
Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31
För skulder till kreditinstitut:   

Fastighetsinteckningar 36 017 36 017

36 017 36 017
Not 31 Eventualförpliktelser Koncernen och
Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31
Borgensförbindelse Fastigo 276 272

276 272
Not 32 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Av- och nedskrivningar 39 557 33 278

Ej utbetald utdelning 0 -4

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -158 -32

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 54 0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -3 0

39 451 33 241
Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31
Av- och nedskrivningar 33 341 27 086

Ej utbetald utdelning 0 -4

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -158 -32

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 54 0

33 238 27 050
Not 33 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2021-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 116 513

årets vinst 10 167

126 681
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disponeras så att

till aktieägare utdelas  53

i ny räkning överföres 126 627

126 681
 

Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Koncernen och
Moderbolaget
Styrelsen i Fastighets AB Mösseberg har under början av 2022 antagit ett bud på fastigheten Okularet 12 

(GreenLog). Som ett led i avyttringen har ett dotterbolag förvärvats. Fastigheten har sålts till 

dotterbolaget till skattemässigt värde.  Avtal har tecknats om försäljning av aktierna i dotterbolaget med 

preliminärt tillträde den 31 mars 2022. Vinsten vid aktieavyttringen uppgår preliminärt till 42,2 mkr.
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Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Mösseberg avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse
 

Ägarförhållanden
Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs till 

sin helhet av Falköpings kommun. 

 

Företaget har sitt säte i Falköping.

 

Information om verksamheten
Fastighets AB Mösseberg äger industrilokaler i Falköping och Floby med totalt 32 045 kvm lokalyta. 

Bolaget köper fastighetsskötsel, administration och förvaltning av moderbolaget och har därför ingen 

anställd personal.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förvaltningen av befintligt fastighetsbestånd har under år 2021 varit oförändrad. Uthyrningsläget har

under året varit gott.

 

Styrelsen har under 2021 tagit beslut om en tillbyggnad av lagerlokal på GreenLog om totalt 4 440 kvm. 

Byggnaden beräknas vara färdigställd i juni 2022. Investeringen beräknas till 25 mkr och hyresavtal är 

tecknat med den befintliga hyresgästen på fastigheten. 

Ett av krispaketen för att lindra effekten av Covid-19 var en tillfällig hyresrabatt för vissa utsatta 

branscher exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Den utformades så att hyresgästen kunde 

ges en rabatt på 50% under kvartal 1-3 varav staten stod för den ena halvan av rabatten under 

förutsättning att fastighetsägaren stod för den andra halvan av rabatten. Tre av bolagets hyresgäster har 

fått ta del av denna hyresrabatt i enlighet med regeringens stödförordning.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen i bolaget har under början av 2022 antagit ett bud på fastigheten Okularet 12 (GreenLog). Som 

ett led i avyttringen har ett dotterbolag förvärvats. Fastigheten har sålts till dotterbolaget till 

skattemässigt värde.  Avtal har tecknats om försäljning av aktierna i dotterbolaget med preliminärt 

tillträde den 31 mars 2022. 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 14 809 16 181 15 000 13 391

Resultat efter finansiella poster 5 910 6 313 9 152 4 246

Balansomslutning 109 133 111 289 119 914 126 441

Soliditet (%) 28,2 23,4 19,3 20,5

Avkastning på eget kap. (%) 19,2 24,2 39,5 16,4
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 2 000 675 12 334 2 418 17 428
Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma:   2 418 -2 418 0
Årets resultat    4 287 4 287
Belopp vid årets utgång 2 000 675 14 752 4 287 21 714
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst 14 752 544

årets vinst 4 286 912

19 039 456
 

disponeras så att

i ny räkning överföres 19 039 456

19 039 456
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Nettoomsättning 14 808 601 16 180 544

Övriga rörelseintäkter 2 349 834 69 998

15 158 435 16 250 542

Rörelsens kostnader
Drift- och underhållskostnader 3 -1 932 527 -2 265 468

Fastighetsskatt/- avgift -23 010 -321 918

Övriga externa kostnader 4, 5 -422 546 -454 703

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar -6 215 568 -6 188 622

-8 593 651 -9 230 712

Rörelseresultat 6 564 783 7 019 830

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 325 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -658 033 -706 604

-654 708 -706 604
Resultat efter finansiella poster 5 910 075 6 313 226

Bokslutsdispositioner 6 -492 519 -3 220 764

Resultat före skatt 5 417 556 3 092 462

Skatt på årets resultat -1 130 644 -674 379

Årets resultat 4 286 912 2 418 083
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 89 269 405 94 616 176

Inventarier, verktyg och installationer 8 10 963 736 11 704 940

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 9 406 870 0

100 640 011 106 321 116

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 10 90 000 105 000

Summa anläggningstillgångar 100 730 011 106 426 116

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 807 2 589 595

Aktuella skattefordringar 30 806 0

Övriga fordringar 74 437 66 863

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 100 254 95 813

214 304 2 752 271

Kassa och bank 8 188 470 2 110 901

Summa omsättningstillgångar 8 402 774 4 863 172

SUMMA TILLGÅNGAR 109 132 785 111 289 288
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 000 000 2 000 000

Reservfond 675 000 675 000

2 675 000 2 675 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 14 752 544 12 334 461

Årets resultat 4 286 912 2 418 083

19 039 456 14 752 544
Summa eget kapital 21 714 456 17 427 544

Obeskattade reserver 11 404 020 10 911 501

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 12 215 996 354 443

Långfristiga skulder 13

Skulder till kreditinstitut 67 450 000 72 450 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 5 000 000 5 000 000

Leverantörsskulder 248 668 448 623

Skulder till koncernföretag 2 679 2 675 798

Aktuella skatteskulder 0 419 913

Övriga skulder 263 252 771 418

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 833 714 830 048

Summa kortfristiga skulder 8 348 313 10 145 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 132 785 111 289 288
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3). 

 

Företaget har för räkenskapsår 2020 och 2021 valt att tillämpa BFNAR 2021:1 Vissa redovisningsfrågor 

med anledning av coronaviruset och då redovisat rabatter hänförliga till hyra av lokaler i den period som

rabatten avser.

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

 

Byggnader Enligt nedan

Markanläggningar Enligt nedan

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 

ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. Byggnadsinventarier är sådana delar och tillbehör i en byggnad som är 

avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. De regler om 

värdeminskningsavdrag som gäller för inventarier tillämpas även för byggnadsinventarier. Utgifter för 

löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

 

Följande huvudgrupper av komponenter har identiferats för bolagets fastigheter och ligger till grund för 

avskrivning på byggnader:

 

Komponenter Nyttjandeperiod 

Markanläggningar 20 år

Stomme inklusive grund 80-100 år

Stomkompletteringar/ innerväggar 40-50 år

Yttertak 40 år

Fasad 40-50 år

Inre ytskikt och vitvaror 15 år

Fönster 40-50 år

Värme och sanitet 40-50 år
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Ventilation 25 år

El 30-40 år

Transport 25 år

Restpost 40-50 år

 

Löpande utgifter för nyproduktion och om- och tillbyggnadsarbeten aktiveras i balansräkningen som ett 

pågående arbete tills de är färdigställda. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta beslutas.

 

Företaget för årligen en individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med 

marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare i not Byggnader och mark.

 

Nedskrivningar 

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 

redovisade värde. Om en sådan indikaiton finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går 

att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den 

kassagenererande enhet som tillgången hör till.

 

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 

tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den 

diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars 

tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg 

till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden.

 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 

eget kapital.

 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 

balansdagen.

 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
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skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott.

 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

 

Koncernförhållanden
Moderföretag är Falköpings Hyresbostäder AB, org.nr. 556196-6275, med säte i Falköping.

 

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 

görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 

verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 

ses över regelbundet. 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 

med avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2 Övriga rörelseintäkter
2021 2020

Återvunna fordringar 273 23 607

Erhållna bidrag 186 993 44 547

Övriga sidointäkter 0 1 844

Försäkringsersättning 162 568 0

349 834 69 998

Not 3 Drift- och underhållskostnader
2021 2020

Fastighetsskötsel och städ 404 933 408 533

Reparationer 306 696 88 421

Taxebundna kostnader 93 368 131 678

Uppvärmning 542 218 445 251

Övriga driftskostnader 95 813 90 906

Underhållskostnader 489 499 1 100 679

1 932 527 2 265 468

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 

2021 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

Revisionsuppdrag 36 000 33 000

36 000 33 000

 

Not 5 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Bolaget köper fastighetsskötsel, 

administration inklusive styrelsearvoden och förvaltning av moderbolaget.

 

 

Not 6 Bokslutsdispositioner
2021 2020

Återföring från periodiseringsfond 750 000 750 000

Förändring av överavskrivningar -1 242 519 -1 294 966

Lämnade koncernbidrag 0 -2 675 798

-492 519 -3 220 764
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Not 7 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 126 656 624 124 836 359

Inköp 127 593 1 820 265

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 126 784 217 126 656 624

Ingående avskrivningar -32 040 448 -26 594 904

Försäljningar/utrangeringar  0

Årets avskrivningar -5 474 364 -5 445 544

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 514 812 -32 040 448
Utgående redovisat värde 89 269 405 94 616 176

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Verkligt värde 182 228 000 167 114 000

Bolagets fastigheter har värderats genom en intern avkastningsvärdering med hjälp av Datscha. 

Avkastningsmetoden är baserad på en evighetskapitalisering av framtida marknadsmässiga driftnetton. 

Nuvärdesberäkningen har gjorts utifrån ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav.

Under 2015 gjordes en extern värdering av fastigheten Domkraften 7 och under 2018 och 2021 gjordes 

externa värderingar av GreenLog.

 

 

 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 214 389 14 155 348

Inköp 0 59 041

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 214 389 14 214 389

Ingående avskrivningar -2 509 449 -1 766 371

Årets avskrivningar -741 204 -743 078

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 250 653 -2 509 449
Utgående redovisat värde 10 963 736 11 704 940

 

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 406 870 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 406 870 0
Utgående redovisat värde 406 870 0
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Not 10 Andra långfristiga fordringar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 105 000 0

Tillkommande fordringar 0 105 000

Avgående fordringar -15 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 000 105 000
Utgående redovisat värde 90 000 105 000

Avser jämkning av moms.

 

 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsförsäkring 100 254 95 813

100 254 95 813

Not 12 Uppskjuten skatteskuld
2021-12-31 2020-12-31

Belopp vid årets ingång 354 443 420 625

Under året återförda belopp -138 447 -66 182

Belopp vid årets utgång 215 996 354 443

Avser temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt värde på fastigheter.

 

 

 

Not 13 Långfristiga skulder
2021-12-31 2020-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 47 450 000 52 450 000

47 450 000 52 450 000
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förskottsbetalda hyror 2 203 539 199 666

Upplupna räntekostnader 58 616 61 973

Upplupen fastighetsskatt 413 010 531 930

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 158 549 36 479

2 833 714 830 048

 
Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen i bolaget har under början av 2022 antagit ett bud på fastigheten Okularet 12 (GreenLog). Som 

ett led i avyttringen har ett dotterbolag förvärvats. Fastigheten har sålts till dotterbolaget till 

skattemässigt värde.  Avtal har tecknats om försäljning av aktierna i dotterbolaget med preliminärt 

tillträde den 31 mars 2022. Vinsten vid aktieavyttringen uppgår preliminärt till 42,2 mkr.

 

 

 

Falköping den 8 mars 2022

 

 

 

Ulf Eriksson Caroline Lundberg

Ordförande

Fredy Neüman Tomas Thiel

Verkställande direktör

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

Marina Svensson  

Auktoriserad revisor

 

























FALKÖPINGKOM,
Revisorerna

Till Fullmäktige i Falköpings kommun

Org nr: 212000-1744

Revisionsberättelse för år 2021

Vi av fullmäktige utsedda rev isorer, har granskat den verksamhet som bedriv its i

styrelse och nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten

som bedrivits i kommunens bolag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt

gäl lande mål, beslut och rikt l injer samt de lagar och föreskri f ter som gäl ler för

verksamheten. De ansvarar också för att det f inns en til lräcklig 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 enl igt kommunal lagen, god rev isionssed i  kommunal

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och

ansvarsprövning.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål

och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. För att uppnå

god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt tre f inansiella mål. Vi

bedömer att god ekonomisk hushållning har uppnåtts ur ett finansiellt perspektiv. Vad

avser god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige

fastställt fyra övergripande verksamhetsmål. Vi bedömer att god ekonomisk hushållning

ur ett verksamhetsperspektiv delvis har uppnåtts.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Falköpings kommun har i stort

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de

finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
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Vi ti l lstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt

enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi ti l lstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Falköping den 12 april 2022

Lars Elinderson

Ordförande

Göran Gustafsson*

,

kutym anss n

Vice ordförande

43J22c-
Erik Norén

*Godkännande har bekräftats per e -post.

Bilagor:

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021-12-31

(494, 9Cd-g

Anne -Mari Sahlström

0,k4r\
Kelesh Hussein
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

1 Bakgrund

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredo-

visning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i

årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska

pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-

telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

• Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen

om kommunal bokförings- och redovisning och god redovisningssed i kommuner

och regioner samt rekommendationer.

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-

derlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt

är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-

rier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-

samhet, främst såsom denna definieras genom fastställd normering av SKR och Skyrev.

Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revi-

sor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standar-

der för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi

gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade)

i årsredovisningen.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

("3 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Si-

dorna 4 - 55 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella

delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att in-

formationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi grans-

kar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av

denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från

granskningen.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkningen

• Balansräkningen

• Kassaflödesanalysen

• Noter

• Drift- och investeringsredovisning

• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstemän

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag

• Översiktlig analys av övriga poster

Granskningen har faktakontrollerats av ekonomichefen samt redovisningsansvarig.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-

taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-

visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämn-

dernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till

kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Bedömning

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Not 1 Redovisningsprinciper" att kommunen

följer lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från

RKR.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, ge-

nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunen, med undantag för nedan nämnda avsteg, i huvudsak

efterlever RKRs rekommendationer,

2.2.1 Mater iel la anläggningst i l lgångar

I avsnittet Immateriella och materiella anläggningstillgångar i årsredovisningen framgår
att kommunen sedan 2017 tillämpar komponentavskrivning på alla anskaffningar från

och med det året.

I RKR R4 framgår det att "förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anlägg-

ningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på

dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat."

Eftersom kommunen inte gör en uppdelning i komponenter på de äldre tillgångarna bör

en utredning göras kring vilken resultatpåverkan en fullständig övergång till kompo-

nentavskrivningar på fastigheter hade fått jämfört med nuvarande avskrivningsplan.

Om en sådan resultatpåverkan skulle bedömas vara oväsentlig, behöver kommunen

inte, enligt reglerna, införa komponentredovisningen för dessa äldre tillgångar.

Vidare noteras, i likhet med föregående år, att materiella anläggningstillgångar som ta-

gits i bruk under året har aktiverats i april, augusti eller i december. Aktivering ska ske

löpande under året när tillgångarna tas i bruk avseende samtliga anskaffningar. Detta

innebär att avskrivningar på materiella anläggningstillgångar regelmässigt redovisas

med ett något för lågt belopp.

2.2.2 Finansiel la Anläggningst i l lgångar

I likhet med föregående års granskning kan det konstateras att det i kommunens av-

snitt om redovisningsprinciper inte går att utläsa vilka principer som tillämpas för finan-

siella tillgångar och finansiella skulder. Exempel på denna form av upplysning är om af-

färsdagen är densamma som då redovisningen också sker.

Utöver upplysning om dessa principer ska upplysning enligt RKR R7 även i not lämnas

om genomsnittlig upplåningsränta och genomsnittlig räntebindningstid. Om kommunen

Ci 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

använt derivat för att säkra ränterisk, ska även upplysning lämnas om genomsnittlig

upplåningsränta respektive räntebindningstid före och efter beaktande av räntesäk-

ringar. Denna upplysning går ej att utläsa i kommunens årsredovisning.

2.2.3 Leasing

Kommunen har under året påbörjat ett arbete med att se över sina leasingkontrakt för

att framgent i högre grad kunna klassificera dessa som finansiella- eller operationella

leasingavtal. Att göra denna indelning är i linje med RKR R5 och god redovisningssed.

De kontrakt som setts över under året är hyresavtal för fastighet förutom ej icke upp-

sägningsbara kontrakt.

För att fullt ut följa RKRs rekommendationer, R5, rekommenderas kommunen att fort-

sätta sitt arbete med klassificeringen av leasingavtal.

2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas detta i

förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL re-

gleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte

reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning

och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav

i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.

Kommunens överskott för året uppgår till 127,9 mnkr. Vid avstämning av balanskravet

avgår realisationsvinster om 4,0 mnkr, orealiserade vinster i värdepapper 16,1 mnkr var-

vid balanskravsresultatet uppgår till 107,8 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 100 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-

räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms därmed uppfyllt.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-

misk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i

sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses

som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäk-

terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål

och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska

bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade

målen.
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsplanen för åren 2021-2023 framgår att

kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-

het, på kort och lång sikt. I kommunallagens elfte kapitel anges att det för den kommu-

nala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet och ut-

formas av kommunerna.

Se vidare information på sidorna 24-39 för verksamhetsmålen samt sidan 41 för de fi-

nansiella målen i kommunens årsredovisning.

I vår översiktliga granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål och

verksamhetsmål har vi inte funnit något avvikande.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen

där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas

för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag

gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller

har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram såväl verksamhets- som finansiella mål

med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

2.4.1 Finansiel la mål

De finansiella målen är uppdelade i tre:

• Mål 1: Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över
tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023 skall dock resultatet årligen
uppgå till minst 45 mnkr.

Utfall för 2021 är 127,9 mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål om 45 mnkr,

vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 2 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden
2021-2023.

Utfall för 2021 uppgår till 1130,5 mnkr varvid ett utrymme om 569,5 mnkr kvarstår

till målets maxvärde. Detta innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 3 Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

Utfallet för 2021 visar på att kommunens investeringar skötts i linje med mål 3, vilket

innebär att målet har uppnåtts.

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett

finansiellt perspektiv.

(2, 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen är förenliga med de av full-

mäktige fastställda finansiella målen. Vi bedömer att kommunen uppfyller god ekonomisk

hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

2.4.2 Verksamhetsmål

Fyra övergripande verksamhetsmål anges i flerårsplanen för åren 2021-2023 och i års-

redovisningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen per verksamhetsmål samt en

bedömning av kommunens samlade måluppfyllelse per målområde. Flerårsplanen styr

hur kommunfullmäktiges uppföljning av måluppfyllelsen ska ske och vilka indikatorer

som ska ligga till grund för bedömningen. Uppsatta mål är dock långsiktiga varför mäte-

tal inte satts för varje enskilt år. Måluppfyllelsen bedöms som antingen mycket god,

god, godtagbar eller mindre god för de övergripande verksamhetsmålen.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen ska baseras på bland annat nämnder-

nas verksamhetsredovisningar, utfallet på valda indikatorer och jämförande data.

Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning för 2021 framgår av årsredovisningen

och är kortfattat enligt följande för respektive mål:

• Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Utfall: Godtagbar

• Mål 2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Utfall: God

• Må/ 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Utfall: God

• Mål 4: Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning.

Utfall: God

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett

verksamhetsperspektiv.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen är förenliga med de av full-

mäktige fastställda verksamhetsmålen. Vi bedömer att god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv delvis har uppnåtts.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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2.5 Resultatet

BEIX1=3:=11131 2=3121121

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter 5

Generella statsbidrag och utjämning 6

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter 7

Finansiella kostnader 8

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster

2

3

4

666 044

-2 598 060

-186 641

-2 118 657

1 521 371

742 190

144 904

17 033

-19 268

142 668

672 052

-2489 511

-173 462

-1 990 920

1 441 057

705 263

155 399

3 080

-38 008

120 472

528 949

-2 521 005

-147 134

-2139 191

1 521 371

742 190

124 370

19 026

-15 531

127 865

544 016

-2 418 918

-140 537

-2 015 439

1 441 057

705 263

130 880

5 079

-33 690

102 270

LIDIFE=42fi 142 668 127 865

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-

derna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat för kommunen uppgår till 127,8 mnkr vilket är 101,4 mnkr bättre än det

budgeterade resultatet på 26,4 mnkr. Kommunens koncern redovisar också ett positivt
resultat om 142,7 mnkr. För kommunen har verksamhetens intäkter för 2021 minskat

med 3% i jämförelse med 2020 medan verksamhetens kostnader ökat med 4 %. Det

höga resultatet för kommunen beror på flera faktorer där bidragen vilka har erhållits till

följd av bland annat Covid-19 utgör en del av förklaringen. Erhållna generella statsbi-

drag för 2021 uppgår till 742 mnkr (705,2 mnkr), årets skatteintäkter är 80 mnkr högre

än föregående år och kommunen har ett finansnetto som uppgår till 3,4 mnkr (-28,6

mnkr).

Kommunen har på totalen en positiv budgetavvikelse om 101,4 mnkr, fördelad enligt

följande:

Skattefinansierad verksamhet 14,3 mnkr
Taxefinansierad verksamhet -4,1 mnkr

Övriga poster 91,2 mnkr

Se närmare kommentar kring budgetavvikelserna i kommunens årsredovisning i avsnit-

tet "Driftsredovisning".

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

C) 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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2.6 Balansräkning

•i•
k. '41

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella artläggningstillgånga•

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

övliga materiella anläggningstillgångar

Finansiella arhäggningstillgångar

SummaAnGggningshIgingar

Bidrag bil infrastruktur

Omsättningstillgångar

Förråd m.m.

Fordringar

Korffristga placeringar

Kassa och bank

10

11

12

1 766 23S8 1 581 2 190

3 792 685 3 754 813 2 793935 2 757 773

3 672 504 1 637 675 2 889 039 2 656 342

120 181 117 138 104 898 101431

o o 0 a

42 484 27 945 48954 32 400

3 136 335 3 715 146 2 842 450 2 792 363

14 32612 40 tem 32 612 40 896

15

16

17

3 523

198 258

153 781

185 130

3 414 3 197

216 059 195088

87 715 153 781

128 639 123 757

3 069

177 180

87 715

109 538

Summa Omsättningstillgångar

pirTri-nrgrvim
540 670 4351127

E M =

475 804 377 503

3 209 961

EGET KAPITAL, AVSATININGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat

Resultatugärnningsreserv

övrigt eget kapital

Summa Eget kapital

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och, liknande förplikteser 19

Andra avsättningar 20

Summa Avsättningar

Skulder

Långfristga skulder 21

Kortfristiga skulder f l

Summa Skulder

SUIV4A EGO- KAPOAL PäISAUNDIGAR OCH
SKUU)ER

18

142868 120 472 127 885 102 270

100 000 100 000 100 000 100 000

1 231249 1 110 779 1 074 148 971 879

1 473 917 1 331 250 1 302 013 1 174 148

179 118 153 373 179 118 153 373

108 939 125 362 87 464 107 173

286 055 278 734 266 580 260 545

2 129 229

521 015

2 650 245

2 098 9C,

552 123

2651 814

C31511:1

1 301 534

480 738

1 782 272

3 350 865

1 268 288

509 001

1 775 248

3 209 961

Kommunen redovisar en soliditet på 38,9% (36,6%) och en soliditet med hänsyn tagen

till ansvarsförpliktelser i pensioner på 20,0% (16,6%), vilket visar på att kommunen har

en betalningsförmåga för sina skulder. Under de senaste åren har trenden för kommu-

nens soliditet varit att den minskat som en följd av höga investeringar vilka inte varit

möjliga utan upptagande av lån.

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår i bokslutet till

633,2 mnkr jämfört med 640,9 mnkr per föregående år.

C) 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International Cooperative (" KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

9



Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Till

gångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer

att balansräkningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild.

Vi har granskat balansräkningen och har, utöver nedan iakttagelser, inte funnit några

väsentliga felaktigheter.

2.6.1 Iakt tagelser v id granskning av  balansräkningen

2.6.1.1 Materiel la anläggningsti l lgångar

1likhet med föregående år har vi noterat att kommunens anläggningsregister har vissa

brister. Till exempel går det inte att i anläggningsregistret få fram ursprungligt anskaff-

ningsvärde för respektive anläggningstillgång utan endast bokfört värde. Investeringar

registreras med rätt anskaffningsår men om investeringen avser del av en tidigare an-

skaffad anläggning, ingår inte investeringen när nyanskaffningar för året efterfrågas. Av

uppföljning med ekonomiavdelningen framgår att de är medvetna om bristen. Kom-

munstyrelsen kommer att åtgärda bristen i samband med att nytt ekonomisystem im-

plementeras.

Se även avsnitt 2.2.1 ovan för notering kring kommunens hantering av aktiveringar.

2.6.1.2 Finansiella anläggningsti l lgångar

Vid föregående års granskning rekommenderades att kommunstyrelsen att se över för-

hållandet att köp- och försäljning hanterades direkt av ekonomiavdelningen och inte
genom med diskretionär förvaltning. Under 2021 har hanteringen haft samma struktur

som under 2020 och rekommendationen kvarstår för att ge processen dualitet.

Vidare noteras att kommunen, i likhet med hanteringen under 2020, klassificerar sitt fi-

nansiella innehav som endera omsättningstillgång eller finansiell anläggningstillgång.

Denna hantering är i linje med vad RKR R7 ger utrymme för då bedömning ska göras

utifrån vad avsikten med innehavet är. Vi poängterar vikten av att tillse en överrens-

stännmelse med motivet bakom innehavet är av yttersta vikt. Exempelvis bör finansiella

anläggningstillgångar vars innehav är avsett att täcka pensionsutbetalningar klassifice-

ras som långa. Dock är det även fortsatt viktigt att innehavet går i linje med finanspo-

licy. Någon ytterligare rekommendation kommer inte lämnas i år.

2.6.1.3 Avsättningar

Kommunen beräknar förpliktelser för pensionsåtaganden för sina anställda enligt RIPS

(SKRs riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) och redovisar enligt den s.k. blandmo-

dellen i enlighet med LKBR. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i

den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

För Falköpingskommun uppgår avsättningarna per 2021-12-31 för pensioner och lik-

nande förpliktelser till 179 mnkr och en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, in-

tjänade innan 1998, om 625 mnkr samt för förtroendevalda om 7,9 mnkr.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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2.6.1.4 Donationsfonder

Utifrån granskningspunkt i tidigare års revisionsrapporter avseende årsbokslutet per

2018, 2019 samt 2020, har det ansetts föreligga behov av att säkerställa att förvaltning

av donationskapital sker i enlighet med föreskrifter vid donation och i övrigt på ett ända-

målsenligt och tillfredsställande sätt. Kommunen startade under räkenskapsår 2019 en

översyn och anlitade en extern utredare avseende detta. Den externa utredaren avläm-

nade under 2020 en rapport över sin utredning, som visar på ett flertal punkter som

kommunen bör ta tag i för att kunna säkerställa en korrekt och kostnadseffektiv.

En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen under 2021. Dock är arbetet med att

verkställa denna handlingsplan ännu inte i mål.

2.6.1.5 Eget kapital

I eget kapital har reserverats medel för en social investeringsreserv. Redovisning av en

social investeringsreserv inom eget kapital har inget stöd i vare sig LKBR eller god re-

dovisningssed.

Av öronmärkta medel för social investeringsreserv kvarstår 2,3 mnkr, vilket är oföränd-

rat jämfört med 2020-12-31.

2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och

utbetalningar under året. Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. Notupplysning bör

dock lämnas över de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden mellan

årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten.

Bedömning

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och in-

vesteringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekom-

mendation.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller

sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-

redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Bedömning

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller

kraven i enlighet med lagstiftningen.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av

kommunens investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för

investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året av-

slutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även

ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Ul ieä
NETTO-
UTGIFT

BUDGET =DMA

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -9,2 -7,3 -1,9

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -2,6 -63,6 61,0

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,8 -0,7 -0,1

Kultur- och fritidsnämnden -1,6 -1,6 0,0

Samhällsskyddsnämnden -6,3 -6,7 0,4

Socialnämnden -2,2 -4,1 1,9

Tekniska nämnden -128,0 -374,5 246,5

Summa skattefin. verksamhet -150,8 -458,5 307,7

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp

Biogas

-30,8 -46,8 16,0

-3,3 -2,5 -0,8

Summa taxefin. verksamhet -34,1 -49,3 15,2

-184,9 -507,8 322,9

Årets investeringar i kommunen uppgår till 184,9 mnkr (298,0 mnkr), exklusive investe-

ringsbidrag, vilket är betydligt lägre i jämförelse med vad som budgeterats för (positiv

budgetavvikelse om 322,9 mnkr). Budgetavvikelserna avser främst Tekniska nämnden

(246,5 mnkr) och Kommunstyrelsen (61,0 mnkr). Avvikelserna beror främst på förse-

ningar i investeringsprojekt inom fastighetsavdelningen (Tekniska nämnden), där flera

av projekten inte påbörjats respektive färdigställts enligt plan. För Kommunstyrelsen är

investeringar fortsatt pågående eller tillfälligt pausade varpå projekten inte kunnat ge-

nomföras enligt plan.

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekono-

miska redovisningen.

C, 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen

uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

2.10 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-

manställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar,

balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kom-

munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:

• Falköpings hyresbostäder AB, 100%

o Fastighets AB Mösseberg, 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp

som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning mots-

varar ägd andel i företaget.

Övriga av kommunen ägda företag bedöms vara för små för att ingå i de samman-

ställda räkenskaperna, vilket synes rimligt.

Det har enligt erhållen information inte skett någon förändring av redovisningsprinciper

inom dotterföretagen under året.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räken-

skaperna.

Dag som ovan

KPMG AB

Auktoriserad revisor

/74
Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat

mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-

ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.

Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-

förordningen.

C) 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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 Kommunfullmäktige 

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns 
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 
2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2021. 

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.         

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.         

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.   

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att 

besluta om årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska 

kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året 



 

  2(2) 

 

 

efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 

vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot 

en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i 

sådana organ, ska kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige 

ska rikta anmärkningen. Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om 

revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras. 

Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska revisionsberättelsen 

innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.  

I revisionsberättelsen för år 2021 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker 

att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Den som är redovisningsskyldig till kommunen får enligt kommunallagen  

5 kap. 48 § inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för 

verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller 

någon annan närstående till den redovisningsskyldige. 

Presidiets bedömning  

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning är det 

kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om 

prövning av ansvarsfrihet och anmärkning.  

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen för år 2021 tillstyrkt att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Mot bakgrund av detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att 

Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunrevisionen   

 

 

Patrik Björck 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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§ 62 Dnr 2022/00123 

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år 

2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.  

2  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna 

att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges 

beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

Sammanfattning 

Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor 

utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt 

pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras 

mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande 

tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och 

ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om 

justeringar av nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna 

har i sitt beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år 

2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022 

Tekniska nämnden § 13/2022 

Kommunstyrelsen § 48/2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Christoffer Eriksson   bitr. ekonomichef   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 
2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år 

2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.  

2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna 

att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges 

beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

Sammanfattning  

Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor 

utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt 

pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras 

mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande 

tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och 

ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om 

justeringar av nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna 

har i sitt beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år 

2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 

Bakgrund 

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 

kommunfullmäktige beslutat om för år 2021, men där projekten inte följt den 

tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte 

längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om 

för år 2022 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 

genomföras. 
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Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige 

att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 

till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 

ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 

till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 

2021 innebär att investeringsramen för år 2022 ökar.  

Ombudgetering avseende kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har i sitt beslut § 48/2022 begärt att ombudgetera 

investeringsmedel om 30 500 000 kronor av 2021 års investeringsbudget till 

år 2022 avseende projekt inom mark och exploatering samt löpande 

investeringar inom kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsens löpande 

investeringar ansöker nämnden om att ombudgetera 2 000 000 kronor 

kopplat till digitala infartsskyltar. Kommunstyrelsen begär även att 

ombudgetera investeringsmedel inom fleråriga mark- och 

exploateringsprojekt om totalt 28 500 000 kr fördelat på 15 projekt.  

 

Ombudgetering avseende nämnden samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i sitt beslut § 7/2022 

begärt att ombudgetera 400 000 kronor av 2021 års investeringsmedel till år 

2022 avseende löpande inventarier. 

Ombudgetering avseende tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har i sitt beslut § 13/2022 begärt att ombudgetera 

investeringsmedel om 31 600 000 kronor av 2021 års investeringsbudget till 

år 2022 avseende fleråriga investeringsprojekt och löpande investeringar 

inom den skattefinansierade verksamheten stam den taxefinansierade VA-

verksamheten. Gällande de löpande investeringarna rör det sig främst om 

investeringsmedel kopplade till park/gatas maskinpark och offentlig 

belysning om totalt 9 420 000 kronor samt löpande- och reinvesteringar 

inom fastighetsavdelningen om totalt 4 360 000 kronor. För fleråriga projekt 

begär nämnden att 9 800 000 kronor ombudgeteras från år 2021 till år 2022 

för att stämma med projektkalkyler utifrån flerårsplan för år 2022-2024. När 

det gäller den taxefinansierade VA-verksamheten begär nämnden att 

8 030 000 kronor ombudgeteras från år 2021 till år 2022 avseende fleråriga 

projekt för att stämma med projektkalkyler utifrån flerårsplan för år 2022-

2024.  

 

Efter tekniska nämndens beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen slutfört 

detaljbudgetarbete för år 2022 där det framkom att behovet att ombudgetera 

investeringsmedel inom projektet Platåskolan avser år 2023 och inte år 2022. 

Efter dialog mellan ekonomer inom samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen presenterades följande förslag. Tekniska 

nämndens begäran av ombudgetering avseende investeringsbudget kopplat 

till Platåskolan stryks, vilket betyder en minskad ombudgetering från 

nämnden på 580 000 kronor för år 2022. Angående avvikelsen i Platåskolan 
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investeringsprojektbudget kommer att istället lyftas in i kommande 

budgetprocess inför flerårsplan för år 2023-2025. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 

yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

Dessa sammanfattas i bifogad excelfil tillsammans med ombudgeteringar, 

budget och utfall för år 2021, samt kommunledningsförvaltningens förslag 

till ombudgetering och ny investeringsram för år 2021.  

Kommunledningsförvaltningen har gjort en avrundning av nämndernas 

begäran av ombudgeteringar till hela hundratusen kronor. 

Finansiering 

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 

bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det 

gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 

ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya 

investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 

projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den 

verkliga tidslinjen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022 

Tekniska nämnden § 13/2022 

Kommunstyrelsen § 48/2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Tekniska nämnden 

Tina Gustavsson, ekonom 

Marianne Hjort, ekonom 

Susanne Beijbom, ekonom 

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 

 

 

Christoffer Eriksson 

Biträdande ekonomichef 



Investeringbudget (tkr) Ombudget

till år 2021 

Budget inkl. 

ombudget

år 2021 

Utfall 

år 2021 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden 1 800 -7 300 -9 200

Byggnadsnämnden 0 0 0

Kommunstyrelsen -18 300 -63 600 -2 661

Kommunledningsförvaltningen -3 000 -7 900 -4 961

Mark och exploatering -15 300 -55 700 2 300

Investeringspott för oförutsätt - - -

Kompetens- och arbetslivsnämnden 0 -700 -800

Kultur- och fritidsnämndenn 0 -1 588 -1 595

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -4 500 -6 700 -6 300

Socialnämnden 0 -4 100 -2 200

Tekniska nämnden -46 700 -374 512 -127 989

Re-/löpande investering -14 200 -60 912 -43 440

Projekt investering -32 500 -313 600 -84 549

Kommunrevisionen 0 0 0

Valnämnden 0 0 0

Summa nämnder -67 700 -458 500 -150 745

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -7 700 -46 800 -30 839

Re-/löpande investering 0 -26 136 -23 861

Projekt investering -7 700 -20 664 -6 978

Biogas -2 500 -2 500 -3 300

Summa taxefinansierade verksamheter -10 200 -49 300 -34 139

Total investeringsbudget -77 900 -507 800 -184 884



Budget 

år 2022 

Nämndsbeslut 

ombudget 

till år 2022 

KLF förslag 

ombudget

till år 2022 

Förslag till ny 

Budget 

år 2022 

-4 200 0 0 -4 200

0 0 0 0

-63 900 -30 500 -30 500 -94 400

-5 000 -2 000 -2 000 -7 000

-56 900 -28 500 -28 500 -85 400

-2 000 0 0 -2 000

-700 0 0 -700

-1 600 0 0 -1 600

-6 200 -400 -400 -6 600

-4 200 0 0 -4 200

-157 600 -23 580 -23 000 -180 600

-48 200 -13 780 -13 800 -62 000

-109 400 -9 800 -9 200 -118 600

0 0 0 0

0 0 0 0

-238 400 -54 480 -53 900 -292 300

-36 300 -8 030 -8 000 -44 300

-28 500 0 0 -28 500

-7 800 -8 030 -8 000 -15 800

0 0 0 0

-36 300 -8 030 -8 000 -44 300

-274 700 -62 510 -61 900 -336 600



Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt  Mnkr Objekts nr

Marjarp etapp 3 Gata 1,5 -      3008

Fåraberget etapp 2A Gata 1,4 -      3010

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 0,3 -      3013

Västerängsgatan, Vårbruksgatan Gata 1,0 -      3016

Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1, Megaliten 

Gata
2,5 -      3039

Höstbruksgatan Gata 0,3 -      3048

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 3,0 -      3312

Bredängsgatan, Stenstorp Gata 0,7 -      3316

Fåraberget etapp 2B Gata 5,0 -      3321

Överlämningsbangård Marjarp Gata 3,0 -      3326

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata 5,0 -      3328

Nordmannagatan, Fåraberget VA 0,3 -      3313

Bredängsgatan, Stenstorp VA 1,0 -      3317

Fåraberget etapp 2B VA 1,5 -      3322

Nordmannagatan VA 2,0 -      3329

Summa investeringar att ombudgetera 28,5 -    

Projektnamn, Kommunstyrelsens investeringsprojekt  Mnkr 

Infartsskyltar 2,0 -      3008

Summa investeringar att ombudgetera 2,0 -      3973



Ombudgetering av fleråriga projekt, budget från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 

T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 

TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 

PROJEKT 

KALKYL 

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700

Vindängen -100 000 -100 000

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -4 700

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -15 000

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000

Fridhem -4 200 -4 200

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -81 000

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806

Ventilation Stadshuset -5 000 -5 000

Stadshuset konferensrum 0

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800

Reservkraft Floby -970 -970

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 -1 286

Näridrottsplatser (sista året) -900 -900

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 250

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450

Plantisparken -11 700 -11 700

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -4 500

Utveckling stadskärna -25 000 -25 000

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 -3 200

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656

VA

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 

T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 

TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 

PROJEKT 

KALKYL 

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -32 500

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -4 000

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000 -4 000

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500



ACK UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS 

PROJEKT 

AVVIK

PROJEKT 

Ombudgetera

-158 999 -557 650 -11 550

-46 270 -388 700 0 -3 730

-98 720 -98 750 1 250

-3 685 -4 700 0 790

-1 540 -45 500 -7 800 -160

-8 784 -20 000 -5 000 -1 220

-90 710 -144 403 -1 503

-5 859 -25 700 0 -1 440

-2 148 -35 000 -3 000 250

-4 193 -4 193 7

-78 510 -79 510 1 490 -1 000

-5 410 -39 485 5 321

0 0 5 000 -500

-35 0 40

-2 353 -5 800 0 -450

-1 024 -1 024 -54

-79 -29 600 0 80

-851 -851 435

-960 -960 -60

-108 -1 250 0 -1 140

-17 361 -67 650 0

-3 147 -26 450 0 3 150

-9 557 -11 700 0 -2 330

-2 358 -4 500 0 -2 140

-2 299 -25 000 0 0

-5 -3 200 0

-5 -3 200 0

-272 485 -812 388 -7 732 -9 800

ACK UTFALL 

ALLA ÅR 

PROGNOS 

PROJEKT 

AVVIK

PROJEKT Ombudgetera

-32 778 -57 500 0

-27 474 -32 500 0 -2 230

-2 243 -4 000 0 -1 760

-3 056 -17 000 0 -40

-5 -4 000 0 -4 000

-32 778 -57 500 0 -8 030



Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

Maskiner och inventarier -9 654 -2 030 -11 312 9 282

Park/Gata -8 948 -745 -9 812 9 067

Fastighet -516 -1 196 -1 000 -196

Städ 0 -88 -100 12

Kost 0 0 -100 100

Övrigt -190 0 -300 300

Park/Gata -13 553 -16 930 -20 500 3 570

Offentlig belysning -3 387 -2 019 -4 900 2 881

Reinvestering broar 0 0 -500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -4 348 -4 700 352

Asfaltsunderhåll -6 563 -7 680 -7 200 -480

Reinvesteringar Marjarp 0 -214 -500 286

Reinvestering parker -312 -544 -1 500 956

Reinvestering gatukropp -476 -2 126 -1 200 -926

Fastighet -25 024 -24 480 -29 100 4 620

Passage, larm -1 936 -1 870 -2 000 130

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -372 -274 -600 326

Reinvesteringar -19 350 -19 342 -22 800 3 458

Lokalförändringar utanför ram -3 366 -2 995 -3 700 706

Re-/löpande investeringar -48 231 -43 440 -60 912 17 472

Fleråriga investeringar

Se flik TN fleråriga projekt -126 800 -84 549 -313 600 229 051

Summa fleråriga investeringar -126 800 -84 549 -313 600 229 051

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT -175 031 -127 989 -374 512 246 523

VA

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

Anslutningar 4 154 2 953 3 900 -947

Anslutningsavgifter 5 702 4 202 5 400 -1 198



Nyanslutningar (serviser) -1 548 -1 249 -1 500 251

Åtgärder på ledningsnätet -19 865 -16 977 -19 436 2 459

Reliningar -6 372 -4 890 -6 536 1 646

Reinvesteringar på ledningsnät -12 078 -11 865 -11 400 -465

Kinnarp inkommande vattenledning -222 -1 000 778

Stora torget 0 -500 500

Marka Odensberg dricksvattenledning -1 415

Hollendergatan Platåskolan -1 140 -2 600 1 460

Åtgärder på anläggningar -2 788 -7 781 -6 500 -1 281

Reinvestering el/styr -796 -1 000 204

Reinvestering maskin/utrustning -795 -593 -593

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1 224 -500 -724

Falköping-Torbjörntorp renovering -1 044 0

Hulesjön - åtgärder -3 997 -4 200 203

Hulesjön - byte ledningar -949 -984 -700 -284

Paxtankar -187 -100 -87

Övriga inventarier -3 175 -916 -1 500 584

Vattenmätare -964 -916 -1 000 84

Övriga inventarier -2 211 0 -500 500

Re-/löpande investeringar -21 674 -23 861 -26 136 2 275

Fleråriga investeringar VA

Se flik TN fleråriga projekt -16 254 -6 978 -20 664 13 686

ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA -37 928 -30 839 -46 800 15 961



Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022

PROG

 AUG 2021 
Ombudgetering

-4 000

-2 500 -6 500

-1 100

-100

0

-300

-18 700

-3 800 -2 920

-500

-4 700

-7 500

-300

-900

-1 000

-29 100

-2 000

-600 -330

-22 800 -3 320

-3 700 -710

-51 800 -13 780

-88 300 -9 800

-88 300

-140 100 -23 580

PROG

 AUG 2021 

Ombudgetering 

VA

3 500

4 500



-1 000

-20 273

-7 773

-11 500

-1 000

0

-700

-8 000

-1 000

-600

-1 100

-4 000

-1 000

-300

-662

-562

-100

-26 135 0

-11 000 -8 030

-37 135 -8 030
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§ 48 Dnr 2022/00072 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 
2021 och ombudgetering av investeringsmedel  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

år 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- 

och exploateringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning  

Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål 

Inom mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Riktade 

insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller förhindrats på grund av 

covid-19, och arbetslösheten bland framförallt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser kunnat läggas på interna 

strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 

förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 

grund att stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Inom mål 2 – Skapa förutsättning för ett attraktivt Falköping, den antagna 

klimatstrategin ger kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv i 

framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar framtid. 

Under mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, det 

syns att den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

lyckas väl med ett idag aktivt område.  

Vägen till en tillitsstyrd organisation under mål 4 tar allt mer form genom 

arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. 

Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev ett överskott om 847 tkr. 

Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några 
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verksamheter har underskott, balanserats upp av andra verksamheters 

överskott. 

Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna Camping och Stugby  

samt Slalombacken. Under året har ett par vakanser inte tillsats. Detta 

medförde överskott inom personalkostnader. 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till största delen överskottet 

från den återbetalning som Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Avvikelsen mot budget inom Politik beror på ej budgeterade 

konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på grund av inställda möten 

under året vilket genererar mindre utbetalda arvoden mot planerad budget. 

Resultat för kommunstyrelsens investeringar blev 4 961 tkr. Ett överskott om 

ca 2 900 tkr mot budget. Avvikelsen beror på ett par projekt som inte har 

blivit genomförda. 

Resultat för Mark- och exploateringsprojekten blev 2 361 tkr. Avvikelsen 

beror på det statliga bidrag som inbetalades från Naturvårdsverket 

Klimatklivet 2019, om 23 500 tkr år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2021 till år 2021 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021       

  

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, utvecklingsledare 

Edvin Ekholm, chef utveckling, processledning och kommunikation 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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§ 1 Dnr 2021/00427 

Val av styrelse Falbygdens Bredband 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att föreslå bolagsstämman att välja Magnus 

Fleischer (partipolitiskt obunden) till ledamot i styrelsen för Falbygdens 

Bredband AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med 

ordinarie bolagsstämma år 2023.  

2  Kommunfullmäktige beslutar att föreslå bolagsstämman att välja Håkan 

Persson (partipolitiskt obunden) till ersättare i styrelsen för Falbygdens 

Bredband AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med 

ordinarie bolagsstämma år 2023. 

Yrkanden 

Ulf Eriksson (C) yrkar att välja Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden) till 

ledamot i styrelsen för Falbygdens Bredband AB.  

 

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Håkan Persson (partipolitiskt obunden) 

till ersättare i styrelsen för Falbygdens Bredband AB.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Ulf Erikssons (C) yrkande och finner att 

valberedningen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Pema Malmgrens (M) yrkande och 

finner att valberedningen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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§ 2 Dnr 2021/00438 

Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och 
Fornminnesförening  

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter i 

styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening för tiden 

från ordinarie årsmötet 2022 till och med ordinarie årsmötet 2023.  

1  Rune Lennartsson (C) 

2  Marie Post (S) 

2  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ersättare i 

styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening för tiden 

från ordinarie årsmötet 2022 till och med ordinarie årsmötet 2023.  

1  Inge Persson (M) 

2  Anna-Brita Fransson (L) 

Yrkanden 

Ulf Eriksson (C) yrkar att välja Rune Lennartsson (C) till ledamot i styrelsen 

för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening.  

 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Marie Post (S) till ledamot i styrelsen 

för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening. 

 

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Inge Persson (M) till ersättare i styrelsen 

för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening.  

 

Lennart Falegård (L) yrkar att välja Anna-Brita Fransson (L) till ersättare i 

styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Ulf Erikssons (C), Niclas Hillestrands (S), 

Pema Malmgrens (M) och Lennart Falegårds (L) yrkanden och finner att 

valberedningen beslutar i enlighet med samtliga yrkanden. 
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§ 3 Dnr 2021/00441 

Val av styrelsen för stiftelsen Ållebergs 
Segelflygmuseum 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

 1 Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för 

tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs 

 1 Roger Lundberg (S) 

2 Eva-Marie Brorsson (C) 

3 Vakant (M) 

2 Till ersättare i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för 

tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs 

 1 Marie Post (S) 

2 Emil Larsson (C) 

3 Pema Malmgren (M)   

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att till ledamot välja Roger Lundberg (S).  

Ulf Eriksson (C) yrkar att till ledamot välja Eva-Marie Brorsson (C).  

Pema Malmgren (M) yrkar att lämna en ledamotsplats vakant.      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden från Niclas Hillestrand (S), Ulf 

Eriksson (C), Pema Malmgren (M) och finner att valberedningen beslutar att 

föreslå ledamöter i enlighet med samtliga yrkanden. 

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att till ersättare välja Marie Post (S).  

Ulf Eriksson (C) yrkar att till ersättare välja Emil Larsson (C).  

Pema Malmgren (M) yrkar att till ersättare välja Pema Malmgren (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden från Niclas Hillestrand (S), Ulf 

Eriksson (C), Pema Malmgren (M) och finner att valberedningen beslutar att 

föreslå ersättare i enlighet med samtliga yrkanden. 
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§ 4 Dnr 2022/00166 

Val av revisor för stiftelsen Alfred Lauréns 
Understödsfond 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att Anne-Mari Sahlström (C) väljs till 

revisor för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond från och med den 10 

maj 2022 intill dess att granskningen av verksamhetsåret 2023 är slutförd. 

Yrkanden 

Ulf Eriksson (C) yrkar att välja Ann-Mari Sahlström (C) till revisor för 

stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Ulf Erikssons (C) yrkande och finner att 

valberedningen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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§ 5 Dnr 2022/00167 

Val av revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och 
Lauritz Kappers minne 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att Anne-Mari Sahlström (C) väljs till 

revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne 

från och med den 10 maj 2022 intill dess att granskningen av 

verksamhetsåret 2023 är slutförd. 

Yrkanden 

Ulf Eriksson (C) yrkar att välja Ann-Mari Sahlström (C) till revisor för 

stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Ulf Erikssons (C) yrkande och finner att 

valberedningen beslutar i enlighet med yrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



2022-03-10

Till Kommunfullmäktige

Och Kommunfullmäktiges valberedning

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -04- 04

Diarienr Planbet

Angående avsägelse från uppdrag I Falköpings kommun

Med anledning av flytt från Falköpings kommun 1 maj 2022 avsäger jag mig följande uppdrag:

Beredning för översyn av den politiska organisation

Kommunfullmäktiges valberedning

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Falköpings Hyresbostäder AB

Fastighetsbolaget Mösseberg

Coompanion Skaraborg, ekonomisk förening

mesk vänlig hälsning

dr,t(caniGär`-'"
Hillevi Wallgren
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