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Datum 

2021-02-10 
 

  

 

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

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

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

Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 

kallas till sammanträde onsdagen den 10 februari 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, och via Skype för att behandla följande ärenden. Observera partiernas 

överenskommelse från den 25 januari 2021 om helt digitala nämndsammanträden. 

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt för tertial 3 år 2020 
Dnr 2021/00030   
Tid: 13:10–13:40 (25+5) 
Föredragande: 
Cecilia Nordh, lokalstrateg  
Jan Aurén, fastighetschef  
Richard Lööv, projektledare 
Stefan Danielsson, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Linda Johansson Filipsson, kommunikatör  
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Ärende Anteckningar 

2.  Information om arbetsprocesser utifrån uppdrag om en 
förnyad arbetsmarknadspolitik 
Dnr 2020/00448   
Tid: 13:40–14:20 (30+10) 
Föredragande: 
Sandra Lidberg, förvaltningschef för kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen 
 

 

Beslutsärenden  

3.  Antagande av arbetsmarknadsstrategi 
Dnr 2021/00010   
Tid: 14:20–14:40 (10+10) 
Föredragande: 
Sandra Lidberg, förvaltningschef för kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen 
 
 

 

4.  Antagande av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen 
Dnr 2020/00072   
Tid: 14:40–15:00 (15+5) 
Föredragande: 
Linda Karelid, kanslichef 
Benny Larsson, arkivkonsult 
 

 

Fika 15:00–15:15 (15 minuter)  

5.  Ändring av delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen 
Dnr 2020/00480  002 
Tid: 15:15–15:30 (10+5) 
Föredragande: 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 
 

 

6.  Kommunrevisionens granskning av implementering  
av barnkonventionen som svensk lag 
Dnr 2020/00437   
Tid: 15:30–15:45 (10+5)  
Föredragande: 
Per Larsson, kommunutvecklare 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 

 

7.  Uppdrag om utredning av flygplatsen 
Dnr 2020/00478   
Tid: 15:45–16:00 (10+5) 
Föredragande: 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef  
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Ärende Anteckningar 

8.  Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens 
Forntidsby AB 
Dnr 2020/00412   
 
 
 
 
 

 

9.  Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020/00324   
 
 
 
 
 

 

10.  Förlängning av avtal om verksamhetsstöd med stiftelsen 
Ållebergs Segelflygmuseum och Falköpings kommun 
Dnr 2020/00495  805 
 
 
 
 
 

 

11.  Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen 
Dnr 2020/00252   
Tid: 16:00–16:10 (5+5) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef  
 
 
 

 

12.  Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet  
Dnr 2020/00406   
Tid: 16:10–16:30 (15+5) 
Föredragande: 
Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef 
Fredrik Lindén, VD, Västsvenska Turistrådet 
Marie Linde, vice VD, Västsvenska Turistrådet  

 

13.  Remittering av förslag till föreskrifter och skötselplan för 
naturreservatet Väsmestorp 
Dnr 2020/00189  430 
 
 
 
 
 

 

14.  Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 och 
utbetalning för år 2021 
Dnr 2020/00091   
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Ärende Anteckningar 

15.  Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg per den 30 juni 2020 
Dnr 2020/00380   
 
 
 
 
 

 

16.  Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2020 
Dnr 2020/00422   
 
 
 
 
 

 

17.  Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2020 
Dnr 2020/00399   
 
 
 
 
 

 

18.  Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per  
den 31 juli 2020 
Dnr 2020/00394   
 
 
 
 
 

 

19.  Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
per den 30 juni 2020 
Dnr 2020/00384   
 
 
 
 
 

 

20.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 
 

 

21.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2021/00001   
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Ärende Anteckningar 

22.  Rapportering från arbetet i Skaraborgs kommunalförbund 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Ordförande 



Klicka här för att ändra format
Rutin för genomförande av digitala 

sammanträden

2021-01-25



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs helt på distans. 
Partiöverenskommelsen gäller tillsvidare.

• Socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott fortsätter dock med fysiska möten 
enligt tidigare överenskommelse. Detta p.g.a. 
hantering av sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt 
på plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 

För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 

• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 
under mötet.

• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.

• Den som har ordet är den som pratar.

• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.

• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.

• Om du får problem med tekniken och inte upplever 
att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar

• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 
iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet

• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 
hela mötet. 

• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 
avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 
mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.

Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.



 

 

 

Skype for Business på iPad. 

 
 

1. Starta appen ”Skype for Business” som finns på din iPad. På bilden nedan ser du 
hur appen ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Första gången du startar ”Skype for Business” begär appen åtkomst till dina 

kontakter. Det spelar inte så stor roll vad du svarar men det kan förenkla 

användningen av appen om du tillåter åtkomst till kontaktlistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. När du har tillåtit åtkomst till kontaktlistan dyker åtkomstbegäran till iPadens 
mikrofon upp. Här måste du svara ”OK”. Utan mikrofonåtkomst så kommer du 
inte kunna tala på möten/konferenser.  
 
Skulle du av misstag trycka fel, så gå till det sista stycket ”Felsökning” i den här 
instruktionens guide. 

 

 

 

 

 

 



4. Nu är det dags att logga in på ”Skype for Business”.  
Ange din Falköpings kommun e-postadress och tryck sedan på den vita pilen med 
blå bakgrund. 

 

 

 

 

 

. 

  



 

 

5. Ange ditt lösenord i fältet ”Ange ditt lösenord”. Det är samma lösenord som 
används till många olika system exempelvis inloggning på dator, e-post, Ciceron 
Assistenten med mera.  
 
 

  



6. I den här rutan så erbjuds du att koppla din mobiltelefon till ”Skype for Business” 
som en reservväg till att kunna delta i möten.  
Du kan välja alternativet ”Hoppa över” som finns längst upp till höger. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



7. Nu är du inloggad i ”Skype for Business”. Du kan stänga informationsrutan genom 
att trycka på knappen ”Jag förstår”. 
 

 
 

 

 

  



8. När du får en inbjudan till ett Skype-möte får du det som ett mail.  
Man kan ansluta till Skype-mötet via mailet, men det är betydligt enklare att gå in 
i ”Skype for Business”-appen och ansluta därifrån enligt nästkommande steg och 
bild. 
 

 

  



9. Under fliken ”Möten” i appen ”Skype for Business” kan du se dagens och 
morgondagens kalender och inbokade möten.  
 
För att ansluta till ett möte trycker du på knappen ”Anslut”.  
 
 

 

 

  



10. Du får nu en ruta med ljudalternativ. Det ska se ut som bilden nedan.  
Tryck på ”OK”.  

 
 

 

 

 
 

  



11. Nu är du ansluten till mötet och det du säger hörs av andra mötesdeltagare.  

För att växla till videoläge tryck på symbolen som heter ”Video”.  

 

Observera om du inte talar på mötet så är det bra att slå av symbolen ”Ljud 

påslaget” så att inte eventuella bakgrundsljud som finns hos dig hörs av de andra 

mötesdeltagarna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



12. I videoläge så ser du dels en bild på dig själv samt de andra mötesdeltagarna. Du 

avslutar ditt deltagande genom att trycka på den röd/vita lur-symbolen.  

 

Även här kan du kontrollera mikrofonen genom mikrofonsymbolen.  

 

 

 
 

 

 

  



ATT TÄNKA PÅ UNDER MÖTET 

 Under mötet ska din videokamera alltid vara på så att alla deltagare ser varandra 

under mötet.  
 

 Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.  
 

 Undvik onödiga ljud när din mikrofon är påslagen 
 

 För att begära ordet under mötet skriver du ditt namn i chatten. Klicka på 

symbolen som ser ut som en chattruta.  
 

Du hittar chattrutan längst ner till vänster.  
Nedan är en bild på hur chattruta symbolen ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felsökning av Skype for Business. 

1. Innan du deltar i ett Skype-möte är det bra att i god tid innan kontrollera så att 

ljudet fungerar i din iPad.  

 

Du kan bland annat ställa in volymen genom volymknapparna på iPaden och du 

kan göra det i inställningsappen enligt bild nedan. 

 
 

 

 

  



2. Om du får problem i ”Skype for Business” med video eller ljud så är det 

förmodligen något som är fel i inställningarna för Skype.  

 

Gå in i iPadens inställningsapp och gå ner i vänsterkanten till inställningarna för 

appen ”Företag”. Den ska vara inställd som bilden nedan. 

 

 
 

 

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Sandra Lidberg    Förvaltningschef       sandra.lidberg@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 

Återkoppling av processer utifrån uppdrag om en 
förnyad arbetsmarknadspolitik 

Information 

Kommunfullmäktige tog den 28 september 2020, § 109, ett inriktningsbeslut 

om en förnyad arbetsmarknadspolitik. Syftet med en förnyad 

arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre förutsättningar för Falköpings 

kommuns medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för 

arbetslöshet och utanförskap.  

Återkoppling av arbetet med de olika processerna i inriktningsbeslutet har 

skett till den strategiska beredningen den 25 november 2020, 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december 2020 och ska nu 

rapporteras till kommunstyrelsen den 10 februari 2021. Avstämning sker 

kontinuerligt med de chefer inom socialförvaltningen och kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen som involveras i arbetet.  

Sandra Lidberg, förvaltningschef för kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen, redovisar arbetsprocesserna utifrån de olika punkterna i 

uppdraget.   

1. Revidera arbetsmarknadsstrategin 
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har svarat på remissen 

angående revidering av arbetsmarknadsstrategin. Nu går dokumentet 

vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

2. Utreda hur allt ska samlas under kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen 
Arbete pågår inom en mängd olika områden och processerna har kommit 

olika långt. Gällande förändrade reglementen för socialnämnden och 

kompetens- och arbetslivsnämnden samt förändringar i ekonomisk 

budget förväntas kommunfullmäktige fatta beslut i mars 2021. Ärendet 

som behandlar flytt av arkiv tas för beslut i kommunfullmäktiges 

aprilmöte. 

3. Utreda aktivitetskrav 
Arbetet med att utreda aktivitetskrav är påbörjat och kommer nu att tas 

med i de workshops som under våren genomförs för all berörd personal 
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inom socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. 

Utgångspunkten i utredningen är att kartlägga målgruppen och utifrån 

det ta fram en fungerande modell.  

4. Utreda kommunala arbetsmarknadsanställningar 
Pilotprojektet Connect 2.0 har startats upp under hösten 2020 och 

ytterligare ett pilotprojekt startas upp tillsammans med Falköpings 

Hyresbostäder under början av 2021. Dessa anställningar är en 

kombination av olika arbetsmarknadsanställningar. Resultat kommer att 

kunna ses först i slutet av år 2021. 

Under början av år 2021 startas också ett samverkansprojekt med kultur- 

och fritidsnämnden. Det blir ett pilotprojekt som bygger på 

arbetsmarknadsanställningar och under vecka 4 startade utredningen om 

vilka kostnader som kan bli aktuella och hur arbetsgivaransvaret ska 

fördelas.  

5. Samverkan mellan kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningens näringslivsavdelning 
Enligt uppdrag i Flerårsplan 2020–2022 startade i mars ett gemensamt 

arbete för kompetens- och arbetslivsförvaltningens näringslivsgrupp och 

kommunledningsförvaltningens näringslivsavdelning. Under år 2020 har 

flera workshops genomförts och gruppen har enats om såväl vision som 

mål och målgrupp. Under början av år 2021 blir arbetet mer praktiskt och 

de tre blandade arbetsgrupperna kommer att fortsätta arbetet inom 

respektive område.  

6. Utreda nuläge och to be-läge 
Arbetet med denna punkt i inriktningsbeslutet handlar om att samla det 

goda arbete som görs och har gjorts inom de enheter som ska slås 

samman och nå fram till ett positivt och gemensamt arbete kring kvalitet, 

kartläggning av målgruppen och utbildning av politiker och berörd 

personal.       

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2021-02-03 

Kommunfullmäktige § 109/2020   

 

 

Sandra Lidberg  

Förvaltningschef  
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§ 109 Dnr 2020/00218  

Inriktningsbeslut - En förnyad arbetsmarknadspolitik 
för Falköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

arbetsmarknadsstrategin i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner. 

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i januari 2021.  

2  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas 

under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet 

med inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast i januari 2021.  

3  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda en utformning av aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd. Uppdraget 

ska redovisas till kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetslivsnämnden senast i januari 2021.  

4  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda hur kommunala arbetsmarknadsanställningar med utgångspunkt i 

projektet Fal-Jobb ska utformas. Uppdraget ska redovisas till 

kommunstyrelsen och kompetens-och arbetslivsnämnden senast januari 

2021.  

5  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetslivsnämnden i uppdrag att gemensamt utreda hur samverkan med 

externa aktörer och näringslivet ska öka för att möjliggöra för fler 

försörjningsstödstagare att nå egen försörjning. Uppdraget ska redovisas 

till kommunstyrelsen och kompetens- och arbetslivsnämnden senast 

januari 2021.  

6  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda och presentera de insatser som fungerar väl i dag och vilka insatser 

som behövs i framtiden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 

och kompetens-och arbetslivsnämnden senast i januari 2021.     

Syfte 

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap. Därtill skapas det bättre 

förutsättningar att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning och 

tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande.  

Mål  

- Öka sysselsättningen i Falköpings kommun.  
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- Erbjuda utbildningar som möjliggör för individen att närma sig 

arbetsmarknaden. 

- Minska utanförskapet i Falköpings kommun. 

- Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.  

- Erbjuda god matchning och kompetensförsörjning till näringslivet i 

Falköpings kommun.  

Skapa förutsättningar för målgruppen arbetssökande att möta företagens 

kompetensbehov. 

Bakgrund 

En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot 

bakgrund av följande utmaningar:  

 

- En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.  

- Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som 

följdverkan.   

- Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens 

behov.  

Genomförande  

En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den 

kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och 

arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stöd- 

och försörjning hos socialförvaltningen samt näringslivsenheten hos 

kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den 

kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning.  

Målgrupper och avgränsningar  

Kommunens fokus med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ska tydligt 

vara att arbeta med de individer som i dag står långt från arbetsmarknaden. 

Detta är en grupp som de senaste åren har ökat och kommer kräva flera typer 

av åtgärder för att kunna göra stegförflyttningar till egen försörjning. 

Samtidigt är det en grupp som har en stor potential i att kunna bidra till det 

gemensamma och med en egen försörjning kunna få en större frihet i livet.   

Revidering av arbetsmarknadsstrategin  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 

komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och vi ser nu att det finns ett tydligt behov av att revidera 

strategin. Syftet med en revidering är få en ny strategi som tar ett större 

fokus på att arbeta med den målgrupp som nu är störst bland 

försörjningsstödstagarna, de individer som står långt från arbetsmarknaden. 

Under våren 2019 gjorde företaget ”Pay Off” en utvärdering av 

arbetsmarknadsstrategin. Denna utvärdering ska ligga till grund för en 
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revidering av nu gällande arbetsmarknadsstrategi.  Arbetsmarknadsstrategin 

är ett viktigt instrument för att kunna styra de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna till rätt målgrupp. Denna målgrupp kan över tid förändras och 

därför bör strategin årligen aktualitetsprövas samt utvärderas och revideras 

varje mandatperiod. 

Stärkt fokus på individen  

En framgångsrik arbetsmarknadspolitik bygger på att se till den enskilda 

individens förutsättningar och förmåga att gå från arbetslöshet till egen 

försörjning. Det är av största vikt att varje individ ges rätt insatser för att 

göra stegförflyttningar. Därför ska alla som uppbär ekonomiskt bistånd ha en 

individuell genomförandeplan eller SIP (samordnad individuell plan) som 

innehåller aktiviteter syftar till att individen ska kunna gå mot egen 

försörjning. 

Utredning och förändring av organisationen I samband med att en ny 

arbetsmarknadsstrategi togs fram 2016 gjordes en utredning av hur arbetet 

med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd sker. När 

arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens enhet för stöd och 

försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens 

arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet 

Arbetsmarknadscenter. Under våren 2019 gjordes en utvärdering av 

arbetsmarknadsstrategin och arbetet med samlokaliseringen. I den framkom 

det att samlokaliseringen inte fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av 

att samla enheten för stöd- och försörjning och arbetsmarknadsenheten under 

en nämnd och förvaltning var stort. Därför ges kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda hur en organisation för att få ett större genomslag av den förnyade 

arbetsmarknadspolitiken samlat på kompetens- och arbetslivsnämnden och 

dess förvaltning ska se ut.  

 

Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de 

ekonomiska förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för 

försörjningsstödet som kommer att följa med in i den nya organisationen.   

 

Ambitionen är att den nya organisationen ska vara klar och träda i kraft den 

1 maj 2021.  

Utbildning för att möta arbetsmarknadens behov 

Den målgrupp som är störst bland försörjningsstödstagarna är utrikes födda 

med svaga språkkunskaper. Denna målgrupp står mycket långt från 

arbetsmarknaden och kommer kräva flera åtgärder för att närma sig den. Ett 

verktyg för att komma tillrätta med denna problematik är vuxenutbildningen. 

Framtidens vuxenutbildning i Falköpings kommun  

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för de Falköpingsbor som vill 

förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt 

att vuxenutbildningen gör en kontinuerlig omvärldsspaning och nyttjar de 
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statliga medel som finns avsatta, för att erbjuda relevanta utbildningar med 

en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov. 

Utökad samverkan i Skaraborg  

Under fler års tid har det skett en samverkan mellan Skaraborgs kommuner 

kring vuxenutbildning. Detta har inneburit att medborgarna har kunnat 

erbjudas flera olika typer av exempelvis yrkesutbildningar och dessa har 

genomförts i olika kommuner. För att Skaraborg fortsatt ska kunna vara en 

stark och attraktiv arbetsmarknadsregion måste det ske en utökad samverkan 

mellan kommunerna. Detta för att kunna ta del av ytterligare statliga bidrag, 

men även erbjuda ännu fler relevanta utbildningar. 

Kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser  

De olika arbetsmarknadsinsatser som finns – traineejobb, 

utbildningskontrakt och extratjänster – ställer krav på en utökad samverkan 

mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamheter. Genom att 

kombinera utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möjliggörs att individen 

kan höja sin kompetens och samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden 

och få viktiga referenser för framtiden. Erfarenhet visar att det är en 

framgångsrik metod för språkinlärning att kombinera studier (exempelvis 

SFI) och praktik eller arbete. Lärlingsliknande program efterfrågas ofta av 

arbetsgivare, eftersom det möjliggör specifik utbildning som baseras på 

arbetsgivarens behov. I nära samverkan med externa aktörer, exempelvis 

arbetsförmedlingen, kan insatser utformas som möter individernas och 

arbetsmarknadens behov.  

Självförsörjning och inkludering istället för ekonomiskt bistånd  

Många falköpingsbor som saknar arbete är i dag hänvisade till ekonomiskt 

bistånd för att klara sin försörjning. Att minska andelen falköpingsbor som 

uppbär ekonomiskt bistånd innebär stora vinster för både den enskilde och 

kommunen. Personer som söker ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun 

ska mötas med en positiv förväntan om arbetsförmåga.   

Aktivitetskrav för personer som uppbär ekonomiskt bistånd  

Falköpings kommun ska tillämpa ett aktivitetskrav för personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd.  Detta ska ske i form av aktiviteter utifrån individens 

bedömda arbetsförmåga. Ambitionen är att deltagande i aktivering ska vara 

ett villkor för ekonomiskt bistånd, detta ska dock utredas noggrant för att 

eventuella konsekvenser ska kunna belysas. Syftet med aktivitetskravet är att 

stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta 

utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden. 

Strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar och 

subventionerade anställningar  

Falköpings kommun startade för ett antal år sedan ett projektarbete kring 

kommunala arbetsmarknadsanställningar. Projektet gick under namnet 

FalJobb. Syftet med projektet var att utöka samverkan mellan myndigheter, 

att identifiera systemfel, att deltagarna skulle komma till egen försörjning, att 
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fördjupa barnperspektivet i handläggningen av försörjningsstödet samt att 

projektdeltagarna skulle uppleva en förbättrad hälsa under tiden de var 

inskrivna i Fal Jobb. Projektet föll väl ut och uppnådde i stort sett samtliga 

mål/delmål.  

Ett strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar skulle 

kunna innebära en god möjlighet för personer som uppbär ekonomiskt 

bistånd att vara anställda i kommunen med bidrag från arbetsförmedlingen 

för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Därför behöver 

det utredas hur kommunen kan arbeta strategiskt med denna typ av 

anställningar.    

Det finns flera typer subventionerade anställningar med stöd i form av 

ekonomisk kompensation till arbetsgivaren där hela eller delar av 

lönekostnaden subventioneras. Dessa anställningsformer är goda att nyttja 

för personer som av olika orsaker står långt från arbete, ofta 

långtidsarbetslösa eller nyanlända.   

Behov av ökad samverkan med näringslivet och externa aktörer  

För att kunna nå ett framgångsrikt arbete med arbetsmarknadspolitiken är 

samverkan med näringslivet och de olika externa aktörerna avgörande. 

Näringslivets vilja att vara delaktiga i arbetet ska tas tillvara och uppmuntras. 

Tillsammans kan vi möjliggöra för fler att nå egen försörjning.   

Samverkan med de externa aktörerna är viktigt, inte minst med 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Samordningsförbundet har även 

de en viktig roll att spela. Därutöver finns det ett antal andra aktörer som på 

ett positivt sätt kan bidra i arbetet med att minska arbetslösheten, exempelvis 

Coompanion och Nyföretagarcentrum.   

Därför behöver samverkan ökas och stärkas de kommande åren. 

Arbetsförmedlingen  

Sedan den förra arbetsmarknadsstrategin antogs har Arbetsförmedlingen 

genomgått en stor reformering som fortfarande inte är i mål. Det finns stora 

oklarheter kring arbetsförmedlingens framtida roll och hur deras 

organisering samt lokala närvaro kommer att se ut. För Falköpings kommun 

innebär detta en betydande osäkerhet i en tid där samverkan mellan kommun 

och arbetsförmedling är oerhört viktigt, i synnerhet för att kunna få fler i 

arbete eller studier.  Arbetsförmedlingen definierar själva i ett tidigt skede att 

deras uppgift kommer att vara att arbeta med de individer som står nära 

arbetsmarknaden och kommunen bör främst arbeta med dem som står långt 

från arbetsmarknaden. Samverkan ska sedan ske allteftersom individerna gör 

stegförflyttningar. 

Det är viktigt att nogsamt följa utvecklingen kring arbetsförmedlingen och 

särskilt bevaka hur de planerar för att samverkan med kommunerna ska ske. 
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Finansiering  

Arbetet med att genomföra utredningar och revidera arbetsmarknadsstrategin 

ska ske inom varje nämnds rambudget.   

En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt vet vi att det på kort sikt 

kommer att innebära ökade kostnader. Eventuella ytterligare statliga medel 

kan komma att aviseras i regeringens höstbudget. Tillskjutande av ytterligare 

kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet för 2021.   

I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och 

eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Exakta siffror ska klargöras i den organisationsutredning 

som kommunstyrelsen genomför. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S) och Dan Hovskär (KD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Socialnämnden            
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§ 1 Dnr 2021/00010  

Antagande av arbetsmarknadsstrategi 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

arbetsmarknadsstrategin. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.       

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Niclas 

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

Berglund (S) reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

tilläggsyrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om 

inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings 

kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska 

antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.  

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets 

behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt 

ansvarstagande.  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 

komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.  

Förvaltningens bedömning 

Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit 

strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda 

verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera 

som vägledning framåt. 

Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som 

härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål, 

då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.  
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där 

nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig 

bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under 

rubriken ”Ansvarsfördelning” ändras. I  remissversionen av strategin stod det 

under rubriken följande. 

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring 

under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör 

den statliga sfären och vilka som tillhör den kommunala återstår att 

klargöras.” 

Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.  

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 

kontinuerligt.”   

Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen, 

men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet 

med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.  

Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att 

upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-20 

Arbetsmarknadsstrategi med ändringar från kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2020-01-22 

Preliminärt protokollsutdrag kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskott § 1/2021 

Delegationsbeslut om remiss om arbetsmarknadsstrategin      

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg till Falköpings kommuns 

arbetsmarknadsstrategi, 

 

”Vi socialdemokrater anser att det i en strategi bör tydliggöras kring 

Ansvarsfördelning och vilka lagar som anger ramarna för de olika aktörernas 

ansvarsområden. 

 

Ansvarsområden 

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt och utförs av 

Arbetsförmedlingen. Vad det gäller personer som är sjukskrivna är det också 

ett statligt ansvar där Försäkringskassan har ett samordningsansvar för 

rehabilitering. 

De lagar som styr kommunens agerande och reglerar kommunens ansvar 

inom arbetsmarknadsområdet är Kommunallagen, Lagen om 
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arbetslöshetsnämnd, Lagen om det kommunala aktivitetsansvaret och 

Socialtjänstlagen. 

Enligt kommunallagen (2017:725) enligt kommunallagen har kommunen 

möjlighet att bestämma vilka verksamheter man vill bedriva inom ramen för 

allmänna befogenheter. Att utföra kompletterande åtgärder för arbetslösa och 

att bedriva sysselsättning för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden 

är exempel på åtgärder som kommunallagen ger kommunen möjlighet att 

göra. 

Socialtjänstlagen (2001:453) ger kommunen utrymme kräva motprestation 

från de individer som uppbär ekonomiskt bistånd, så länge motprestationen 

främjar den enskildes möjligheter till arbete. 

Skollagen (2010:800), kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. 

Kommunerna har ett ansvar för ungdomar under 20 år som inte arbetar, 

studerar eller har slutbetyg från gymnasiet. Ansvaret innebär att man skall 

erbjuda dessa ungdomar utvecklande aktiviteter. 

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp de behöver. Det ekonomiska biståndet är 

välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har som uppgift att träda in 

tillfälligt i perioder av försörjningsproblem.  

 

Utöver det övergripande målet om att minska kostnader för ekonomiskt 

bistånd föreslås även att följande strategiska arbetsområden 

prioriteras:  

- Utveckla metoder i samverkan med andra parter i hur vi bättre kan stödja 

nyanlända och utrikesfödda till arbete, samt i hur vi kan stödja arbetsgivare 

att utveckla metoder för bra introduktioner på arbetsplatserna och utveckla 

metoder för hur vi främjar språkutvecklingen för språksvaga grupper. 

- Utveckla samverkan med andra parter kring ungdomar 16–24 år för att 

säkerställa att det finns bra strukturer och insatser för unga med målet att nå 

en gymnasieexamen för de som saknar det alternativt komma ut i arbete 

- Samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd pga. arbetslöshet och 

som inte erbjuds insats via Arbetsförmedlingen samt bedöms av 

socialsekreterare vara i behov av kompetenshöjande eller utredande insats 

ska erbjudas stöd med en framåtsyftande planering.  

- Utforma ett förslag på hur Falköpings kommun skulle kunna arbeta med 

subventionerade anställningar så att det är gynnsamt både för individen och 

samhällsekonomin. 

 - Utforma ett förslag på genomförande gällande praktik inom kommunens 

egna verksamheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.” 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar i enlighet med 

förslaget. 
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Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet beslutar att avslå tilläggsyrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@falkoping.se  

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

Antagande av arbetsmarknadsstrategi 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

Arbetsmarknadsstrategin 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om 

inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings 

kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska 

antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.  

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets 

behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt 

ansvarstagande.  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 

komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.  

Förvaltningens bedömning 

Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit 

strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda 

verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera 

som vägledning framåt. 

Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som 

härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål, 

då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.  
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där 

nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig 

bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under 

rubriken ”Ansvarsfördelning” ändras. I  remissversionen av strategin stod det 

under rubriken följande. 

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under 

förändring under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka 

målgrupper som tillhör den statliga sfären och vilka som tillhör den 

kommunala återstår att klargöras.” 

Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.  

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 

kontinuerligt.”   

Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen, 

men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet 

med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.  

Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att 

upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadsstrategi  

Inriktningsbeslut – En förnyad arbetsmarknadpolitik för Falköpings kommun       

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar  

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 



 

 

 

 

 

 
 
Arbetsmarknadsstrategi för 
Falköpings kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ av styrdokument Strategi 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer KS 2021/10 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar 

Dokumentansvarig Chef kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Mandatperiodsskifte  



 2 

 

Innehåll 
Inledning ......................................................................................................... 3 

Bakgrund ........................................................................................................ 3 

Genomförande ................................................................................................ 3 

Strategins syfte ............................................................................................... 3 

Fokus på självförsörjning och inkludering ................................................. 4 

Aktivitetskrav för personer som uppbär ekonomiskt bistånd ..................... 4 

Kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ...................... 4 

Samverkan med näringslivet och externa aktörer....................................... 4 

Ansvarsfördelning .......................................................................................... 4 

 

 

  



 3 

Inledning  
Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap. Därtill skapas det bättre 

förutsättningar att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning och 

tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande.       

Bakgrund 
I Falköpings kommun finns en stor grupp människor som trots de senaste 

årens högkonjunktur, står utanför arbetsmarknaden. 2016 antogs den 

nuvarande arbetsmarknadsstrategin med syfte att minska försörjningsstödet 

samt att arbetsmarknadsenhetens (AME) deltagare ska komma ut i arbete, 

studier eller praktik inom 90 dagar. Strategins fokus ligger främst på 

självförsörjning där det yttersta målet är att etablera individen på den öppna 

arbetsmarknaden. Resultatet av samverkan och de arbetssätt som hittills 

använts har inte gett tillfredsställande resultat och nya angreppssätt behövs 

för att bromsa den trend som försörjningsstödet har i Falköpings kommun. 

Den förnyade arbetsmarknadspolitiken ska främja stegförflyttning och på så 

vis bryts sociala mönster och projektet bidrar till ett starkare 

socioekonomiskt samhälle. 

En väl fungerande samverkan mellan kommun och arbetsmarknaden är en 

av de viktigaste faktorerna liksom att utgå från och arbeta tillsammans med 

individen. Kommunen ska främja utveckling av nya samverkansformer 

mellan de olika aktörerna utifrån befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser, 

systematiskt utvärdera effekter av insatser och arbeta för förbättringar 

genom att skapa nya initiativ. 

Genomförande 
Arbetsmarknadsstrategins genomförande vilar främst på kompetens- och 

arbetslivsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ske från samtliga delar i 

den övriga kommunala organisationen för att få fler i egen försörjning.  

Strategins syfte 
Arbetsmarknadsstrategins övergripande målbild är att få fler i egen 

försörjning genom aktiviteter och samverkan.  Strategin pekar också ut 

viktiga fokusområden så som att kommunens organisation ska erbjuda 

utbildningar som möjliggör för individen att närma sig arbetsmarknaden, att 

det ska ske god matchning och kompetensförsörjning till arbetsmarknaden i 

kommunen samt skapa förutsättningar för fler att möta arbetsgivarens 

kompetensbehov.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska i sin verksamhetsplan sätta mätbara 

mål för genomförandet av arbetsmarknadsstrategin. Kommunens samtliga 

andra nämnder ska i sina verksamhetsplaner beskriva mål för bidragande till 

arbetsmarknadsstrategin.  
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Fokus på självförsörjning och inkludering  

När fler invånare i Falköpings kommun försörjer sig själva innebär det 

vinster för både individen själv och för kommunen som helhet. Att 

förebygga ekonomisk utsatthet är en viktig del i kommunens arbete mot ett 

socialt hållbart Falköping. För de personer som söker arbete ska man mötas 

med en positiv förväntan på arbetsförmåga. En framgångsrik 

arbetsmarknadspolitik bygger på att se till den enskilda individens 

förutsättningar och förmåga att gå till egen försörjning. Det är av största vikt 

att varje individ ges rätt insatser för att göra stegförflyttningar mot egen 

försörjning.  

Aktivitetskrav för personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd  

Falköpings kommun ska tillämpa ett adekvat aktivitetskrav för personer som 

uppbär ekonomiskt bistånd.  Detta ska ske i form av aktiviteter anpassade 

utifrån individens förutsättningar. Syftet med aktivitetskravet är att stärka 

drivkrafterna för arbete, undvika passivitet och utrusta individen för 

arbetsmarknaden.   

Kombinationer av utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser  

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för de Falköpingsbor som vill 

förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. De olika 

arbetsmarknadsinsatser som finns ställer krav på en god samverkan mellan 

vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamheter. Genom att kombinera 

utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möjliggörs att individen kan höja 

sin kompetens och samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden och få 

viktiga referenser för framtiden. Erfarenhet visar att det är en framgångsrik 

metod för språkinlärning att kombinera studier och praktik eller arbete.  

Samverkan med näringslivet och externa aktörer  

För att kunna nå ett framgångsrikt arbete med arbetsmarknadspolitiken är 

samverkan med arbetsmarknaden och de olika externa aktörerna, till 

exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, avgörande. 

Näringslivets och arbetsmarknadens vilja att vara delaktiga i arbetet ska tas 

tillvara och uppmuntras.    

Ansvarsfördelning 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 

kontinuerligt. 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (8) 
Sammanträdesdatum 

2021-01-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2021/00004  

Arbetsmarknadsstrategi 2021 – Remiss  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom 
 remissen med förändringen att texten under stycket Ansvarsfördelning 
 ska vara ”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen 
 är en viktig lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar 
 ses över kontinuerligt”.  

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut En förnyad arbetsmarknads-
politik för Falköpings kommun ska en ny arbetsmarknadsstrategi tas fram. 
Arbetet med dokumentet har pågått under hösten 2020 och ett förslag till 
strategi har färdigställts till den 13 januari 2021 enligt plan. 

Innan beslut fattas av kommunfullmäktige om antagande av strategin har 
kompetens- och arbetslivsnämnden fått ärendet på remiss från kommun-
styrelsen.  

Då kompetens- och arbetslivsnämnden inte har något möte i januari 2021 
delegerade nämnden vid sitt möte 9 december 2020 beslutet om remissvar 
till arbetsutskottet. 

Efter den arbetsmarknadspolitiska gruppens möte 14 januari har stycket 
Ansvarsfördelning tillkommit i strategin med följande text: 

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 
lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring 
under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör 
den statliga sfären och vilka som tillhör den kommunala återstår att 
klargöras.” 

Efter diskussion vid mötet enas kompetens- och arbetslivsnämndens 
arbetsutskott om att lämna förslaget att följande skrivning ska utgöra texten 
under rubriken Ansvarsfördelning:  

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 
lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 
kontinuerligt.”  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Signerat dokument

Delegationsbeslut för signering

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Delegationsbeslut - remiss arbetsmarknadsstrategi.pdf
Storlek: 321475 byte
Hashvärde SHA256: 
79ce9e7d954de1e425ae47162938f28c8d25e41519e0121828e5335b1744938f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
Linda Therese Karelid
Signerat med BankID 2021-01-20 15:11 BankID Ref: 2120906a-46d2-448e-96bd-940470f63ef9
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-01-20 

KS 2021/00010  
 

 

 

 
 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Remiss av förslag på ny arbetsmarknadsstrategi 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen sänder förslag på ny arbetsmarknadsstrategi på remiss 

till kompetens- och arbetslivsnämnden.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april 

2020, § 88. 

Bakgrund 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 109, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att revidera arbetsmarknadsstrategin har ett 

förslag på ny strategi har arbetats fram. Inför ärendets fortsatta hantering och 

beslut i kommunfullmäktige önskar kommunstyrelsen kompetens- och 

arbetslivsnämnden yttrande på förslaget.  

Svaret behöver lämnas före hantering i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet den 27 januari 2021. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2020/00072  

Antagande av kommunstyrelsens dokument-
hanteringsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen.  

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 mars 2021 och 

ersätter kommunstyrelsens del av den dokumenthanteringsplan som 

antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 22.    

Bakgrund 

Enligt arkivlagen ska arkiven bevaras i syfte att tillgodose rätten att ta del av 

allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och 

förvaltning och forskning. Falköpings kommuns tillämpning av arkivlagen 

och ansvarsfördelningen anges i kommunens arkivreglemente. 

Enligt Falköpings kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 

en dokumenthanteringsplan som beskriver verksamhetens allmänna 

handlingar och hur dessa ska hanteras. En sådan plan är ett verktyg för att 

hålla god ordning och överblick över information och handlingar som finns i 

verksamheten. Planen beskriver vilka handlingar som inkommit, upprättats 

och som förvaras i verksamheten, hur de ska hanteras, bevaras eller gallras. 

Hanteringen gäller alla handlingar oavsett om de är i pappersform, i digital 

form eller i annat format. 

Att gallra innebär att handlingar/information förstörs enligt den gallringsfrist 

som finns angiven i dokumenthanteringsplanen. Vill man gallra 

handlingar/information som inte finns upptagna i denna dokument-

hanteringsplan måste ett nytt gallringsbeslut fattas. 

Dokumenthanteringsplanen ska vara ett levande dokument och behöver 

revideras löpande, vid organisationsförändringar och förändrade arbetssätt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-01 

Förslag på dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             



 

Kansliavdelningen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2020-12-01 

KS 2020/72  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen.  

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 mars 2021 och 

ersätter kommunstyrelsens del av den dokumenthanteringsplan som 

antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 22.    

Bakgrund 

Enligt arkivlagen ska arkiven bevaras i syfte att tillgodose rätten att ta del av 

allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och 

förvaltning och forskning. Falköpings kommuns tillämpning av arkivlagen 

och ansvarsfördelningen anges i kommunens arkivreglemente. 

Enligt Falköpings kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 

en dokumenthanteringsplan som beskriver verksamhetens allmänna 

handlingar och hur dessa ska hanteras. En sådan plan är ett verktyg för att 

hålla god ordning och överblick över information och handlingar som finns i 

verksamheten. Planen beskriver vilka handlingar som inkommit, upprättats 

och som förvaras i verksamheten, hur de ska hanteras, bevaras eller gallras. 

Hanteringen gäller alla handlingar oavsett om de är i pappersform, i digital 

form eller i annat format. 

Att gallra innebär att handlingar/information förstörs enligt den gallringsfrist 

som finns angiven i dokumenthanteringsplanen. Vill man gallra 

handlingar/information som inte finns upptagna i denna dokument-

hanteringsplan måste ett nytt gallringsbeslut fattas. 

Dokumenthanteringsplanen ska vara ett levande dokument och behöver 

revideras löpande, vid organisationsförändringar och förändrade arbetssätt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-01 

Förslag på dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen   
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Beslutet ska skickas till 
Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 

Benny Larsson, arkivkonsult 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Linda Karelid, kanslichef 
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Inledning 
I Falköpings kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över nämndernas och bolagens arkivbildning och 

arkivvård. Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska 

vårda arkivbeståndet och främja arkivens tillgänglighet. Kommunarkivet ska ge 

myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. I kommunens arkivreglemente står det mer om 

tillämpningsområde, arkivansvar och om hur arkiven ska redovisas. I slutet av denna 

dokumentplan finns i bilaga 2 en ordlista för alla olika begrepp. 

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan beskriver nämndens handlingar, om de ska 

gallras eller bevaras. Planen anger det man behöver veta för att kunna hantera och hitta 

en handling från att de kommer in, upprättas och tills den ska bevaras eller gallras. 

Handlingar avser huvudexemplar, original. Övriga exemplar och kopior som finns ute i 

verksamheten ska gallras när de inte längre behövs. 

Planens syfte är också att se till att nämnden följer arkivlagen som bland annat säger att 

myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser   

 rätten att ta del av allmänna handlingar 

 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 

 forskningens behov 

I arkivlagen slås också fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella 

kulturarvet. 

Grundprincipen är att alla allmänna handlingar ska registreras och bevaras. En handling 

är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen till eller 

upprättad av myndigheten enligt Offentlighets- och sekretesslagen och 

Tryckfrihetsförordningen. 

 

Bestämmelser som reglerar hanteringen av myndigheters 
handlingar 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar och behandlar rätten 

att ta del av allmän handling och vad som är en allmän handling. Allmänna handlingar 

ska hållas ordnade så att de snabbt kan tas fram på begäran. 

Arkivlagen (1990:782) beskriver att myndighetens arkiv bildas av de allmänna 

handlingar från myndighetens verksamhet som beskrivs i tryckfrihetsförordningen och 

sådana handlingar som upprättas av och som myndigheten beslutar ska tas om hand för 

arkivering. Myndigheten ska vårda arkivet och göra det tillgängligt. 

Arkivförordningen (1991:446) talar bland annat om att handlingar ska arkiveras när ett 

ärende slutbehandlats eller när handlingarna är färdigställda. När en myndighets 

organisation eller arbetssätt ändras, ska myndighetens arkivbildning ses över. Den 

inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring 

ska beaktas. 
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) slår fast huvudregeln att varje myndighet 

är skyldig att registrera allmänna handlingar och att registreringen ska ske utan 

dröjsmål. Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter har ett absolut 

registreringskrav och ska därför alltid registreras. Lagen behandlar även bestämmelser 

om tystnadsplikt och om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar.  

 

Ordning och arkivering av kommunstyrelsens handlingar 

De flesta av nämndens handlingar förvaras digitalt i olika IT-system, i databaser i dator 

eller i pärm. Handlingar som ingår i ärenden som ska bevaras på papper förvaras i 

nämndens närarkiv tills de lämnas till kommunarkivet för slutförvaring. Vissa typer av 

handlingar förvaras och sorteras på annat sätt, vilket framgår av den här planen. 

Bevarande och gallring 

Grundprincipen är att alla handlingar ska bevaras, alltså sparas för alltid. Enligt 

arkivlagen får allmänna handlingar gallras om det inte medför inskränkningar i rätten att 

ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 

förvaltningen samt forskningens behov. Gallring bör ske med stor försiktighet och utgå 

ifrån vad som är intressant för eftervärlden att känna till om nämndens verksamhet.  

Gallring innebär att information och handlingar förstörs. Vad som ska gallras framgår i 

denna plan. Samråd om gallring ska ske med kommunens arkivmyndighet innan beslut 

om gallring tas. Hur samrådsförfarandet ska gå till regleras i arkivreglementet. 

Allmänna handlingar får endast gallras om det fattats beslut av nämnden. Vissa 

lagbestämmelser och föreskrifter begränsar den kommunala beslutanderätten i 

gallringsfrågor.  

I enskilda fall kan ytterligare handlingar bevaras än de som ska bevaras enligt 

dokumenthanteringsplanen om nämnden anser att handlingarna kan ha ett värde för 

framtiden. 

Ekonomi – Bokföring och arkivering   

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde i kraft den 

1 januari 2019. Bokföring och arkivering i den nya lagen har reglerats till att 

dokumentation som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga 

och lättåtkomliga.  

Räkenskapsinformation ska minst bevaras fram till och med det sjunde året efter 

utgången av räkenskapsåret. Innebörden av den nya bestämmelsen är att den tidigare 

tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år. Bokföringsnämnden samt SKL:s 

avdelning för juridik gör tolkningen att gallringsfristen kan tillämpas retroaktivt. Den 

förändrade gallringsfristen trädde i kraft 1 januari 2019, men kan alltså tillämpas 

bakåtverkande, vilket innebär att räkenskapsinformation upprättad 2011 kan gallras år 

2019.  

Observera att ett lokalt gallringsbeslut måste fattas innan räkenskapsinformation får 

gallras. Även om bevarandetiden för räkenskapsinformation har kortats ned till sju år i 
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LKBR kan det finnas andra skäl för att fatta beslut om gallring med längre frister, som 

t.ex. preskription, revision och pensionsuträkning, eller att räkenskapsinformation 

bevaras med hänsyn tagen till bevarandeändamålen i 3 § arkivlagen (1990:782). 

Pappershandlingar 

Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på 

åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Om man har anledning att tro att 

papperet kommer att utsättas för slitage, ska det vara arkivbeständigt. Papper som är 

arkivbeständigt är utvärderat enligt SS-ISO 11108 (och i Sverige oftast märkt med 

beteckningen Svenskt Arkiv). Åldringsbeständigt papper utvärderas enligt ISO 9706. 

Enligt Riksarkivet ska utskrift av arkivhandling vara enkelsidig. 

De pappersoriginal som inte ska bevaras på papper enligt denna 

dokumenthanteringsplan ska skannas in, registreras och sedan gallras.  

Digitala handlingar 

Digitala handlingar bevaras i arkivbeständigt format.  

Rensning 

Rensning innebär att ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och 

annat arbetsmaterial ska rensas eller bevaras. Dessa handlingar kan endast 

rensas om de inte tillfört sakuppgift till ärendet. Rensningen ska genomföras 

senast i samband med att ärendet avslutas. 

 

Allmän administration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Annonser, reklam för 

marknadsföring 

Se anmärkning Server Egen upprättat och 

viktigare marknadsföring 

bevaras 

Ansökan om bidrag som 

inkommit till kommunen 

 Komplettering 

 Beslut 

 Rapporter 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Ansökan om bidrag som 

kommunen gör 

 Komplettering 

 Beslut 

 Rapporter 

Bevaras Ciceron DoÄ Exempelvis LONA-, 

LOVA- och (för EU-bidrag 

se nedan) 

Avtal Bevaras Ciceron DoÄ Beroende på lagstiftning 

kan de behöva bevaras i 



 6 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

originalformat/pappersform 

för att styrka ett legalt 

förhållande/bevis. 

Avtal, tillfällig betydelse Gallras 1 år efter 

avtalstidens utgång 

G:, närarkiv, Ciceron 

DoÄ 

Exempel serviceavtal 

Begäran om utlämnande av 

allmän handling 

Gallras efter 

utlämnandet 

  

Begäran om utlämnande av 

allmän handling som leder till 

överklagningsbart beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Den första prövningen 

görs av handläggare eller 

registrator. 

Begäran om yttrande, 

föreläggande 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Beslut från nämnd, 

kommunfullmäktige, annan 

myndighet, kommunal- eller 

samordningsförbund. 

Se anmärkning Ciceron DoÄ Bevaras om beslutet leder 

till ett ärende. I annat fall 

gallras beslutet. 

Brandskydd, fördelning av 

ansvar och arbetsuppgifter 

Gallras vid 

uppdatering 

Brandskyddspärm, 

plan 4 

 

Brandskyddsrond, 

sammanställning 

Gallras 5 år Brandskyddspärm, 

plan 4 

 

Budget 

 budgetunderlag 

 budgetförslag från 

politiken 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Delegationsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Delårsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

Digital signatur Bevaras, se 

anmärkning 

Ciceron DoÄ Signaturer tillhör specifika 

dokument och bevisvärde 

skall kunna upprätthållas. 

Ställs av eller gallras 

samtidigt som den 

handling (det dokument) 

som den tillhör. 

E-post, mappar 

 inkorg 

 skickade 

 utkast  

Bevaras/gallras   E-post som är av vikt för 

ett ärende bevaras i 

Ciceron DoÄ.  

E-post av tillfällig eller 

ringa betydelse gallras 

efter tre (3) månader 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Enkäter Gallras efter 

sammanställning 

  

Enkäter, sammanställningar Bevaras Ciceron DoÄ  

Enkätsvar Gallras efter 

sammanställning 

  

EU-projekt 

 Ansökan på delegation 

 Beslut om finansiering 

 Avslag/beviljande på 

ansökan 

 Begäran om 

komplettering 

 Avtal 

 Projektplan 

 Mötesanteckningar 

 Aktivitetsplan 

 Budget 

 Korrespondens 

 Tid- och rese rapporter 

 Avvikelserapport 

 Delrapport 

 Slutrapport 

Bevaras Ciceron DoÄ, G: Korrespondens av 

betydelse för projektet 

bevaras och 

korrespondens av tillfällig 

betydelse gallras när 

projektet är slutfört.  

 

Flerårsplan, kommunens Bevaras Ciceron DoÄ  

Foto/bild, filmer, video, 

ljudband, CD o.d. 

Bevaras, se 

anmärkning 

Bilddatabas, G: Gäller även rättighet till 

inköpta bilder.  

Foto/bild, filmer, video, 

ljudband, CD o.d. framtagna 

för till exempel intern 

information och utbildning 

Gallras vid inaktualitet 

eller när utbildningen 

har slutförts. 

  

Fullmakt, postöppning Gallras vid avslutad 

anställning 

Pärm, 

kansliavdelningen 

 

Handlingar, som registreras 

men som ej tillhör ett ärende 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ  

Handlingar som tillhör ett 

ärende 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Grafisk profil Bevaras Ciceron DoÄ och G:  

Informationsmaterial och 

broschyrer, eget 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Intern kontroll  

 Internkontrollplan  

 Uppföljning, rapport 

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ och G: Risklista och riskmatris 

finns på G: 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

 Riskmatris 

 Risklista 

 Åtgärdsplan 

Risklista gallras vid 

uppdatering 

Information och handlingar 

som läggs upp på intranät, 

Falnet 

Gallras efter hand eller 

vid inaktualitet 

Falnet Om informationen eller 

handlingen ska bevaras 

görs en export till e-arkivet 

eller pappersutskrift. 

Korrespondens Se anmärkning Ciceron DoÄ, Outlook, 

G: 

Bevaras om av vikt för 

ärendet eller 

verksamheten, annars 

gallras när det inte längre 

behövs. 

Kvalitetsdokument, 

processbeskrivningar,  

Bevaras Ciceron DoÄ Verktyg för uppföljning av 

kvalitet, eventuella 

handlingsplaner 

Lämna redovisning och 

uppgifter till SCB 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Lämna redovisning och 

uppgifter till övriga 

myndigheter 

Bevaras Ciceron DoÄ T.ex. Kungliga Biblioteket 

(pliktleverans) 

Manualer, lathundar Gallras G: Uppdateras kontinuerligt 

Mottagnings- och 

delgivningsbevis 

Gallras/bevaras Ciceron DoÄ, pärm 

postbänk 

kansliexpedition 

Beror på bevisvärde. Ta 

ställning i varje enskilt fall. 

Protokoll eller 

mötesanteckningar från 

ledningsgrupper 

(förvaltningsledning) 

Bevaras G: och pärm  

Protokoll eller 

mötesanteckningar  

 Avdelningsmöten 

 Personalmöten 

 Informationsmöten 

 Interna 

verksamhetsmöten o.d. 

Se anmärkning G: och pärm Bevaras om de innehåller 

beslut eller information av 

direkt betydelse för 

verksamheten 

Outlookkalender 

 Påminnelser 

 Uppgifter 

Gallras när 

påminnelse/uppgift 

klarmarkerats 

Outlook  

Postlista Gallras 3 veckor  G:, kommunens 

webbplats 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Projekt 

 Förstudierapport 

 Projektdirektiv 

 Projektplan 

 Aktivitetsrapport 

 Slutrapport 

 Mötesanteckningar 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokoll och 

protokollsutdrag, 

inkommande 

Se anmärkning Ciceron DoÄ Från annan nämnd, 

utskott, kommunala råd, 

kommunal- och 

samordningsförbund och 

övriga instanser.  

Bevaras om handlingen 

tillhör ett ärende 

Rapporter/redovisningar Bevaras Ciceron DoÄ Internkontroll, granskning, 

statistiska rapporter och 

övriga rapporter av vikt för 

verksamheten. 

Remisser  Bevaras Ciceron DoÄ Om remissen leder till ett 

ärende 

Remissvar Bevaras Ciceron DoÄ  

Revisionsberättelser Bevaras Ciceron DoÄ  

Revisionsrapporter, 

granskningsrapporter 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Sociala medier  

 

Gallras efter hand Server Om inlägg föranleder ett 

ärende, bevaras 

informationen i diarieförda 

handlingar 

Statistik som innehåller 

information för verksamheten 

Bevaras Ciceron DoÄ Befolknings- och 

bostadsanalys, 

behovsanalys logi etc. 

Statistik, övrigt Gallras   När statistiken inte längre 

behövs 

Styrande dokument Bevaras Ciceron DoÄ De styrande dokument 

som finns i kommunens 

författningssamling samt 

de kommunala bolagens 

ägardirektiv och 

aktieägaravtal. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Synpunkter från allmänheten 

samt svar, ringa eller tillfällig 

betydelse 

Gallras 2 år DF Respons, Ciceron 

DoÄ 

Kan registreras i olika 

verksamhetssystem 

beroende på vad saken 

gäller. Om det blir ett 

ärende så diarieförs detta i 

dokument- och 

verksamhetssystemet. 

Synpunkter från allmänheten 

samt svar Statistik 

Bevaras DF Respons, Ciceron 

DoÄ 

Se ovan. 

Tillsynshandlingar – 

arkivtillsyn 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Tjänsteanteckning Bevaras Ciceron DoÄ  

Tjänsteutlåtande Bevaras Ciceron DoÄ  

Trycksaker, egna affischer Bevaras Respektive beställare Ett (1) arkivexemplar 

Underlag till ärende Bevaras Ciceron DoÄ Som tillför ärendet 

information 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras/gallras G: och Ciceron DoÄ  

Utredningar Bevaras Ciceron DoÄ Bevaras om de tillför 

ärendet information. 

Utredningar för kännedom 

kan gallras. 

Verksamhetsplaner Bevaras Ciceron DoÄ  

Vänortsarbete, handlingar Bevaras Se anmärkning Det kan finnas i specifika 

ärenden eller i olika form. 

Ett urval görs vad som kan 

bevaras från detta arbete. 

Ex: inbjudningar, program, 

redovisningar. 

Webbsidor 

 

Se anmärkning Server Bevaras en (1) gång per 

år i december. 

Gallring sker vid 

uppdatering. 

Yttrande till myndighet, 

domstol, annan organisation 

eller enskild i ärenden. 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Årsplanering 

budgetprocessen 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Årsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Överklaganden och begäran 

om omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Arkivering och arkivförvaltning 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivningar – beskrivning 

av en nämnds allmänna 

handlingar 

Bevaras   Ciceron DoÄ Upprättas enligt 

arkivlagen, § 6 p.2 samt 

offentlighets- och 

sekretesslagen,  

4 kap. 2 § 

Arkivregister Bevaras Arkivhanteringssystem  

Arkivreglemente Bevaras Ciceron DoÄ  

Beskrivning av arkivlokaler Bevaras Kommunarkivet  

Besöksstatistik Bevaras Kommunarkivet  

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ  

Leveranskvitto över levererade 

handlingar till kommunarkivet 

Bevaras Pärm i kommunarkivet  

Lånejournal Bevaras Liggare i 

kommunarkivet 

 

Migrering, avtal med utförare Bevaras Ciceron DoÄ  

Migrering, gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Tillsynshandlingar 

 utförd 

 tillsyn 

 nämnd 

 bolag etc.  

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Borgerlig begravningsförrättare/ombud 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beslut från länsstyrelsen om 

förordnande av borgerlig 

begravningsförrättare 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Beslut från länsstyrelsen om 

förordnande av borgerligt 

begravningsombud 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsutdrag från 

kommunfullmäktige, val av 

begravningsförrättare 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Remiss från länsstyrelsen om 

borgerlig begravningsförrättare 

Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Ekonomi 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anläggningsreskontra    

Följesedlar, innehåller 

samma uppgifter som 

fakturan 

Gallras vid inaktualitet Hos respektive attestant.  

Följesedlar, kompletterar 

fakturan 

Gallras 7 år Närarkiv  

Leverantörsbetalningar, 

kvitto 

Gallras 7 år Närarkiv 2 år, sen 

centralarkiv 

 

Leverantörsfaktura, e-

faktura 

Gallras 7 år Ekonomisystem  

Leverantörsfaktura, 

pappersfaktura 

Gallras 7 år Extern leverantör, skanning 

och tolkning 

 

Leverantörsreskontra 

(journal per bokslutsdatum) 

Gallras 7 år Mappstruktur/Kommunarkiv  

Påminnelser Gallras 2 år Närarkiv  

Rekvisitioner  Gallras 2 år Hos respektive attestant.  

Utbetalningsorder 
(avseende ex utbetalning av 
bidrag) 
 
 
 
 

Gallras 7 år Närarkiv 2 år, sen 

centralarkiv 

 

Kundreskontra    
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

 

Avskrivning av kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Bestridande av faktura, efter 

avslutat ärende 

Gallras 7 år    

Bokföringsmässiga 

avskrivningar 

Gallras 7 år 2 år närarkiv, 5 år 

centralarkiv. 

 

Debiteringsunderlag Gallras 2 år Förvaltningarnas närarkiv.  

Inbetalningar, giro Gallras 7 år 2 år närarkiv, 5 år 

centralarkiv. 

 

Inkassoärenden, avslutade Gallras 7 år Närarkiv  

Integrationslistor 

(sammanställningssidan) 

Gallras 2 år 2 år närarkiv, 5 år 

centralarkiv. 

 

Kundfakturor Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Kundreskontra (journal per 

bokslutsdatum) 

Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  

Makulering och nedskrivning 

av kundfaktura (Kommentar 

till varför makuleringen/-

nedskrivningen gjorts.) 

Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Medgivandeblankett, 

autogiro 

Vid inaktualitet Närarkiv  

Medgivandemail,  

e-faktura 

Vid inaktualitet Mappstruktur/kommunarkiv  

Påminnelser Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Dagbokföring 
 

   

Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter  

Engagemangsbesked, 

banksaldon 

Bevaras, bifogas 

bokslutsspecifikationerna 

   

Förteckning över kreditkort Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Kassabehållning, 

kontantredovisning 

Kassabehållning, 

kontantredovisning 

Kassabehållning, 

kontantredovisning 

 

Kassarapporter med kvitton Kassarapporter med 

kvitton 

Kassarapporter med 

kvitton 

 

Övrig redovisning    

Attest- och 

utanordningsbehörighet 

Bevaras Beslut i nämnd  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet med 

beslut från 

bidragsgivare. 

Närarkiv  

Bokföringsorder, attest på 

papper 

Gallras 7 år 2 år närarkiv, 5 år 

kommunarkiv 

 

Bokföringsorder, elektronisk 

attest 

Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Bokföringsunderlag Gallras 7 år Ekonomisystemet  

Bokslutsspecifikationer Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Delårsrapport Bevaras I det diarieförda 

ärendet/kommunarkiv 

 

Grundbokföring (dagböcker) Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Huvudbokföring Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Bokföringsjournaler Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  

Kodplan Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Kontoutdrag Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Underlag från bolag till 

Årsredovisningen 

Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  

Verifikationer Gallras 7 år 2 år närarkiv, 5 år 

centralarkiv. 

 

Årsredovisning Bevaras I det diarieförda 

ärendet/kommunarkiv 

5 exemplar närarkiv 

 

Ekonomisystem    

Behandlingshistorik Bevaras Närarkiv  

Behörighetslistor Gallras 2 år Närarkiv  

Systemdokumentation 

 

Bevaras Närarkiv  

Deklaration    

Ansökan om 

momsersättning med 

underlag, Skatteverket 

Gallras 7 år Närarkiv  

Deklaration fastighetsskatt 

och särskild löneskatt 

Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Momsdeklaration med 

underlag, Skatteverket 

Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  

Övrigt    

Borgenslån, kommunala Bevaras Närarkiv  

Engagemangsbesked, lån Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Flerårsplan Bevaras Digitalt (samt i politiskt 

ärende) 

I det diarieförda 

ärendet/kommunarkiv 

 

Försäkringsbrev Bevaras Närarkiv  

Lånehandlingar Bevaras Närarkiv  

Placeringar, beslut och 

underlag 

Bevaras Mappstruktur/kommunarkiv  

Räkenskapssammandrag, 

slutversion och underlag 

Gallras 7 år Mappstruktur/kommunarkiv  

SWAP-avtal Bevaras Närarkiv 2 år, sen 

centralarkiv 

 

Uppföljningsrapporter Bevaras Digitalt (samt i politiskt 

ärende) 

I det diarieförda 

ärendet/kommunarkiv 

 

Övrig statistikinlämning Gallras 7 år Mappstruktur/Kommunarkiv  

 

 

Folkhälsoarbete, förebyggande 
drogsamordning och brottsförebyggande 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Folkhälsoarbete 
 

   

Avtal om lokalt folkhälsoarbete Bevaras Ciceron DoÄ   

Folkhälsoplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsberättelse för 

folkhälsoarbetet 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Folkhälsopris, handlingar Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bidragsansökningar, 

folkhälsoarbete 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Projektdokumentation, 

folkhälsoarbetet 

Se anmärkning Mappstruktur Nätverksarbete. 

Protokoll/mötesanteckningar 

och deltagarförteckningar. 

Viktigare handlingar bevaras. 

Rapporter, folkhälsoarbetet Bevaras Ciceron, DoÄ  

Underlag för statistik och 

undersökningar 

Se anmärkning Mappstruktur Undersökningar kan gallras 

efter 2 år. Viktigare 

undersökningar bevaras. Gäller 

resultatet. 

Förebyggande 
drogsamordning 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Riktlinjer för förebyggande 

drogsamordning. Alkohol, 

narkotika, tobak, dopning och 

spel. (ANDTS) 

ANDTS styrdokument 

Bevaras Ciceron DoÄ Kan röra sig om strategier, 

handlingsplaner, 

överenskommelser, 

mötesanteckningar. 

Rapport och plan 

förebyggande drogsamordning 

Bevaras  Rapport och plan lämnas varje 

år till Folkhälsorådet 

CAN-rapporten Bevaras  Rapportering rörande elevers 

alkohol, tobak och 

narkotikavanor. CAN= 

Centralförbundet för alkohol. 

och narkotikaupplysning. 

Används sedan för hur man 

jobbar politiskt. 

Kontaktregister med olika 

verksamheter, myndigheter 

och organisationer 

Gallras vid 

inaktualitet 

 Med olika gym och 

kontaktpersoner utanför 

kommunen. 

Brottsförebyggande rådet 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Brottsförebyggande rådets 

handlingar 

Bevaras, se 

anmärkning 

Ciceron DoÄ Viktigare sammanträdesprotokoll 

och bilagor till protokoll bevaras. 

Handlingar kan också finnas 

diarieförda i dokument- och 

ärendehanteringssystemet. 

Utveckla familjestödjande aktiviteter 

för barn och ungdomar en positiv 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

framtidstro, stödja kommunens 

alkohol- och drogpreventiva arbete 

Brottsförebyggande rådet i 

Falköping består av representanter 

från kommunens förvaltningar och 

polisen. Rådet är, liksom Safe 

Community, en del av 

Folkhälsorådet och arbetar efter 

dess mål. 

BRÅ i Falköping deltar vid olika 

arrangemang och bevakar forskning 

och nya metoder för att skapa en 

trygg kommun. 

Samverkanshandlingar och 

överenskommelser 

Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Förtroendevalda 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om förlorad 

arbetsinkomst 

Gallras 10 år Open E  

Arvoden, underlag för 

utbetalning 

Gallras 3 år efter 

godkännande/avslag 

Open E  

Arvodesbestämmelser Bevaras Ciceron DoÄ Bestäms av 

kommunfullmäktige 

Ersättning för barntillsyn Gallras 10 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Förteckning, förtroendevaldas 

IT-konton  

Se anmärkning AD Tre (3) månader efter 

uppdraget upphört 

Förteckning, förtroendevaldas 

utrustning 

Vid inaktualitet Pärm  

Förtroendemannaregister Bevaras FVP, Ciceron DoÄ Alla ändringar över tiden 

ska synas i registret. 

Historik ska bevaras. 

Information till förtroendevalda 

som börjar/slutar sitt uppdrag 

Gallras vid 

uppdatering 

Pärm, 

kansliavdelningen 

 

Intyg om förlorad arbetsinkomst Gallras 10 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Intyg om förlorad 

semesterförmån 

Gallras 10 år Personalsystem, 

närarkiv HR 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Partistöd 

 Ansökan 

 Rapporter 

 Beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslutas av 

kommunfullmäktige 

Reseersättning, förtroendevald Gallras 10 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

 

GDPR-administration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud 

till Datainspektionen, och 

bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 

Anmälan om 

personuppgiftsincident till egen 

förvaltning/nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anmälan om 

personuppgiftsincident till 

Datainspektionen 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om radering samt svar Bevaras i ärendet 

Gallras i e-tjänsten när 

beslutet vunnit laga 

kraft 

Ciceron DoÄ  

Begäran om registerutdrag samt 

svar 

Gallras 1 år Ciceron DoÄ  

Begäran om rättelse samt svar Bevaras i ärendet 

Gallras i e-tjänsten när 

beslutet vunnit laga 

kraft 

Ciceron DoÄ  

Dokumentation om 

incidentrapportering  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Konsekvensbedömning för vissa 

personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid ny 

konsekvensbedömning  

Draftit  

Mötesanteckningar för GDPR-

grupper och styrgrupp 

Bevaras Falnet/G:  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 

instruktion för 

personuppgiftsbiträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Registerförteckning för 

registrering av 

personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid 

uppdatering 

Draftit  

Samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter 

Gallras 2 år  Handlingar ska gallras 2 

år efter att 

samtyckestiden för 

samtycket har löpt ut 

eller att samtycket 

återkallats, förutsatt att 

behandlingen i fråga 

har avslutats – detta 

under förutsättning att 

handlingarna inte 

behövs som bevis i en 

tvist.  

 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Se bilaga 1. 

 

HR - personaladministration 
Handlingstyp  Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Annonser, anställning  Gallras 2 år Verksamhetssystem  

Anställningsavtal med 

sekretessavtal 

 

 Bevaras Personalakt  

Ansökningshandlingar, 

erhållen tjänst 

 Bevaras  Personalakt  

Ansökningshandlingar, ej 

erhållen tjänst 

 Gallras 2 år Verksamhetssystem Gallras efter 2 år  

Enligt möjligheten att 

överklaga enligt 6 kap. 4 

§ andra stycket 

diskrimineringslagen och 

till 64 § MBL  

Anställningsvillkor, 

sjukersättning 

 Bevaras Personalakt  

Arbetsgivarintyg  Gallras 3 år Närarkiv  

Arbetsmiljöutredningar   Bevaras Verksamhetssystem Teamutveckling 

Kartläggning av 

psykosociala förhållanden 
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Handlingstyp  Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Utredning av 

inomhusmiljö, ventilation. 

Arbetsskadeärende 

 Anmälningar – 

arbetsgivaren, FK, 

försäkringsbolag, AMV 

 Läkarintyg 

 Utredning 

 Ansökan 

 Beslut om ersättning 

 Bevaras Adato/LISA Anmälan, läkarintyg, 

utredningsdokumentation, 

Beslut och ansökan om 

ersättning 

Arbetstidsschema  Gallras 3 år Personalsystem och närarkiv  

Arvoden, underlag  Gallras 3 år Närarkiv  

Beslut om avgångsvederlag  Bevaras Personalakt  

Befattnings- och 

arbetsutvärderingssystem 

 Bevaras  Även betydelse för t.ex. 

jämställdhetsarbetet 

Beslut om bidragsanställning, 

från Arbetsförmedlingen  

 Bevaras  Bevaras i personalakt 

Bisyssla, redovisning  Bevaras  Bevaras i personakt. 

Disciplinärende  

 begäran om förhandling 

eller överläggning 

 påminnelse utifrån 

anställningsavtalet 

 skriftlig varning 

 protokoll från förhandlingar 

och överläggningar m.m. 

 beslut om avstängning 

med eller utan lön 

 

 Bevaras Närarkiv eller personalakt  

Dödsfall, anställdhandlingar  Bevaras Personalakt  

Fasta tillägg och avdrag  Gallras 5 år Personalsystem  

Fast fördelning  Gallras 5 år Personalsystem  

Feriepraktik  Gallras 5 år Personalsystem  

Flextidssammanställningar  Gallras 3 år Personalsystem  

Friskanmälan  Gallras 3 år Personalsystem  

Fullmakt  Gallras vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp  Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förmåner   Bevaras Personalakt  

Försäkringskassan, beslut om 

sjukersättning 

 Bevaras Personalakt  

Försäkringskassan, förfrågan 

om anställds inkomst- och 

årsarbetstid 

 Gallras 2 år   

Förändring av anställning  Bevaras  Personalakt  

Handlingsplan, till/från 

Arbetsförmedlingen 

 Gallras efter 

avslut 

Personalakt  

Hälsodeklaration  Gallras efter 

avslut 

Personalakt  

Intresseanmälningar 

(spontanansökningar) 

 Gallras vid 

inaktualitet 

Pärm/Personalsystem  

Intresseavdragslistor  Gallras vid 

inaktualitet 

Gallras efter 3 år  

Introduktion nyanställda, 

checklista 

 Gallras   Gallras när uppdatering 

sker. 

Introduktionsprogram  Bevaras Personalsystem/motsvarande  

Jourjournaler   Gallras 3 år Personalsystem  

Jämkningsbeslut  Gallras 3 år Personalsystem  

Kollektivavtal, centrala och 

lokala 

 Bevaras  Ciceron DoÄ Kan även finnas på 

papper. 

Kompetensutvecklingsplan  Gallras vid 

inaktualitet 

Personalakt  

Kontrolluppgift, skattelistor  Gallras 10 år Personalsystem  

Kronofogdemyndighetsbeslut  Gallras vid 

inaktualitet 

Personakt  

LAS varsel  Gallras 3 år Närarkiv  

Ledighetsansökningar  

 

 Gallras 3 år Personalsystem och närarkiv  

Läkarintyg  Se anmärkning Närarkiv När ett läkarintyg 

uppvisats kan det gallras. 

Löneavdrag  Gallras 3 år Personalsystem och närarkiv  



 22 

 

Handlingstyp  Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Lönebidragsanställning, 

handlingar rörande 

 Gallras efter 

avslutad 

anställning 

Personalakt el motsvarande  

Lönebildning, handlingar  Gallras 5 år Personalsystem och närarkiv  

Lönelistor  Bevaras Verksamhetssystem  

Lönespecifikationer  Gallras 3 år   

Lönestatistik, även utfall av 

löneöversyn 

 Bevaras   

Löneunderlag för beräkning av 

semester, ob-ersättning, 

sjukanmälan, timrapporter etc.  

 Gallras 3 år Personalsystem  

Löneöversyn  Bevaras Personalsystem  

MBL-förhandling, protokoll  Bevaras Ciceron DoÄ/Personalsystem Kan även finnas på 

papper. 

Medarbetar-/utvecklingssamtal  Gallras  Uppdateras årligen. 

Medarbetarenkät  Gallras 5 år Verksamhetssystem Enkät och 

sammanställning av 

enkätsvar bevaras 

Omplacering 

 Utredning 

 Beslut 

 Bevaras Personalakt  

Momskvitton  Gallras 10 år Närarkiv  

Pensionshandlingar  Bevaras Personalakt  

Pensionsansökan  Bevaras Personalakt  

Personakt  Bevaras Närarkiv  En viss plockgallring kan 

förekomma, se andra 

handlingstyper/dokument. 

Program, deltagarlistor och 

studiematerial 

 Gallras 2 år Närarkiv  

Protokoll, 

arbetsmiljöutredningar 

 Bevaras Verksamhetssystem  

Protokoll, förhandlingsprotokoll 

samt bilagor 

 Bevaras Närarkiv Central samverkan 

Facklig förhandling  

Rapporter, löner och närvaro  Gallras 3 år Närarkiv  



 23 

 

Handlingstyp  Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Registerutdrag, 

belastningsregistret 

 Bevaras WinLas  

Rehabiliteringsärende 

 Utredning 

o Arbetsförmåge-, 

arbetsanpassning 

 Plan 

o Arbetsträning 

 Kontrakt 

 Beslut 

 Utlåtandet 

 Läkarintyg 

 Rehabuppföljning  

 Bevaras, se 

anmärkning 

Adato Arbetsförmågebedömning 

gallras vid inaktualitet.  

Sjukanmälan  Gallras 3 år Personalsystem  

Skattsedel, jämkning  Gallras 3 år Närarkiv  

Systematiskt arbetsmiljöarbete  Bevaras LISA Kommunspecifik 

dokumentation bevaras 

Terminalglasögon, rekvisition  Gallras 7 år   

Tidrapporter  Se anmärkning  Kan gallras när 

uppgifterna är inmatade i 

personalsystem 

Tillbud, anmälan  Bevaras LISA  

Timanställda, handlingar  Gallras 5 år Personalsystem  

Tjänstgöringsintyg/betyg  Gallras 3 år   

Tjänstgöringsschema  Gallras 3 år Personalsystem  

Underlag i 

rekryteringsprocesser 

 Gallras vid 

inaktualitet 

Verksamhetssystem  

Uppdragstillägg  Gallras 3 år Närarkiv  

Uppsägning av tjänst, egen  Bevaras Personalakt  

Uppsägning på grund av 

arbetsbrist 

 Bevaras Personalakt  

Uppsägning på grund av 

personliga skäl 

 Bevaras Personalakt  

VAB-handlingar (vård av barn)  Gallras 3 år Personalsystem  
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IT 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Guider, instruktionsfilmer, egna Gallras vid 

uppdatering 

Verksamhetssystem  

Hantera register över 

behörigheter 

Gallras vid 

uppdatering 

Verksamhetssystem  

Konversationshistorik, Skype 

o.d. 

Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

Loggar  

 e-postloggar 

 granskningsloggar  

 cookies och globalfiler 

 inpasseringslogg och 

datatrafik  

Gallras 3 månader Verksamhetssystem Inloggningar i AD gallras 

efter 1 månad 

Manualer Gallras vid 

uppdatering 

Verksamhetssystem  

Samtalslistor Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

SMS - mobil Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

Ärendehantering IT-support Gallras vid inaktualitet Nilex Vissa ärenden sparas 

längre tid för 

kunskapsinhämtning 

Systemavveckling Bevaras Verksamhetssystem  

Systemförteckning Bevaras Verksamhetssystem  

Systeminformation, egen Bevaras Verksamhetssystem  

Systeminformation, 

leverantörens 

Bevaras Verksamhetssystem  

Telefonkatalog digital Gallras vid 

uppdatering 

Verksamhetssystem  

 

Kommunikation och marknadsföring 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Logotyper för kommunen Bevaras   

Modellavtal Gallras efter 

uppdraget slutfört 

Pärm på respektive 

avdelning 

 

Webbsidor Bevaras  En gång om året 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Intranätet Gallras  Nyhetssidorna kan 

gallras i början av varje 

år. 

Informationssidorna kan 

gallras efterhand, 

Gruppsidorna kan 

gallras efterhand. 

Sociala medier Bevaras  En gång om året 

Egna fotografier, bilder och 

filmer 

Bevaras Kommunens 

bilddatabas 

 

Egna trycksaker och affischer Bevaras  Ett exemplar bevaras för 

arkivet. 

Lista över pliktexemplar till KB Bevaras Ciceron DoÄ  

Grafisk profil Bevaras Ciceron DoÄ Tillhör i regel ett ärende. 

Annonser och reklam för 

marknadsföring 

Se anmärkningar  Viktigare händelser kan 

bevaras. Bedömning 

görs i varje enskilt fall. 

 

Krisledning – krisberedskap 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation, övning Bevaras 

Gallras se 

anmärkning 

Mappstruktur Om hemlig övning 

gallras anteckningar när 

övningen avslutas 

Dokumentation, utbildning Bevaras Mappstruktur  

Protokoll och mötesanteckning Bevaras Mappstruktur 

 

Krisledningsnämnd och 

krisledningsgrupp 

Styrande dokument Bevaras Ciceron DoÄ Samt 

kommunalförfattnings-

samling 

 

Mark- och exploatering 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förvärva fastighet 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förvärvningshandlingar Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Utredningar 

 Värdeutlåtande 

 Köpeavtal 

 Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

 Ansökan om 

fastighetsreglering 

 Ansökan om lagfart 

 Beslut från 

Lantmäteriverket  

Försälja fastighet 
 

   

Försäljningshandlingar  Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Fråga om inköp 

 Utredning om försäljning 

 Meddelande till sökande 

under ärendets gång 

 Köpeavtal 

 Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

 Delegationsbeslut: avtal, 

ansökan till lantmäteri, 

värdeintyg 

 Bekräftelse på 

lantmäteriförrättning 

 Köpebrev  

Arrendera fastighet 
 

   

Avtal arrende Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 

Arrendera ut fastighet 
 

   

Avtal arrende Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

  

Hantera servitut eller 
ledningsrätt, 
nyttjanderätt 
 

   

Servitutshandlingar Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Avtal servitut eller 

ledningsrätt 

 Ansökan om inskrivning 

 Ansökan om 

lantmäteriförrättning 

 Beslut från lantmäteri 

Nyttjanderättshandlingar Bevaras Ciceron DoÄ  Avtal nyttjanderätt 

Adresser, 
lägenhetsnummer, 
tomtkö 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

 

Handlingar rörande 

hantering av adresser och 

lägenhetsnummer 

Se anmärkning Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Förfrågan adresser 

(gallras) 

 Delegationsbeslut med 

fastighetskarta (bevaras) 

 Förfrågan 

lägenhetsnummer (gallras) 

 Beslut om 

lägenhetsnummer 

(uppdateras i Lantmäteriets 

databas) 

Ansökningar till tomtkö Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 

Tomtkö (register) Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 

Förvalta skogar 
 

   

Handlingar rörande 

förvaltning av skogar 

Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Mötesprotokoll 

 Åtgärdsplan 

 Rapport om ekonomin 

 Besked om 

skogsbesiktning 

Exploatera fastighet 
 

   

Exploateringshandlingar Bevaras Ciceron DoÄ, 

verksamhetssystem 

eller mappstruktur 

 Markreservation 

 Köpebrev 

 Köpekontrakt 

 Markanvisningsavtal 

 Utvärderingsdokumentation 

 

Miljöstrategiskt arbete 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Energi och klimat 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avtal med externa parter Bevaras Ciceron DoÄ   

Bidragsansökningar Bevaras Ciceron DoÄ  

Energi- och klimatstrategi Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Informationsmaterial och 

rådgivningshandlingar 

Gallras 2 år Ciceron DoÄ  

Projekthandlingar energi 

och klimat 

Bevaras Ciceron DoÄ Förstudierapport, projektbeskrivning, 

uppdragsbeskrivning, slutrapport 

och statusrapport. 

Rapportering kopplade till 

beviljade bidrag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Åtagande rörande 

åtgärdsprogram 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Internt miljöarbete 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingsplaner för olika 

miljömål 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Kommunikations- och 

utbildningsmaterial 

Gallras 2 år Ciceron DoÄ  

Policy för internt 

miljöarbete 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Hållbar livsstil 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Information- och 

utbildningsmaterial 

Gallras 2 år Ciceron DoÄ   

Naturvård 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Remisser om natur- och 

vattenvård 

Bevaras Ciceron DoÄ Se remisser allmän del 

 

Ansökningar om statliga 

bidrag till naturvårdsprojekt 

och vattenvårdsprojekt 

 

 

 

 

Bevaras Ciceron DoÄ  Delegationsbeslut 

om ansökningar 

 Ansökan 

statsbidrag 

 Beslut från 

myndighet 

 Redovisning till 

myndighet 

Naturreservat, 
kommunala 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Föreskrifter och 

skötselplan för 

naturreservat 

Bevaras Ciceron DoÄ Innehåller även beslutskarta och 

skötselplankarta 

Remisser 

naturvårdsreservat 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Samrådsredogörelser Bevaras Ciceron DoÄ  

Skrivelser eller 

tjänsteskrivelser utifrån att 

skapa ett naturreservat 

Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Nämndadministration 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, 

lista 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Innehållet bevaras i 

protokoll 

Anslagsbevis (se 

justeringsanslag nedan) 

Gallras 21 dagar   Digitalt 

Arbetsordningar Bevaras Ciceron DoÄ  

Attesterade sammanträdeslistor Gallras 2 år   

Avsägelse av förtroendevald, 

och beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Delegationsbestämmelser Bevaras Ciceron DoÄ  

Delegationsförteckning/lista till 

nämnd 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Ingår i protokoll 

Diarieförda handlingar till 

nämndärenden 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Fråga till kommunfullmäktige Bevaras Ciceron DoÄ  

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ  

Interpellation kommunfullmäktige Bevaras Ciceron DoÄ  

Interpellationssvar 

kommunfullmäktige 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Justeringsanslag/anslagsbevis Bevaras Ciceron DoÄ Publiceras på digitala 

anslagstavlan, bevaras i 

protokollet 

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Kungörelse, kommunfullmäktige Gallras 2 år G:  

Motion, kommunfullmäktige Bevaras Ciceron DoÄ  

Motionssvar, kommunfullmäktige  Bevaras Ciceron DoÄ  

Omröstningslista Gallras efter justering 

av protokoll 

 Information syns i 

protokollet 

Protokoll, kommunfullmäktiges Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokoll, kommunstyrelsens Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokoll, kommunstyrelsens 

utskotts 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsutdrag Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Protokollsbilagor Bevaras  Gäller inte alla nämnder. 

Protokollsanteckning, skriftlig Gallras efter justering 

av protokoll 

 Information syns i 

protokollet 

När förtroendevald 

lämnat skriftlig 

protokollsanteckning 

läggs detta till 

protokollet. 

Remiss Bevaras Ciceron DoÄ  

Remissvar/yttrande Bevaras Ciceron DoÄ  

Reservation med skriftlig 

motivering 

Motiveringen gallras 

efter justering av 

protokoll 

 Information syns i 

protokollet 

När förtroendevald 

lämnat skriftlig 

reservation läggs detta 

till protokollet. 

Sammanträdesplan Bevaras Ciceron DoÄ Gäller alla nämnder i 

kommunen 

Valärenden Bevaras Ciceron DoÄ Handlingar till kallelsen 

kan gallras efter 2 år 

Yrkande, skriftligt Gallras efter justering 

av protokoll 

 Information syns i 

protokollet 



 31 

 

 
Näringsliv, arbete och integration 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Näringslivsutveckling 
 

   

Ansökan om 

sponsring/arrangemangsbidrag 

Bevaras Ciceron DoÄ  Ansökan 

 Avtal 

 Sponsringspolicy  

 Delegationsbeslut 

Näringslivsutvecklingshandlingar Bevaras se även 

anmärkning 

Mappstruktur och 

närarkiv. 

 Underlag aktiviteter 

rörande etableringar 

(Korrespondens, 

tomtkartor, 

marknadsföringsunderlag, 

strategidokument, 

handlingsplaner, 

mötesanteckningar. Om 

det blir ett diariefört ärende 

bevaras de handlingar som 

tillhör detta ärende.) 

 Marknadsföringshandlingar 

(Avtal, offerter, 

handlingsplaner, 

mötesanteckningar, 

informations- och 

marknadsföringsmaterial, 

korrespondens, kallelser 

och inbjudningar. (Avtal 

och viktigare informations- 

och marknadsmaterial 

bevaras. Övriga handlingar 

gallras efter 5 år.) 

 Projekthandlingar 

näringslivsutveckling 

(Ciceron DoÄ) 

 Samverkanshandlingar 

(Ciceron DoÄ 

 Näringslivsstrategi(Ciceron 

DoÄ) 

Besöksnäring 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Marknadsföringshandlingar Se anmärkning Mappstruktur och 

närarkiv 

Avtal, offerter, handlingsplaner, 

mötesanteckningar, informations- 

och marknadsföringsmaterial, 

korrespondens, kallelser och 

inbjudningar. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avtal och viktigare informations- och 

marknadsmaterial bevaras. Övriga 

handlingar gallras efter 5 år. 

Projekthandlingar besöksnäring Se anmärkning Ciceron DoÄ Ansökan, beslut, projektplaner, 

aktivitetsplaner, mötesanteckningar, 

avtal, fullmakter rörande 

inloggningar till e-tjänster 

Mediadatabas Bevaras Mappstruktur Fotografier, filmer, filer i olika 

filformat. 

Gömsleavtal Gallras 2 år Pärm kontor Gäller bokningar av gömslen 

Handlingar rörande samverkan 

med interna och externa parter 

Bevaras Ciceron DoÄ Rapporter och sammanställningar, 

avtal, överenskommelser, 

beslutshandlingar 

Information och trycksaker Bevaras Mappstruktur och 

närarkiv. 

Ett exemplar av trycksaker och 

informationsmaterial bevaras 

Månadsvis utgivna informationsblad 

Turistkartor 

 

Samhällsskydd och beredskap 
Delar som tillhör kommunstyrelsen (säkerhetsskyddschef) 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingsplan för 

våldsbejakande extremism 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Risk- och sårbarhetsanalys Bevaras Ciceron DoÄ  

Strategi för krisberedskap Bevaras Ciceron DoÄ  

Styrel – handlingar rörande 

elförsörjning 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Samverkansöverenskommelser Bevaras Ciceron DoÄ  

Säkerhetsklassificering 

anställda 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Säkerhetspolicy Bevaras Ciceron DoÄ  

Allmänhetens skydd, 
utbildning övningar och 
myndighetsrapportering 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingar rörande skyddsrum 

och skyddsutrustning 

Bevaras Respektive 

handläggare 

Viktigare handlingar bevaras, 

alternativt uppdateras efter 

aktualitet. Mindre viktiga 

handlingar kan gallras, ex vis 

när uppdatering sker. 

Egna utbildningshandlingar Bevaras Respektive 

handläggare 

 

Olika typer av 

myndighetsrapportering 

Se anmärkning Vi webbportal Om möjligt att spara svaren kan 

de bevaras, skrivas ut som 

PDF. 

Förhöjd beredskap, 
totalförsvar, 
beredskapslager 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingsplan POSOM Bevaras Ciceron DoÄ  

Plan för extraordinära 

händelser 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Krigsplacering SMS-nämnden 

och annan personal 

Bevaras Handläggare SMS (Nämnden för 

samhällsskydd mellersta 

Skaraborg) 

Handlingar rörande 

beredskapslager 

Bevaras Handläggare  

Råd och information till 

allmänheten 

Se anmärkning Handläggare Specifik information som är 

framtagen i Falköping kan 

diarieföras. 

Infrastruktur och logistik 
(marknadsföring, uthyrning, 
processledning utveckling 
logistik och strategiska 
frågor) 
 

   

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Broschyrer, affischer och filmer Bevaras Handläggare  

Handlingar om uthyrning av 

terminaler 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Ärenden logistik och 

infrastruktur 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Stadsbyggnadsavdelningen 
Dessa delar tillhör kommunstyrelsen 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingar om 

översiktsplaner  

Bevaras Ciceron DoÄ, 

Byggsystem och i 

mappstruktur 

 Yttrande från Länsstyrelsen 

om att göra ÖP 

 Utredning om ÖP 

 Aktualitetsförklaring (beslut) 

 Uppdrag, beslut från KS 

 Yttrande från medborgare 

 Utställningshandling 

 Samrådutskick 

 Utställningsutskick 

 Samrådshandling 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Andra utredningar 

 Samrådsyttranden 

 Beslut om samråd 

 Samrådsredogörelse 

 Beslut om utställning 

 Granskningsyttranden 

 Särskilt utlåtande 

 Antagandehandling 

 Beslut om antagande 

 

Stiftelser/donationsfonder 
(observera, de som är egna arkivbildare, som har eget organisationsnummer, 

redovisas i egen dokumentplan)1 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om permutation  Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om komplettering 

från Länsstyrelsen av 

registrering, samt svar 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Beslut om permutation Bevaras Ciceron DoÄ  

Beslut om utbetalning Gallras 7 år Ekonomisystem  

Ekonomisk redovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

Granskningsrapporter Gallras 7 år Ciceron DoÄ  

Protokollsutdrag Gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ  

                                                 

1 Gäller t ex Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och Stiftelsen Ekhagens forntidsby.  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Revisionsrapporter Bevaras Ciceron DoÄ  

Stadgar, urkunder Bevaras Ciceron DoÄ  

Tjänsteutlåtande Bevaras Ciceron DoÄ  

Utredning av stiftelse/fonder Bevaras Ciceron DoÄ  

Val av ledamot/ombud Bevaras Se anmärkning Se kommunens 

förtroendemannaregister. 

Yttrande/svar Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Upphandling och inköp 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, tävlingsbidrag både 

antagna och inte antagna 

anbud 

Bevaras Ciceron DoÄ Modeller, ritningar som 

finns beskrivna/avbildade i 

dokumentationen kan 

gallras 

Anbudsutvärdering Bevaras Ciceron DoÄ  

Annonsering av 

förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudsförteckningar Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 

sammanställningar 

Anbudsutvärderingar Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudssammanställning Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudsöppning, protokoll Bevaras Ciceron DoÄ  

Avtal - tillägg, ändring, 

förlängning 

Bevaras/gallras se 

anmärkning 

Ciceron DoÄ Beroende på lagstiftning 

kan de behöva bevaras i 

originalformat/pappersform 

för att styrka ett legalt 

förhållande/bevis. 

Avtal av tillfällig betydelse 

gallras 1 år efter 

avtalstiden utgång. 

Avbrytande av upphandling Bevaras Ciceron DoÄ  

Avropsförfrågan Bevaras Ciceron DoÄ  

Beslut om avrop från ramavtal Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beställningsblanketter Gallras  Skickas till leverantören 

som identifierar innehåll 

och utformning, om kopia 

finns kan de gallras efter 

uppdraget är utfört 

Dokumentation av 

direktupphandlingar, 

Konkurrensverkets blankett 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Dokumentation om 

prisjämförelse 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Frågor, svar och 

kompletteringar under 

annonsering 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Förfrågningsunderlag/offert Bevaras Ciceron DoÄ  

Leverantörskontroll, 

Skatteverket 

Bevaras Ciceron DoÄ Kontroll av leverantörers 

lämplighet, finns F-skatt 

etc.  

Offert/förfrågningsunderlag Bevaras Ciceron DoÄ  

Prisjustering/prisuppräkning Bevaras Ciceron DoÄ  

Rekvisitioner vid avrop Gallras  Lämnas till där man 

handlar, sparas av 

leverantören som underlag 

till fakturan 

Riktlinjer och policy för 

upphandling och inköp 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ  

Upphandlingsprotokoll Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppdragsbeställning  

 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Utvärderingsprotokoll Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande, 

skrivelse från Förvaltningsrätten 

– samtliga handlingar 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Bilaga 1 – Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

  
Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som kan gallras när de inte längre behövs. 

1. Kopior som inte har någon funktion eftersom det finns arkivexemplar hos nämnden med samma 
innehåll. 
 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller 
rutinmässig karaktär. 
 

3. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte har lett till någon åtgärd, om de även i 
övrigt är av ringa betydelse. 

 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är meningslösa 
eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild 
för åtgärd. 

 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta 
myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens 
verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 

 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte innehåller någon anteckning som tillför 
ärendet sakuppgifter. 

 

7. Handlingar som endast har tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte 
längre behövs som bevis för att en försändelse har kommit in till eller skickats från myndigheten. 

 

8. Loggar för e-post under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att 
de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som kommit in till eller skickats från 
myndigheten och som ska bevaras. 

 

9. Handlingar som har utgjort underlag för myndighetens interna planering och 
verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under 
förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion. 
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Bilaga 2 – Arkivordlista  

Här följer en lista över förklaringar till vanliga ord och begrepp som används inom 
arkivredovisningen.  

Aktrensning - När ett ärende avslutas bör akten rensas. Alla handlingar som är av tillfällig betydelse kan 

då avlägsnas. Handlingar som tillfört sakuppgifter till ärendet får inte rensas ut. De handlingar som inte 
rensas ut blir allmän handling när ärendet arkiveras. 
Aktrensningen bör i första hand avse: 
- anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse 
- utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphört i och med att slutlig skrivelse, 
tjänsteutlåtande etc. färdigställts 
- avskrifter och kopior som finns i flera exemplar 
- avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt ska förstå ärendet 
- trycksaker som inte haft någon betydelse för ärendet. 

Allmän handling - i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller 

upprättad hos myndighet och förvaras hos myndighet. 

Allmänna arkivschemat - förteckningsplanens (se detta ord) fasta huvudavdelningar, efter vilken arkiv 

struktureras, ordnas och förtecknas. 

Arkiv - bestånd av handlingar/uppgifter som har tillkommit i en myndighets verksamhet och som har 

arkiverats. 

Arkivansvarig - den högsta ansvarige för myndighetens handlingar. Ansvaret är ofta delegerat till 

förvaltningschefen.  

Arkivarie - tjänsteman som huvudsakligen arbetar med arkivfrågor/uppgifter och som har för ändamålet 

lämplig universitetsutbildning. 

Arkivbeskrivning - översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och arkivverksamhet. 

Arkivbestånd - ett arkivs innehåll 

Arkivbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt och 

fysikaliskt avseende, samt inverkan av slitage och nötning vid användning. Svenskt arkiv 80 och 100 är 
exempel på godkänt papper. 

Arkivbildare - myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars 

verksamhet ett arkiv uppstår. 

Arkivbildning - framväxt av ett arkiv inom och genom en arkivbildares verksamhet genom upprättande 

och mottagande av nya handlingar, och genom fortlöpande avgränsning och strukturering av arkivet. 

Arkivbox/arkivkartong - förvaringsmedel, bestående av syrafri kartong eller papp, i form av box med flik, 

lock eller annan tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt handlingar. Boxarna ska vara av "svensk 
standard" och främst används 30, 55 eller 80 mm breda ryggar. 

Arkivexemplar - det exemplar av en mångfaldigad handling som en arkivbildare bevarar och arkiverar. 

Arkivförteckning – innehåller delvis samma som dokumenthanteringsplan handlingstyper, men är oftast 

en fixering av de handlingar som ska bevaras. Kan utgå från Allmänna arkivschemat eller i format av 
punktnotation, efter de processer som finns i verksamheten.  

Arkivhandling - handling (oberoende av medium) som arkiverats. 

Arkivmyndighet - myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och 

arkivverksamhet, samt med rätt att överta arkiv. I Falköpings kommun är det kommunstyrelsen som är 
arkivmyndighet.  

Arkivredogörare - tjänsteperson hos arkivbildare med uppgift att utföra främst praktiska moment inom 

arkivverksamheten exempelvis informationshanteringsplanen, gallring och leveranser. 

Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt. Den ger en överblick av 

arkivets bestånd av handlingar, underlättar sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, 
klassificeringsstruktur med beskrivning av verksamhetens processer  eller en dokumentplan samt en 
arkivförteckning. 
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Arkivreglemente - reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Det fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Arkivvård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Avlämna - till arkivmyndighet slutgiltigt överföra arkiv, arkivhandlingar och uppgifter. 

Avställa - ta ut inaktuella handlingar/uppgifter som redan har getts en bestämd ordning, för att ge dem en 

annan ordning för långtidsbevarande. 

Databärare - fysiskt underlag för handlingar eller information 

Diarie - systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden (handlingar) avsedd att ligga till grund för 

registrering och arkivläggning efter ämne. 

Diarium - fortlöpande förd förteckning över inkomna och/eller utgående handlingar. 

Digitalisering - omvandling av analog information till digital form. 

Dokument - varje form av handling eller föremål som utgör kvarleva eller sammanställning, oavsett form, 

medium eller material. 

Dokumenthantering - område med ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, 

bevara, använda och gallra dokument. 

Dokumenthanteringsplan - en lista över verksamhetens alla förekommande handlingar och hur de ska 

hanteras, bevaras eller gallras. 

Kommunarkiv - den information som ska bevaras från kommunens verksamhet i elektronisk form eller det 

som utgör myndighetens elektroniska handlingar oavsett format. Eller kommunens fysiska arkiv, 
institutionen. 

E-förvaltning - verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 

kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändring-ar och nya kompetenser. 

E-handlingar - en upptagning för automatiserad behandling. 

Förteckna - redovisa handlingar enligt allmänna arkivschemat eller enligt processorienterad 

informationsredovisning. 

Förteckningsplan - systematisk plan för att förteckna arkiv (jämför allmänna arkivschemat), upprättad vid 

utredning av ett arkivs tillkomst och historia. 

Gallra - förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Att gallra innebär alltid 

informationsförlust och måste föregås av ett gallringsbeslut. Vid gallring av elektroniska handlingar tas 
filerna bort så att de inte kan återskapas. Vid överföring av allmänna handlingar till annan databärare 
räknas som gallring om överföringen medför: 

 informationsförlust 

 förlust av möjliga informationssammanställningar 

 förlust av sökmöjligheter eller 

 förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet 

Gallringsbeslut - formellt fastställande av arkivmyndighet att handlingar/uppgifter ska eller får förstöras. 

Gallringsbegäran - förslag från arkivbildare (förvaltning) om gallring av allmänna handlingar, som sedan 

leder till ett gallringsbeslut från arkivmyndigheten. 

Gallringsfrist - tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. 

Handling - framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Jämför dokument. Kan också benämnas handtlingstyp. 

Gallringsutredning - utredning föranledd av gallringsbegäran och avseende handlingarnas värde för 

allmänhetens insyn, förvaltningens och rättskipningens samt forskningens behov. 

Informationshanteringsplan – se dokumenthanteringsplan. 
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Klassificeringsstruktur - struktur som representerar verksamheten och som används för klassificering av 

handlingsslag. 

Leveransreversal – följesedel (kvitto) vid leverans av arkivhandlingar. 

Metadata - data om data. En beskrivning av ex. bildfil eller textfil. Det kan vara information om 

bilden/dokumentet, filformat, när den ska skapades, av vem den skapades osv. 

Myndighet - avser även kommunala bolag och stiftelser enligt 1 § arkivreglementet. 

Ordna - avgränsa och systematisera arkiv, vilket även inbegriper det praktiska arbetet med rensning, 

gallring och volymbildning. 

Proveniens - handlingars ursprung. 

Proveniensprincipen - den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en enhet och ordnas i enlighet 

med arkivbildarens organisation och verksamhet. Det betyder att man i efterhand inte blanda handlingar 
från olika arkiv med varandra, eller att man gör ändringar i hur handlingarna var organiserade från början. 

Rensa - avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska arkiveras. 

Reversal - se Leveransreversal 

Vård - organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Åldringsbeständigt papper - papper med förmåga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt och 

fysikaliskt avseende. De flesta papper till skrivare är godkända idag, men om man vill försäkra sig om 
kvaliteten, så bör en leverantörsförsäkran inhämtas från tillverkaren. 

Överföra - föra arkiv, arkivhandlingar eller uppgifter från en fysisk plats till en annan eller från en 

databärare till en annan. 

Överlämna - formellt överföra ansvar för arkiv, dock ej till arkivmyndighet (se för detta Avlämna). 
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§ 2 Dnr 2020/00480 002 

Ändring av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 mars 2021 och ersätter delegations-

bestämmelserna antagna av kommunstyrelsen den 15 april 2020, § 88.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2020 sett över kommun-

styrelsens delegationsbestämmelser, vilket sker löpande cirka två gånger per 

år. Ambitionen har varit att dokument ska avspegla verkliga behov hos 

nämnden och organisationen och är således ett dokument som det arbetas 

kontinuerligt med.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och förutom en 

del språkliga ändringar har i huvudsak följande större förändringar 

föreslagits.  

 I § 6.19 har det lags till en ny punkt om att arbetsutskottet har 

delegation på att lämna utredningsuppdrag till förvaltningen. 

 I § 6.20 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören har 

delegation på att anta dokumenthanteringsplanen efter samråd med 

arkivarie.  

 I § 7.8 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören år 

delegation att bevilja ledighet för andra nämnders förvaltningschefer 

i andra fall än när sådana regleras av lag eller kollektivavtal. 

 I § 7.10 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören får 

delegation på att förkorta uppsägningstiden för andra nämnders 

förvaltningschefer. 

 § 9.11 har ändrats på så sätt att beloppet för sponsring har höjts från 

en fjärdedels prisbasbelopp till ett halvt prisbasbelopp. 

 För § 9.13 har delegaten för att utse utanordnare och attestanter 

ändrats till förvaltningsekonom i första hand och i andra hand ändrats 

till ekonomichef.  

 I § 9.15 har en ny punkt införts om att stadsbyggnadschefen får 

delegation på att genomföra upphandlingar över 100 000 kronor och 

det maximala beloppet för direktupphandling gällande konsultstöd 
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för utredningar inom stadsbyggnadsavdelningens 

verksamhetsområde. 

 HR-chef går in som ersättare för kommundirektör genomgående på 

de punkter som är aktuella.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 

till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 

och med den 1 mars 2021 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna 

av kommunstyrelsen den 15 april 2020, § 88.                       

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-14 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser,  

2020-12-14     
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av kommunstyrelsens 
delegationsbestämmelser 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 mars 2021 och ersätter 

delegationsbestämmelserna antagna av kommunstyrelsen den 15 april 

2020, § 88.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2020 sett över 

kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, vilket sker löpande cirka två 

gånger per år. Ambitionen har varit att dokument ska avspegla verkliga 

behov hos nämnden och organisationen och är således ett dokument som det 

arbetas kontinuerligt med.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och förutom en 

del språkliga ändringar har i huvudsak följande större förändringar 

föreslagits.  

 I § 6.19 har det lags till en ny punkt om att arbetsutskottet har 

delegation på att lämna utredningsuppdrag till förvaltningen. 

 I § 6.20 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören har 

delegation på att anta dokumenthanteringsplanen efter samråd med 

arkivarie.  

 I § 7.8 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören får 

delegation att bevilja ledighet för andra nämnders förvaltningschefer 

i andra fall än när sådana regleras av lag eller kollektivavtal. 

 I § 7.10 har det lagts till en ny punkt om att kommundirektören får 

delegation på att förkorta uppsägningstiden för andra nämnders 

förvaltningschefer. 

 § 9.11 har ändrats på så sätt att beloppet för sponsring har höjts från 

en fjärdedels prisbasbelopp till ett halvt prisbasbelopp. 
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 För § 9.13 har delegaten för att utse utanordnare och attestanter 

ändrats till förvaltningsekonom i första hand och i andra hand ändrats 

till ekonomichef.  

 I § 9.15 har en ny punkt införts om att stadsbyggnadschefen får 

delegation på att genomföra upphandlingar över 100 000 kronor och 

det maximala beloppet för direktupphandling gällande konsultstöd 

för utredningar inom stadsbyggnadsavdelningens 

verksamhetsområde. 

 HR-chef går in som ersättare för kommundirektör genomgående på 

de punkter som är aktuella.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 

till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 

och med den 1 mars 2021 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna 

av kommunstyrelsen den 15 april 2020, § 88.                       

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-14 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser, 2020-

12-14             

Beslutet ska skickas till 

Kommundirektören 

Delegaterna 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 



Utkast 20201126 
Tillägg och ändringar är markerade i rött  
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Inledning  

  

Dessa delegationsbestämmelser gäller för kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen. 

Förvaltningschef är kommundirektören. Kommundirektörens direkt 

underställda chefer är hållbar kommunikation, chef hållbar utveckling, HR-

chefpersonalchef, ekonomichef, stadsbyggnadschef och näringslivschef. 

Avdelningschefer inom förvaltningen är även kanslichef och IT-chef.  

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Ett 

beslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma 

rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 

inte ändra ett sådant beslut men kan när som helst återkalla delegationen. 

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. 

Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens 

mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta 

beslut som står i strid med dessa begränsningar. 

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar, förordningar, kommunfullmäktiges beslut, 

bindande avtal och vägledande bestämmelser. Den delegerade beslutsrätten 

är därtill begränsad till kommunstyrelsens verksamhetsområde och gäller 

bara inom respektive budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell 

eller prejudicerande natur ska alltid underställas kommunstyrelsen. 

Om angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det kommunstyrelsens skyldighet att fatta beslutet. Om det är fara i 

dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice ordförande som 

ersättare, rätt att fatta beslutet på nämndens vägnar, se § 3. 

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska dock 

alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där det 

i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt 

tomtkön. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

  

Ett delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess 

nästkommande sammanträde. Anmälan ska ske genom upprättandet av ett 

delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska skickas till 

kansliavdelningen så snart som möjligt för att anmälas på nästkommande 

sammanträde. För vissa typer av beslut finns särskilda regler vad gäller 

anmälan, se information i fältet ”Anmärkning” vid respektive paragraf.  

Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i form 

av en förteckning. 

Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § 
kommunallagen 

  

Ordförandebeslut 

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, 

eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nämnd 

ordning, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut 

ska anmälas till nästa sammanträde. 

  

Vidaredelegation 

Kommundirektören får i sin egenskap av förvaltningschef och med 

tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt 

till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligt som ett 

vanligt delegationsbeslut till kommunstyrelsen.  

Inledande bestämmelser 

  

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas 

av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går 

beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning. 

Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras 

kommunstyrelsens beslutanderätt för de ärenden som framgår av avsnitten 

6–13 nedan.  

Delegation med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen 
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Allmänna ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Utfärda fullmakt att föra 

kommunstyrelsens talan inför domstol 

och andra myndigheter  

1. Ordföranden 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om yttrande till domstol 

avseende överklagade beslut med 

undantag för laglighetsprövning enligt 

13 kap. 8 § kommunallagen 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

 

  Pröva om förvaltningsbesvär 

inkommit i rätt tid samt fatta beslut om 

avvisning om besvären inkommit för 

sent 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

3. Kanslichef 

 

  Besluta att inte utlämna allmän 

handling enligt offentlighets- och 

sekretesslagen samt att utlämna sådan 

handling mot förbehåll 

1. Kommunjurist 

2. Kanslichef 

 

  Ändring av beslut enligt 38 § 

förvaltningslagen 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

 

  I brådskande fall avge yttranden till 

myndigheter, organisationer och 

andra, dock inte i laglighetsprövningar 

enligt kommunallagen eller i frågor av 

principiell natur 

Arbetsutskottet  

  Svara på remisser från riksdagen, 

regeringen eller andra myndigheter i 

frågor som hänför sig till 

kommunstyrelsens uppgifter, dock inte 

i frågor av principiell natur 

Arbetsutskottet  

  Besluta om yttrande över policys, 

riktlinjer och planer från 

grannkommuner som berör fysisk 

planering 

Arbetsutskottet  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Vid fara i dröjsmål utse ombud vid 

stämmor och möten, om inte 

bolagsordning eller annan urkund 

anger att detta ska göras av annat 

organ 

Arbetsutskottet   

  Besluta om Falköpings kommuns 

deltagande i kampanjer, 

manifestationer och viljeyttringar, 

förutsatt att inte beslutet är av 

principiell betydelse eller medför 

kostnader överstigande fem 

prisbasbelopp 

Arbetsutskottet  

  Besluta om yttrande enligt 12 eller 19 

§ kamerabevakningslag 

Kommunjurist  

  Besluta i ärende om fastställande av 

belägenhetsadresser enligt 10 § lagen 

om lägenhetsregister respektive 

lägenhetsnummer enligt 11 § samma 

lag. 

1. 1:e mätnings-

ingenjör 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Remittera motioner till aktuell nämnd 

med angivande av direktiv och 

tidsangivelser 

Ordföranden  

  Remittera till nämnder i andra ärenden 

än motioner 

1. Kanslichef 

2. Kommundirektör 

3. Kommunjurist 

 

  Ansöka om bidrag, exempelvis 

statsbidrag eller EU-bidrag, till 

kommunstyrelsens verksamhet i 

övriga ärenden än som framgår av § 

11.12-11.14. 

Chef hållbar 

utveckling och chef 

hållbar 

kommunikation 

 

  Besluta i frågor om användande av 

kommunens heraldiska vapen och 

logotyp 

1. Chef hållbar 

kommunikation 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om återremiss av ärende Arbetsutskottet  

  Besluta om viljeinriktning inom 

området social hållbarhet 

Utskottet för 

social hållbarhet 

 

  Lämna utredningsuppdrag till 

förvaltningen 

Arbetsutskottet  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Anta dokumenthanteringsplan  1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

Efter samråd med 

arkivarie 

 

  

Personalärenden (kommunövergripande)  

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

   Antagande av centrala avtal  

 Teckna kollektivavtal  

1. Personalchefen 

HR-chef 

2. Kommundirektör 

 

  Besluta om stridsåtgärd Arbetsutskottet  

  Besluta om styrdokument i 

arbetsrättsliga och personalpolitiska 

frågor 

Arbetsutskottet  

  Föra tvisteförhandlingar  Personalchefen HR-

chef 

 

  Avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av avtal och andra 

arbetsrättsliga bestämmelser 

1. Personalchefen 

HR-chef 

2. Kommunjurist 

 

  Anställa kommundirektör och 

förvaltningschefer 

Arbetsutskottet   

  Lönesätta andra nämnders 

förvaltningschefer samt besluta om 

lönetillägg 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Bevilja ledighet för andra nämnders 

förvaltningschefer i andra fall än när 

sådan regleras av lag eller 

kollektivavtal  

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

 

  Utfärda varsel/underrättelse om 

avsked eller uppsägning och entlediga 

andra nämnders förvaltningschefer 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Förkorta uppsägningstid för andra 

nämnders förvaltningschefer 

 

1.Kommundirektör 

2. HR-chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 

Personalchefen HR-

chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personalärenden (kommunledningsförvaltningen) 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Pröva återbesättande av befattningar 

inom respektive avdelning 

 chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef 

personalchef, näringslivschef, 

stadsbyggnadschef  

 avdelningschef för IT, kansli  
 

 

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

1. Kommundirektören 

2. HR-chef 

 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

 

 

Avdelningschef 

 

 

  Inrätta nya tjänster 1. Kommundirektör 

2. HR-chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Anställa 

 chef hållbar utveckling,  

chef hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef personalchef, 

stadsbyggnadschef, näringslivschef 

eller motsvarande 

 avdelningschef för IT, kansli eller 

motsvarande  

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef 

 

Delegationsbeslut 

om anställning av 

personal anmäls 

löpande av HR-

avdelningen 

genom en lista 

över 

nyanställningar 

som lämnas till 

kansliavdelninge

n 

  Besluta om lönesättning avseende 
 

 kommundirektören 

 

 chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef 

personalchef, stadsbyggnadschef, 

näringslivschef, 

 avdelningschef för IT, kansli  

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Ordföranden  

 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Bevilja ledighet i andra fall än när 

sådan regleras av lag eller 

kollektivavtal  

 kommundirektören 

 

 chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef 

personalchef, stadsbyggnadschef, 

näringslivschef, 

 avdelningschef för IT, kansli 

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Ordföranden 

 

 

1. Kommundirektör  

2. HR-chef 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef 

 

  Fatta beslut om förbud av bisyssla i 

enlighet med Falköpings kommuns 

”Riktlinje för bisyssla” för 

 kommundirektören 

 

 förvaltningschefer 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Ordföranden 
 

Personalchefen HR-

chef 

Personalchefen HR-

chef 

 

  Förkorta uppsägningstid för 

 kommundirektören 

 

 chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef 

personalchef, stadsbyggnadschef, 

näringslivschef, 

 

 avdelningschef för IT, kansli  

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

Ordföranden  

 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

 

 

Chef Hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Utfärda varsel/underrättelse om 

avsked eller uppsägning och entlediga  

 samtlig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

utom kommundirektören och HR-

chefen personalchefen 

 

 HR-chef personalchef 

 

 kommundirektören 

 

 

1. Personalchefen HR-

chef 

2. Kommundirektör 

 

Kommundirektör  

 

Ordföranden 

 

  Besluta om avstängning från 

tjänstgöring och disciplinpåföljd i 

enlighet med gällande kollektivavtal 

Avdelningschef  

  Vara förhandlingspart vid förhandling 

enligt 11–14 och 38 §§ lagen om 

medbestämmande i arbetslivet vid 

förhandling med facklig organisation 

som företräder 

 avdelningschefer 

 

 

 

 övriga tjänstepersoner inom 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

 

1. Personalchefen HR-

chef 

2. Kommundirektör 

 

1. Avdelningschef 

2.Personalchefen HR-

chef 

 

 

  Besluta om pensionsförmåner utifrån 

fastställda riktlinjer 

Personalchefen HR-

chef 

 

 

  Besluta om lönetillägg för personal på 

kommunledningsförvaltningen 

Personalchefen HR-

chef 

 

 

  

Ekonomiska ärenden  

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om antagande av 

budgetförutsättningar 

Arbetsutskottet  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om täckning av 

kapitalkostnader för nämnderna 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om fördelning av centralt 

placerat löneutrymme 

Ekonomichef  

  Besluta om placeringar av kommunens 

likvida medel enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy 

för finansverksamheten 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om placering av kommunala 

fond- och donationsmedel 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Upplåna respektive konvertera lån upp 

till av kommunfullmäktige högsta 

angivna belopp eller på grund av 

särskilt av fullmäktige fattat beslut 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om borgen för Falköpings 

Hyresbostäder AB eller Fastighets AB 

Mösseberg, för nya lån eller för 

omsättning av befintliga lån med 

kommunal borgen, uppgående till den 

ram som kommunfullmäktige 

fastställt. 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Besluta om fördelning av 

personalstrategiska medel 

Arbetsutskottet  

  Besluta om fördelning av 

stimulansmedel utifrån 

schablonersättning och sociala 

investeringsreserven 

Utskottet för social 

hållbarhet 

 

  Bevilja kommunstrategiskt bidrag ur 

kommunstyrelsens medel för 

bidragsgivning upp till fyra 

prisbasbelopp 

Arbetsutskottet  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Ingå avtal om sponsring 

 upp till en fjärdedels ett halvt 

prisbasbelopp 

 inom en ram av en fjärdedels ett 

halvt prisbasbelopp till ett 

prisbasbelopp 

 

Näringslivschef  

Arbetsutskottet 

 

  Ingå avtal om sponsring, finansierad 

ur marknadsföringsbudgeten, 

uppgående till maximalt högst två 

milli prisbasbelopp per deltagare och 

högst en tredjedels prisbasbelopp totalt 

till i kommunen verksam förening 

eller annan organisation för 

anordnande av måltid eller mottagning 

under förutsättning att det avser 

arrangemang som bidrar till att skänka 

uppmärksamhet åt Falköpings 

kommun, såsom mästerskap, 

konferenser av rikskaraktär och 

därmed jämställda arrangemang 

1. Näringslivschef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Utse utanordnare och attestanter 1. Förvaltningsekono

m Ekonomichefen 

2. Ekonomichef 

Kommun-

direktören 

 

  Besluta om att sammanträdesarvode 

ska utgå för annan aktivitet än 

sammanträde för kommunstyrelsens 

förtroendevalda 

Ordföranden  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som krävs 

enligt LOU och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling, inom vederbörande 

verksamhetsområde och inom ramen 

för gällande budget, till ett belopp 

uppgående till  

 

 högst 100 000 kronor 

 

 

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande alla inköp, 

utom IT-varor/tjänster 

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande inköp av IT-

varor/tjänster  

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande konsultstöd 

för utredningar inom 

stadsbyggnadsavdelningens 

verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningschefoch 

strateger 

 

 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

   

 

 

IT-chef 

 

 

 

 

Stadsbyggnadschef 

Delegerad 

beslutanderätt i 

inköpsfrågor gäller 

endast inom ramen 

för av 

kommunstyrelsen 

antagen budget 

eller 

kostnadskalkyl för 

visst projekt. 

Inköp av varor och 

tjänster inom 

behörig 

befattningshavares 

verksamhetsområd

e, inom ramen för 

gällande budget 

och i enlighet med 

giltigt ramavtal 

eller separat avtal 

betraktas som 

verkställighet 

 

 

  Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom upphandling, som överskrider 

gränsen för direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som krävs 

enligt LOU och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling. 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om ramavtal, vilket inkluderar 

alla de beslut som krävs i enlighet med 

LOU och kommunens interna 

styrdokument för upphandling i 

förvaltningsövergripande 

upphandlingar enligt vilka 

kommunens nämnder/förvaltningar 

genom avrop kan göra inköp, så 

kallade ramavtal (med undantag för IT 

och telefoni) 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Besluta om kommunövergripande och 

förvaltningsspecifika ramavtal för IT 

och telefoni, vilket inkluderar alla de 

beslut som krävs i enlighet med LOU 

och kommunens interna styrdokument 

för upphandling 

IT-chef  

  Besluta om ramavtal, vilket inkluderar 

alla de beslut som krävs i enlighet med 

LOU och kommunens interna 

styrdokument för upphandling, för den 

egna nämnden/förvaltningen 

Ekonomichef  

  Besluta om leasing i enlighet med 

policy för finansverksamheten 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

 

  

Fastighetsärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Föra kommunstyrelsens talan 

 inför myndigheter i 

fastighetsärenden, 

 ansöka om 

lantmäteriförrättning, lagfart 

eller annan inskrivning i 

fastighetsregistret. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Genom köp, byte, fastighetsbildning 

eller inlösen förvärva, samt genom 

försäljning, byte eller 

fastighetsbildning avhända kommunen 

fastighet eller fastighetsdel 

 upp till 30 prisbasbelopp 

 

 

 

 

 

 

 

 upp till 50 prisbasbelopp 

 

 

 

 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings-

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

Arbetsutskottet 

Att sälja tomter i 

enlighet med 

tomtköbestämmelser

na är att anse som 

verkställighetsbeslut.  

 

   Ingå och säga upp avtal genom 

vilket kommunen på fastighet som 

tillhör annan än kommunen 

tillförsäkras rätt till servitut, 

ledningsrätt eller annan 

nyttjanderätt,  

 Ingå och säga upp avtal genom 

vilket kommunen tillhörig 

fastighet belastas med servitut, 

ledningsrätt eller annan 

nyttjanderätt, med eller utan 

vederlag. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig  

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om utsträckning, nedsättning, 

dödning, sammanföring och relaxation 

av inteckningar samt utbyte av 

pantbrev liksom andra därmed 

jämförliga åtgärder. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Utfärda värdeintyg beträffande 

fastighet eller fastighetsdelar. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Göra framställningar till och besluta 

om yttranden över remisser från 

miljönämnden, byggnadsnämnden, 

lantmäterimyndigheten samt andra 

statliga myndigheter och instanser 

avseende fastighetsbildning och 

bygglov 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Utlämna mark på reservation  

 inom ramen av 30 prisbasbelopp 

för en längsta tid av två (2) år. 

 

 

 

 

 

 

 inom ramen av 50 prisbasbelopp 

för en längsta tid av två (2) år.  

 

 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

Arbetsutskottet 

Att utlämna mark på 

reservation enligt 

tomtkön är att anse 

som 

verkställighetsbeslut

. 

  Besluta om att ingå avtal på 

fastighetsområdet som är villkorat 

beslut i högre instans, ex. i enlighet 

med 4 kap. 4 § jordabalken 

Ordföranden  

 

 

 

  Vid ett tillfälle förlänga 

reservation/markanvisning som 

beslutats i högre instans på 

oförändrade villkor för en längsta tid 

om sex månader 

1. Mark- och 

exploateringsansvar

ig 

2. Stadsbyggnadschef  
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Naturvårdsärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

fråga om verksamhet eller åtgärd som 

kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ur naturvårdssynpunkt. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrade till länsstyrelsen i 

ärende om dispens från föreskrifter 

inom områdesskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen i ärende om bildande 

av biotopskyddsområde samt i andra 

ärenden om föreskrifter om 

biotopskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till miljödomstol i 

ärende om tillstånd till 

vattenverksamhet, samt yttrande till 

länsstyrelsen i ärende om anmälan om 

vattenverksamhet. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om tillstånd till 

markavvattning. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen 

eller Skogsstyrelsen i ärende om 

anmälan för samråd för 

verksamhet/åtgärd som väsentligt kan 

komma att ändra eller skada 

naturmiljön. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om undantag från 

terrängkörningslagen. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen om slutavverkning, 

skyddsdikning och/ eller naturhänsyn. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om bevarandeplaner för Natura 

2000. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen i ärende avseende 

samråd om planerat naturvårdsavtal. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till miljönämnden 

i ärende om dispens från 

områdesskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om statsbidrag till kalkning av 

sjöar och vattendrag 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt enligt förordning 

(2003:598) om statliga bidrag till 

lokala naturvårdsprojekt. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om stöd samt utbetalning av 

stöd till natur- och 

kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

(Nokås). 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

 

  

IT-ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Fastställande av kommunövergripande 

systemsäkerhetsplan. Omfattar 

kommunens nätverk. Innehåller 

konkreta mål och ramar för IT-

säkerheten kring kommunens nätverk. 

Arbetsutskottet   

  Fastställande av särskild 

systemsäkerhetsplan per system för 

kommunledningsförvaltningen. 

Omfattar konkreta mål och ramar för 

IT- säkerheten kring enskilda system. 

Systemägare 

 

Information om 

vem som är 

systemägare finns 

på IT-avdelningens 

sida på Falnet 

  Fastställande av kommunövergripande 

säkerhetsinstruktion. Omfattar 

kommunens nätverk. Innehåller 

generella säkerhetsregler och 

instruktioner för kommunens nätverk. 

IT-chef  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Fastställande av kompletterande 

säkerhetsinstruktion per system. 

Innehåller särskilda säkerhetsregler för 

enskilda system. 

Systemägare  

  Fastställande av säkerhetsinstruktion 

för alla användare. Innehåller 

generella säkerhetsregler och 

instruktioner för användare 

kommunens nätverk. 

IT-chef  

  Fastställande av kompletterande 

säkerhetsinstruktioner för en grupp av 

användare. Innehåller särskilda 

säkerhetsregler för användare av 

enskilda system. 

Systemägare  

  Fastställande av avbrottsplan per 

system. 

Systemägare  

 

  

GDPR-ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut att ta ut en avgift eller vägra att 

tillmötesgå begäran om begäran är 

uppenbart ogrundade eller orimliga 

enligt art. 12.5 GDPR 

1. Verksamhets-

utvecklare 

2. Kanslichef 

1.  

Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordnin

g. Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut om utlämnade av registerutdrag 

samt beslut att avvisa begäran om 

registerutdrag enligt art. 15 GDPR 

1. Verksamhets-

utvecklare 

2. Kanslichef 

 

Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling enligt art. 

18 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut om underrättelse till tredje man 

om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet enligt art. 20 GDPR 

(Registrerad ska ha rätt att få ut 

personuppgifter om sig själv som 

denne lämnat till 

personuppgiftsansvarig på strukturerat 

sätt och har rätt att överföra dessa 

uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att den 

förstnämnda personuppgiftsansvarige 

hindrar detta).  

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra invändningar 

enligt art. 21 GDPR 

Avdelningschef Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

inklusive instruktioner enligt artikel 

28.3 GDPR 

Den delegat som har 

rätt att teckna 

huvudavtalet 

Överklagandeförbu

d enligt 7 kap. 5 § 

lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  

  Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident samt upprätta 

anmälan och dokumentation enligt art. 

33 GDPR 

Avdelningschef Anmälan ska göras 

till 

Datainspektionen 

senast 72 timmar 

efter att 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

myndigheten fick 

kännedom om 

incidenten.  

Samråd med 

dataskyddsombud 

innan anmälan. 

Överklagandeförbu

d enligt 7 kap. 5 § 

lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  

  Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt art. 35 

GDPR 

Avdelningschef Samråd med 

dataskyddsombud 

innan 

konsekvensbedömni

ngen fastställs. 

Överklagandeförbu

d enligt 7 kap. 5 § 

lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  

 

 

  

Undertecknande av handlingar   

Handlingar Undertecknas av  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen eller beslut 

som verkställs av kommunstyrelsen efter 

beslut i kommunfullmäktige  

Ordföranden eller vid förfall för denne i tur 

och ordning av förste vice ordföranden 

respektive andre vice ordföranden och 

undertecknas i förening med 

kommundirektör eller, då denne har förfall, 

av HR-chefen, chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation 
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Handlingar Undertecknas av  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsens utskott 

Utskottets ordförande, eller vid förfall för 

denne av utskottets vice ordförande, 

undertecknas i förening med ytterligare en av 

följande personer. Kommundirektören, HR-

chefen personalchefen, chef hållbar 

utveckling, chef hållbar kommunikation  

Avtal, andra handlingar och skrivelser i 

övrigt som anställd i kommunen har beslutat 

om på delegation av kommunstyrelsen, med 

undantag av ekonomihandlingar, se nedan. 

 Delegaten  

 

Ekonomihandlingar, så som 

borgenshandlingar, lånehandlingar eller 

bankgarantier  

Kommundirektör och ekonomichef är 

firmatecknare för kommunstyrelsen vid 

undertecknande av ekonomihandlingar. 

Oavsett vem som enligt dessa 

delegationsbestämmelser har rätt att fatta 

beslutet ska handlingarna undertecknas i 

förening av kommundirektör eller, då denne 

har förfall, av HR-chefen, och ekonomichef. 
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§ 3 Dnr 2020/00437  

Kommunrevisionens granskning av implementering  
av barnkonventionen som svensk lag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående svar till kommunrevisionen 

angående granskning av implementeringen av barnkonventionen som 

svensk lag.  

Bakgrund 

Kommunrevisionen har i en skrivelse daterad den 11 november 2020 ställt 

två frågor till kommunstyrelsen angående granskning av implementering av 

barnkonventionen. Frågorna är vilka åtgärder nämnden avser genomföra 

samt under vilken tidsperiod som de ska genomföras.  

Granskningen genomfördes av revisionsföretaget KPMG och studerande 

implementeringen av barnkonventionen i fyra nämnder: kultur- och fritids-

nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommun-

styrelsen. Gällande kommunstyrelsen rekommenderar kommunrevisionen 

följande åtgärder. 

 Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning 

avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa 

samstämmighet mellan nämnderna. 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas 

insatser gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida 

insatta insatser har haft avsedd effekt. 

 Kommunstyrelsen rekommenderas att införa barnkonsekvensanalyser 

inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de 

frågor som berör barn och unga, följt av dokumentation. 

 Samtliga granskade nämnder rekommenderas tillämpa samt 

dokumentera barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på 

delegation. 

 Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden rekommenderas att säkerställa efterlevnaden av 

barnkonventionen inom ramen för den interna kontrollen utifrån 

genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. 

 Barnkonventionen bör tas i beaktning i olika processer så som 

resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och 

taxor/avgifter. 
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 Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga 

ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 

barnkonventionen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen anser att granskningen visar på brister i 

kommunstyrelsens hantering av implementeringen av barnkonventionen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande åtgärder genomförs 

under år 2021.  

 Utbildning i innebörden av barnkonventionen kommer att erbjudas 

för både förtroendevalda och personal inom kommunstyrelsen.  

 Kommunledningsförvaltningen påbörjar ett arbete med att ta fram ett 

analysunderlag för nämndbeslut.  

Genom dessa två åtgärder bör påpekade brister ordnas. Genom utbildning i 

barnkonventionen säkerställs att kompetens finns för att utföra analyser 

utifrån barnperspektiv i delegationsbeslut och arbetsprocesser. Att 

implementera en konsekvensanalys i tjänsteutlåtanden till nämndbeslut 

syftar till att dels säkerställa att barnperspektivet finns närvarande i 

beslutsunderlaget, men också för att synliggöra detta för beslutsfattare samt 

allmänheten. Denna konsekvensanalys kan komma att kombineras med fler 

hållbarhetsperspektiv. Kommunledningsförvaltningen kommer att under år 

2021 ge förslag till kommunstyrelsen hur denna analys kan se ut och 

implementeras.  

Kontrollpunkter för uppföljande av barnkonventionens implementering är 

införda i internkontrollplanen för kommunstyrelsen för år 2021.  

I övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen följande.  

 Strategisk styrning och ledning av implementeringen av barn-

konventionen behöver utredas vidare. Frågor rörande barn och ungas 

påverkan och inflytande är ansvarsområden kultur- och fritids-

nämnden har, och undersökning behövs om under vilken nämnd det 

strategiska ansvaret ska ligga.  

 Målsättning för implementeringen av barnkonventionen arbetas in i 

kommande verksamhetsplan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18 

Missiv till granskning av implementering av barnkonventionen 

Granskning av implementeringen av barnkonventionen 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen      
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 Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionens granskning av implementering av 
barnkonventionen som svensk lag 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående svar till kommunrevisionen 

angående granskning av implementeringen av barnkonventionen som 

svensk lag.         

Bakgrund 

Kommunrevisionen har i en skrivelse daterad den 11 november 2020 ställt 

två frågor till kommunstyrelsen angående granskning av implementering av 

barnkonventionen. Frågorna är vilka åtgärder nämnden avser genomföra 

samt under vilken tidsperiod som de ska genomföras.  

Granskningen genomfördes av revisionsföretaget KPMG och studerande 

implementeringen av barnkonventionen i fyra nämnder: kultur- och 

fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 

kommunstyrelsen. Gällande kommunstyrelsen rekommenderar 

kommunrevisionen följande åtgärder. 

 Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning 

avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa 

samstämmighet mellan nämnderna. 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas 

insatser gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida 

insatta insatser har haft avsedd effekt. 

 Kommunstyrelsen rekommenderas att införa barnkonsekvensanalyser 

inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de 

frågor som berör barn och unga, följt av dokumentation. 

 Samtliga granskade nämnder rekommenderas tillämpa samt 

dokumentera barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på 

delegation. 

 Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden rekommenderas att säkerställa efterlevnaden av 
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barnkonventionen inom ramen för den interna kontrollen utifrån 

genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. 

 Barnkonventionen bör tas i beaktning i olika processer så som 

resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och 

taxor/avgifter. 

 Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga 

ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 

barnkonventionen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen anser att granskningen visar på brister i 

kommunstyrelsens hantering av implementeringen av barnkonventionen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande åtgärder genomförs 

under år 2021.  

 Utbildning i innebörden av barnkonventionen kommer att erbjudas 

för både förtroendevalda och personal inom kommunstyrelsen.  

 Kommunledningsförvaltningen påbörjar ett arbete med att ta fram ett 

analysunderlag för nämndbeslut.  

Genom dessa två åtgärder bör påpekade brister ordnas. Genom utbildning i 

barnkonventionen säkerställs att kompetens finns för att utföra analyser 

utifrån barnperspektiv i delegationsbeslut och arbetsprocesser. Att 

implementera en konsekvensanalys i tjänsteutlåtanden till nämndbeslut 

syftar till att dels säkerställa att barnperspektivet finns närvarande i 

beslutsunderlaget, men också för att synliggöra detta för beslutsfattare samt 

allmänheten. Denna konsekvensanalys kan komma att kombineras med fler 

hållbarhetsperspektiv. Kommunledningsförvaltningen kommer att under år 

2021 ge förslag till kommunstyrelsen hur denna analys kan se ut och 

implementeras.  

Kontrollpunkter för uppföljande av barnkonventionens implementering är 

införda i internkontrollplanen för kommunstyrelsen för år 2021.  

I övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen följande.  

 Strategisk styrning och ledning av implementeringen av 

barnkonventionen behöver utredas vidare. Frågor rörande barn och 

ungas påverkan och inflytande är ansvarsområden kultur- och 

fritidsnämnden har, och undersökning behövs om under vilken 

nämnd det strategiska ansvaret ska ligga.  

 Målsättning för implementeringen av barnkonventionen arbetas in i 

kommande verksamhetsplan.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18 

Missiv till granskning av implementering av barnkonventionen 

Granskning av implementeringen av barnkonventionen       
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Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.  

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 

12 november 2020. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

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

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 
 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 22 januari 2020.  
 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

 

                                              

 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  

Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  

Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 

Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   

Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  



 

 3 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommuns revisorer 

 Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 

 

 2020-11-12 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i styrelse/nämnd.  

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  
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2 Inledning  

KPMG har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
implementeringen av barnkonventionen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

2018 fattade riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag fr.o.m. den 1 januari 2020. Som stöd för implementering av den nya lagen 
har Regeringskansliet gett Socialdepartementet i uppdrag att utforma en vägledning för 
hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen. Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen 
syftar till att ge stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens 
bestämmelser inom olika rättsområden. Utredaren ska där så är möjligt anlägga ett 
jämställdhets- respektive funktionshinderperspektiv. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen och berörda 
nämnder arbetar för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen avseende 
barnets rättigheter, med utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna: 

- Artikel 2 (handlar om barns lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras) 

- Artikel 3 (anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som berör barnet) 

- Artikel 6 (understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling) 

- Artikel 12 (lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och ta dem 
beaktade i frågor som berör dem) 

Rapporten besvarar följande revisionsfrågor:  

- Finns kommunövergripande styrdokument och målsättningar som säkerställer 
barnkonventionens tillämpning? 

- Finns tydliga direktiv i styrdokumenten för att motverka och förebygga 
diskriminering samt främja likvärdiga villkor? 

- Finns målsättningar för att beslut och åtgärder ska utgå från barnet bästa? 

- Finns målsättningar för att stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande? 

- Finns arbetsformer för hur barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser? 

- Har arbetsformerna utvecklats/förändrats för att stärka barns och ungas 
delaktighet och inflytande? 

- Används checklistor vid beslut för att säkra att barnrättsperspektivet 
tillgodoses? 
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- Hur arbetar socialnämnden med att införliva barnrättsperspektivet vid samtliga 
beslut och åtgärder som berör barn- och unga? 

- Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt genomfört en uppföljning 
om nämndernas insatser mot bakgrund av barnkonventionen samt huruvida 
insatta insatser har haft avsedd effekt? 

- Har utbildningsinsatser genomförts?  

- Vilka bedömningar görs av behov att utveckla barnrättsperspektivet i 
kommunen? (självskattning)  

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Barnkonventionen.  

- Tillämpbara interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av flerårsplan, verksamhetsplaner och interna kontrollplaner 
samt övriga för granskningen aktuella nämndsspecifika styrdokument.  

- Intervjuer med kommundirektör, kommunjurist, kultur- och fritidschef, 
ungdomsstrateg, skolchef, utvecklingsstrateg, socialchef, avdelningschef IFO 
samt ordförande för samtliga berörda nämnder.  

2.4 Lagstiftning 

2.4.1 Barnkonventionen 

2.4.1.1 Artikel 2 
- Barnkonventionens artikel 2 handlar om rätten att inte diskrimineras, vilket är en 

av konventionens grundprinciper. 

- Artikel 2 medför ett diskrimineringsförbud som innebär att staten ska verka för 
att skapa likvärdiga villkor för alla barn och unga under 18 år. Detta är dock inte 
att likställa vid identisk behandling. 

- Enligt FN:s barnrättskommitté behöver olikabehandling inte innebära 
diskriminering. I vissa fall kan positiv särbehandling krävas i syfte att skapa 
likvärdiga villkor. Det kan handla om större insatser för vissa grupper av barn, till 
exempel med utgångspunkt i åldersmässiga förutsättningar, eller ökade insatser 
för grupper av barn som befinner sig i utsatta situationer. 



 

 6 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommuns revisorer 

 Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 

 

 2020-11-12 

2.4.1.2 Artikel 3  
- I artikel 3 slås fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn, en princip som ska vara vägledande vid tolkningen av 
konventionens övriga artiklar.  

- Ett sätt att i praktiken omsätta konventionens krav är att göra bedömningar och 
prövningar om vad som är barnets bästa inför planering och beslut.  

- En viktig del i bedömningarna är att lyssna och ta till sig av barnets egna åsikter. 

2.4.1.3 Artikel 6 
- Av barnkonventionens artikel 6 framgår att barn och unga har rätt till liv och 

utveckling.  

- Med utveckling avses inte enbart att barnet förbereds för vuxenlivet utan även 
att det tillförsäkras optimala förhållanden under barndomen.  

- I artikel 6 framgår att barnkonventionen har en helhetssyn på begreppet 
utveckling, vilket innebär att tillämpningen av konventionen måste ske i 
samverkan mellan olika aktörer.  

- Detta medför ett krav på samverkan mellan olika nämnder inom en kommun.   

2.4.1.4 Artikel 12  
- Av artikel 12 framgår barns rätt att komma till tals.  

- Artikeln ger barn och unga rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor och tydliggör 
barnet som subjekt med egen åsikt som ska respekteras.  

- Rätten att komma till tals avser både barn och ungas rätt till delaktighet och 
inflytande i frågor som rör dem samt barn och ungas rätt att framföra sina 
åsikter avseende alla beslut.  

- Det kan alltså både gälla frågor som berör barnet på ett personligt plan, som 
vårdnadsfrågor, och frågor gällande barn och ungdomar som grupp och deras 
rätt till inflytande över beslut i närmiljö- och samhällsfrågor.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Barnkonventionens implementering inom kommunstyrelsen 

3.1.1 Iakttagelser  

3.1.1.1 Kommunövergripande bakgrund 
Under 2019 beslöt kommunledningsgruppen att tillsätta en styrgrupp, bestående av 
ungdomsstrategen på kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidschef och 
kommunjuristen, kopplad till barnkonventionens implementering. Styrgruppen fick i 
uppdrag av kommunledningsgruppen att kartlägga hur nämnderna förberett sig inför att 
barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag. Under hösten 2019 genomfördes 
således en nulägesanalys avseende kunskapsläget kring barnkonventionen.  
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Samtliga förvaltningar, förutom kommunledningsförvaltningen, genomförde 
nulägesanalysen. Kommunjuristen uppmärksammade enligt uppgift tidigt under hösten 
2019 att det inte hade genomförts en nulägesanalys för kommunledningsförvaltningen, 
utan att få något gehör. Enligt kommunjuristen kan avsaknaden av en nulägesanalys 
inom kommunledningsförvaltningen bero på en otydlighet i organisationen och att 
frågan inte har prioriterats. Kommunstyrelsens ordförande uppger att beslutet kring att 
inte delta i nulägesanalysen togs på tjänstemannanivå innan nuvarande 
kommundirektör tillträdde.  

Baserat på resultatet av nulägesanalysen framarbetades följande åtgärder:  

- Samordnad utbildningsinsats för alla chefer och andra nyckelfunktioner för att 
höja kunskapen om barns rättigheter och implementering av barnkonventionen.  

- Utbildningsinsatser inom respektive förvaltning kring hur barnkonventionen har 
påverkan på förvaltningsspecifika arbets- och beslutsprocesser. 

- Webbutbildning, utbildningsdagar eller motsvarande för alla medarbetare i 
kommunen. 

Kommunledningsgruppen beslutade däremot avvakta med kommungemensamma 
utbildningar och istället låta respektive förvaltning hantera utbildning och 
implementering av barnkonventionen. Av nulägesanalysen framgår att ansvaret för att 
barnkonventionen tillämpas och följs ligger på samtliga chefer, med kommunjuristen 
som stöd. Enligt kommundirektören finns det dock inget politiskt beslut bakom denna 
ansvarsfördelning. 

3.1.1.2 Kommunövergripande målsättningar beslutade av kommunfullmäktige  
I Falköping kommuns flerårsplan för 2020-20221 framgår fyra kommunövergripande 
målsättningar beslutade av fullmäktige:  

1. Ett socialt hållbart Falköping 

2. Ett attraktivare Falköping 

3. Ett näringsliv som utvecklas 

4. Kvaliteten inom verksamheterna ska öka 

Enligt kommundirektören finns inga målsättningar framarbetade på en 
kommunövergripande nivå som är direkt kopplade till barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens ordförande lyfter dock att det inom begreppet ”Ett socialt hållbart 
Falköping” ryms barns rättigheter och barnkonventionen. Kommunstyrelsens 
ordförande understryker däremot att barnkonventionen inte är utpekat som ett specifikt 
intresseområde på en kommunövergripande nivå. 

Kommunen har upprättat en policy för mänskliga rättigheter som främjar jämlikhet och 
jämställdhet2. Av policyn framgår att ”Falköpings kommun tar sin utgångspunkt i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen där grundtesen är att 
ett inkluderande och jämställt samhälle där de mänskliga rättigheterna beaktas är ett 

 
1 Antagen av KF 2019-11-25, § 176.  
2 Beslutad av KF 2018-06-25, § 108.  
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starkt samhälle”. Enligt kommunjuristen, placerad inom kommunledningsförvaltningen, 
var ambitionen med policyn att skapa ett samlat dokument avseende rättigheter. 
Policyn har enligt uppgift dock inte reviderats utifrån att barnkonventionen blev en del 
av svensk lag. Vid framarbetande av policyn fanns enligt kommunjuristen däremot en 
medvetenhet om att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag.  
 
I övrigt finns det inga kommunövergripande styrdokument riktade mot 
barnkonventionens tillämpning.   

3.1.1.3 Bedömning 
Av genomgång av kommunens flerårsplan för 2020-2022 kan vi konstatera att det inte 
finns några kommunövergripande målsättningar med direkt bäring på 
barnkonventionens tillämpning. Däremot gör vi bedömningen att barnrättsperspektivet 
rimligtvis bör rymmas inom målsättningen ”Ett socialt hållbart Falköping”. Denna 
koppling framgår dock inte i flerårsplanen. Vidare kan vi konstatera att det inte finns 
kommunövergripande målsättningar som har direkt koppling till att beslut och åtgärder 
ska utgå från barnets bästa samt stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.   

3.1.1.4 Kommunstyrelsens målsättningar  
Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-20223 framgår avsaknaden av 
styrelsespecifika målsättningar med bäring på barnkonventionen. Enligt 
kommundirektören har kommunstyrelsen inte varit involverad i arbetet kring 
barnkonventionen och således finns inga målsättningar direkt kopplade till 
barnkonventionen på kommunstyrelsenivå. 

3.1.1.5 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det saknas målsättningar på kommunstyrelsenivå som 
säkerställer att beslut och åtgärder utgår från barnets bästa samt målsättningar för att 
stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.  

3.1.1.6 Kommunledningsförvaltningens arbetsformer  
Kommunstyrelsens ordförande uppger att 2019 var ett turbulent år för 
kommunledningsförvaltningen utifrån maktskiftet och att den före detta 
kommundirektören lämnade sin tjänst. Kommunen har haft en tillförordnad 
kommundirektör fram tills att nuvarande kommundirektör tillträdde i maj 2020. På så vis 
saknas enligt kommundirektören konkreta arbetsformer för att säkerställa barnets 
bästa i arbets- och beslutsprocesser inom kommunstyrelsen.  

Kommunjuristens roll har varit att finnas som ett stöd för förvaltningarna vid specifika 
frågor vid genomförandet av nulägesanalysen. Enligt uppgift inkom dock få juridiska 
frågor, vilket kommunjuristen upplevde som problematiskt.  

Enligt kommunjuristen finns det utvecklingspotential inom 
kommunledningsförvaltningen avseende arbetsformer för att säkerställa att barnets 

 
3 Antagen av KS 2020-01-15, § 20.  
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bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns enligt uppgift inget 
systematiskt tänk inom kommunledningsförvaltningen kring hur besluten som fattas 
påverkar barn och att barn får komma till tals. Kommunjuristen lyfter således behovet 
av en analys kring huruvida kommunstyrelsens beslut påverkar barn inför 
beslutsfattande, exempelvis inom ramen för tjänsteskrivelser. Kommunjuristen ser 
även behov av införandet av barnkonsekvensanalyser i större övergripande frågor, 
exempelvis i budgetprocessen.  

3.1.1.7 Bedömning 
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas konkreta arbetsformer inom 
kommunstyrelsen som säkerställer att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför 
barnkonsekvensanalyser inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom 
de frågor som berör barn och unga.   

3.1.1.8 Utbildningsinsatser  
Enligt kommunstyrelsens ordförande har ledamöterna i kommunstyrelsen inte utbildats 
avseende barnkonventionen. Kommunjuristen har utifrån sin profession däremot tagit 
del av ett antal utbildningar, via bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen och 
Region Västra Götaland. Kommunjuristen har däremot inte fått i uppdrag att utbilda 
kommunstyrelsens ledamöter.  

3.1.1.9 Bedömning 
Vi kan konstatera att utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunledningsförvaltningens samtliga tjänstepersoner avseende barnkonventionen 
inte har genomförts. Vi rekommenderar således att kommunstyrelsen säkerställer att 
samtliga ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 
barnkonventionen.  

3.1.1.10 Uppföljning utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uppger att antal nämnder är 
duktiga på att säkerställa barnrättsperspektivet, medan övriga nämnder inte är på 
samma nivå. Exempelvis uppges att nämnder så som barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämden och socialnämnden har lång erfarenhet av att arbeta med 
barnrättsperspektivet och att säkerställa detta perspektiv i sina beslutsprocesser. 
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uttrycker däremot att det finns 
en brist avseende uppföljning, hur väl förvaltningarna belyser det arbete som 
genomförs och utvärdering av huruvida rätt insatser genomförs. 

När kommundirektören tillträdde i sin roll upplevde denna att det fanns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar 
utifrån ett flertal perspektiv. Kommundirektören har enligt uppgift fått i uppdrag att 
arbeta med att skapa en gemensam struktur i de kommunövergripande frågorna. 
Kommunledningsförvaltningen har exempelvis fått i uppdrag att se över 
ärendehanteringsprocessen och kommunledningsförvaltningen kommer enligt uppgift 
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ta ställning till huruvida barnrättsperspektivet bör utgöra en tvingande del i exempelvis 
tjänsteskrivelserna.    

Kommunstyrelsen har dock inte säkerställt att det finns en samstämmighet kring 
förvaltningarnas arbete avseende barnkonventionens implementering. Enligt 
kommundirektören finns vidare ett behov av att säkerställa kunskapen avseende 
lagens intentioner inom kommunens samtliga förvaltningar.  

3.1.1.11 Bedömning 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt inte har 
genomfört en uppföljning avseende nämndernas insatser mot bakgrund av 
barnkonventionen och huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt. Däremot 
framgår en medvetenhet om att kommunstyrelsens strategiska styrning samt 
uppföljning av olika kommunövergripande frågor utgör ett utvecklingsområde. Vi ser 
positivt på att det vid tidpunkten för granskningen pågår ett utvecklingsarbete avseende 
den kommunövergripande ärendehanteringsprocessen.  

Således rekommenderar vi att kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och 
ledning avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet 
mellan nämnderna. Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning 
avseende nämndernas insatser gällande implementering av barnkonventionen samt 
huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt.    

3.2 Barnkonventionens implementering inom kultur- och 
fritidsnämnden 

3.2.1 Iakttagelser 

3.2.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020-20224 framgår nämndens 
strategi avseende ett innovativt arbetssätt för att uppnå fullmäktiges mål 4. Utifrån 
denna strategi framgår att ett ”Gemensamt fokusområde för förvaltningens 
kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund 
för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Då 
barnkonventionen blir lag 2020 är detta det valda fokusområdet.” 

Kultur- och fritidsnämndens strategiska avdelning arbetar kommunövergripande i frågor 
kring inkludering, kultur samt ungas inflytande och delaktighet. Av avdelningens 
verksamhetsplan för 2020-20225 framgår ett antal indikatorer och insatser som har 
koppling till barn- och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis:  

- Antal barn och unga som deltagit i dialoger/forum med tjänstepersoner och/eller 
politiker (indikator).  

- Antal initiativ till Unga tar ordet-potten (indikator). 

 
4 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28, § 1.  
5 Framarbetad av ungdomsstrategen.  
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- Delta i utvecklingen av regional samverkan kring ungas inflytande och 
engagemang (insats). 

- Skapa fler tillfällen för unga och beslutsfattare att mötas (insats).  

- Skapa former för att göra barn och unga delaktiga i beslutsprocesser kring 
konstnärlig gestaltning i byggnader och utemiljöer (insats).  

- Skapa former för ungas delaktighet i det offentliga kulturutbudet (insats).  

- Stötta förvaltningar med implementering av Barnkonventionen (insats).  

 
I verksamhetsplanen 2020-2022 för avdelningen för öppen ungdomsverksamhet 
framgår att den öppna ungdomsverksamheten ”bedrivs tillsammans med barn och 
unga och strävar efter hög delaktighet och inflytande från målgruppen”. Av 
verksamhetsplanen framgår ambitionen att möjligheterna till delaktighet och inflytande 
ska öka. Vidare framgår indikatorer och insatser med koppling till delaktighet och 
inflytande, exempelvis: 

- Att mäta delaktighet och trygghet i verksamheten genom mötesplatsenkäten 
(indikator). 

- Samverkan med ungdomsstrategen för att öka ungas inflytande (insats).  

- Genom arbete med olika metoder och aktiviteter verka för delaktighet (insats).  

 
Kultur- och fritidschefen lyfter att förvaltningen har framarbetat en kulturstrategi6, med 
ett barn- och ungdomsfokus, och en tjänsteperson är anställd för att införliva de 
kulturstrategiska frågorna inom övriga förvaltningar. Förvaltningen har även 
framarbetat ett idrottspolitiskt program7 som förvaltningschefen uppger inte är ett lika 
levande dokument som kulturstrategin, men där barn och unga ändå synliggörs. Enligt 
kultur- och fritidschefen utgår styrdokumenten från FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter.  

3.2.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att nämnden har målsättningar som till viss del säkerställer 
barnkonventionens tillämpning.  

3.2.1.3 Utbildningsinsatser  
I februari 2020 genomfördes en förvaltningsövergripande utbildningsdag för samtliga 
medarbetare avseende barnkonventionen. Även politikerna bjöds in till 
utbildningsdagen men deltagande var inte obligatoriskt. Totalt deltog 4 till 5 politiker. 
Ungdomsstrategen genomförde en dragning för kultur- och fritidsnämnden avseende 
barnkonventionen under våren 2020. Utifrån utbildningen fick ungdomsstrategen ett 
uppdrag att framarbeta ett förslag för hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med att 
beakta barnkonventionen i nämndbesluten.   

 
6 Antagen av KF 2017-11-27, § 126.  
7 Antaget av KF 2015-03-30, § 28.  
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3.2.1.4 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndsnivå.  

3.2.1.5 Förvaltningens arbetsformer  
Under sommaren 2020 har ungdomsstrategen omvärldsbevakat hur andra kommuner 
arbetar och hur barnkonsekvensanalys som metod kan implementeras. 
Ungdomsstrategen presenterade i september 2020 en sådan modell för kultur- och 
fritididsnämndens arbetsutskott tillsammans med förslag på implementering av 
barnkonsekvensanalys. Enligt förslaget ska barnkonsekvensanalys genomföras i 
samband med alla ärenden som går till nämnden. Således omfattar det enbart 
nämndbeslut och inte beslut på delegation. Förslaget avseende införande av 
barnkonsekvensanalys i kultur- och fritidsnämndens beslut godkändes av nämnden 
2020-09-29 § 54.  

Rent konkret innebär barnkonsekvensanalysen att en rubrik införs i tjänsteskrivelserna 
avseende barnkonsekvensanalys som innehåller en beskrivning gällande i hur stor 
utsträckning barn påverkas av beslutet samt en analys kring vilka konsekvenser 
beslutet får för barn. Det har även framarbetats en stödmall för tjänstepersonerna för 
hur de ska framarbeta underlaget. Vilka delar som ska ingå i barnkonsekvensanalysen 
beror på i hur stor utsträckning barn påverkas av beslutet.  

Ambitionen är att följa upp arbetssättet under kommande år i syfte att utvärdera om det 
har lett till att nämnden tar hänsyn till barns rättigheter på ett bättre sätt och om beslut 
tas utifrån barnkonventionens intentioner. Enligt ungdomsstrategen utgör 
barnkonsekvensanalysen den konkreta skillnaden i arbets- och beslutsprocessen 
utifrån att barnkonventionen blivit del av svensk lag, vilket kommer leda till att samtliga 
handläggare tvingas att förstå vad barnkonventionen innehåller och utreda hur barns 
rättigheter förhåller sig till olika ärenden. 

Förslaget är enligt ungdomsstrategen utformat så att det ska kunna appliceras inom 
andra nämnder och ambitionen är att sprida metoden till andra nämnder. Samordning 
av barn och ungas inflytande i kommunen ligger enligt uppgift inom ramen för 
ungdomsstrategens roll.  

Under 2020 har ungdomsstrategen haft dialoger med förvaltningschefer avseende det 
stöd som erbjuds både genom ungdomsstratgen men även genom verksamheten 
”Unga Tar Ordet”, där de 11 unga kommunutvecklarna ingår, som kan bidra med 
ungdomsperspektivet i olika frågor. Kultur- och fritidsnämnden har även en 
ungdomspanel bestående av 85 unga som kan bjudas in till dialoger och bidra till 
verksamhetsutveckling.   

Ungdomsstrategen uppger att kultur- och fritidsförvaltningen har olika arbetsformer för 
att samla in ungas perspektiv, dels genom ovan nämnda forum för unga och elevråden 
på samtliga skolor, som samordnas av ungdomsstrategen, dels Lupp-enkäten. 
Ungdomsstrategen upplever således att det finns goda former för att inhämta ungas 
perspektiv men att resultatet skulle kunna användas i högre utsträckning. Resultatet av 
Lupp-enkäten presenteras dock för samtliga nämnder samt för en del ledningsgrupper 
och verksamheter.  
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Ovan nämnda forum och metoder avser dock ungas perspektiv snarare än barns 
perspektiv och ungdomsstrategen lyfter således att barnkonsekvensanalyser kan 
utgöra ett verktyg för att även fånga in barnets perspektiv. Ungdomsstrategen uttrycker 
behovet av att på ett tydligare sätt lyfta det goda arbete som utförs av förvaltningen i 
frågan. Barn är enligt ungdomsstrategen engagerade i flertalet verksamheter, 
exempelvis biblioteket, museet och badhuset.  

Den strategiska avdelningen har som nämnts ovan ett mål att under 2020 vara ett stöd 
för övriga nämnder som ska arbeta med implementering av barnkonventionen. 
Ungdomsstrategen upplever dock att detta är ett arbete som till viss del nedprioriterats, 
detta till stor del på grund av Corona. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
uppgift inte något formellt uppdrag att arbeta med barnkonventionen och inom ramen 
för ungdomsstrategens uppdrag avseende ungas inflytande ingår formellt enbart unga 
13 till 25.  

3.2.1.6 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Implementeringen av barnkonsekvensanalyser som ett verktyg för att 
säkerställa barnrättsperspektivet i samtliga nämndbeslut inom ramen för 
tjänsteskrivelserna pågår. Vi gör bedömningen att införandet av barnkonsekvensanalys 
i tjänsteskrivelserna kommer att säkerställa att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att barnkonsekvensanalys även införs inför beslut 
på delegation. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att samla in barn och 
ungas perspektiv i olika frågor, exempelvis genom unga kommunutvecklare, Unga Tar 
Ordet, elevråd, ungdomspaneler och Lupp-enkäten.   

3.2.1.7 Uppföljning  
Enligt ungdomsstrategen är mänskliga rättighetsperspektivet inte nytt inom 
förvaltningens arbets- och beslutsprocesser och förvaltningen är van att arbeta med 
exempelvis att kommunens medborgare har rätt till alla insatser som förvaltningen 
erbjuder, till meningsfull fritid, upplevelser och kulturupplevelser i skolan. 
Ungdomsstrategen gör således bedömningen att förvaltningen ligger bra till avseende 
arbetet med barn- och unga. Vidare bedömer ungdomsstrategen att förvaltningen är på 
god väg avseende den formella hanteringen av barnkonventionen genom införandet av 
barnkonsekvensanalyser. Ungdomsstrategen upplever redan en annan medvetenhet 
från politikens sida sedan förvaltningen började förbereda inför införandet av 
barnkonsekvensanalyser.  

Förvaltningschefen lyfter i att årliga ärenden, som avser exempelvis bidrag, avgifter 
och taxor, kan förvaltningen bli bättre på att analysera hur tilldelandet av 
föreningsbidrag påverkar barn och unga och ser en möjlighet att applicera 
barnkonsekvensanalyserna även på denna process. 

Uppföljning av efterlevnaden av barnkonventionens ingår enligt ungdomsstrategen inte 
i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan. Eftersom barn och unga är en 
prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyfts enligt uppgift 
barnperspektivet och genomförda insatser däremot upp i uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan. Utöver detta lyfter kultur- och fritidschefen att 
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tjänstepersonerna genomför uppföljning av specifika aktiviteter och tar fram statistik, 
exempelvis avseende antal träffytor gentemot barn och antal dialoger med barn och 
unga. Vidare använder kultur- och fritidsförvaltningen ett kvalitetssystem inom öppen 
ungdomsverksamhet som inkluderar både grupp- och dagsuppföljningar samt 
mötesplatsenkäter. Uppföljning av den dagliga verksamheten avseende lovaktiviteterna 
genomförs både dagligen och efter perioden.  

3.2.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys.  

3.3 Barnkonventionens implementering inom barn- och 
utbildningsnämnden 

3.3.1 Iakttagelser 

3.3.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 framgår nämndens 
delmål avseende att ”Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 
Exempel på indikatorer kopplat till nämndmålet är exempelvis ”Andel elever i 
grundskolans år 5 och 8 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter 
till utveckling och lärande”. Skolchefen förmedlar upplevelsen att barn- och 
utbildningsnämnden alltid har ett barnrättsperspektiv vid framarbetande av 
nämndspecifika målsättningar och läroplansmål eftersom Skollagen genomsyras av 
barnkonventionen. 

Enligt skolchefen har inga nya styrdokument utarbetats utifrån att barnkonventionen 
blivit del av svensk lag. Enligt uppgift har förvaltningen inte omarbetat styrdokumenten 
utifrån att barnkonventionen blivit svensk lag utan kommer vid revidering av respektive 
styrdokument säkerställa att barnkonventionen beaktas. 

3.3.1.2 Bedömning 
Vi gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden har upprättat delmål som har 
bäring på barnkonventionens tillämpning. Vidare ställer Skollagen tydliga krav 
avseende beaktande av barnrätten. Således bedömer vi att det utifrån Skollagen finns 
krav och målsättningar avseende barnens rättigheter som nämnden har att uppfylla.  

3.3.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg ingår i en 
kompetensutvecklingsgrupp för barn- och utbildningsnämndens övergripande frågor. 
Kompetensutvecklingsgruppen har inför våren 2020 tagit fram ett förslag för att 
nämnden skulle kunna påbörja arbetet kring implementering av barnkonventionen. 
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Enligt skolchefen innebär förslaget i stort att följa SKR8:s utbildningsserie vid samtliga 
nämndssammanträden under ett år, vilket inkluderar en film och efterföljande 
diskussioner. Utbildningsserien har även använts parallellt vid stormöte/APT med 
rektorerna. Ambitionen är vidare att rektorerna ska introducera utbildningsserien inom 
respektive verksamhet så att kunskapen genomsyrar hela organisationen.  

Enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden har årets budgetdiskussion präglats 
av barnkonventionen och nämnden har enligt uppgift tagit ett beslut avseende 
skolskjuts och barnens säkerhet på vägarna med hänsyn till att barnkonventionen blivit 
svensk lag. Utvecklingsstrategen upplever att nämndsledamöterna hittills har fått en 
bättre medvetenhet kring vad lagen innebär och vad som åligger 
nämnden/förvaltningen samt att nämnden efterfrågar ett barnperspektiv i högre 
utsträckning än tidigare.  

Enligt skolchefen utgår förvaltningen från Skollagen vid varje riskbedömning och beslut 
och på så vis säkerställs barnperspektivet i tjänsteskrivelserna. Däremot genomförs 
och dokumenteras inte regelrätta barnkonsekvensanalyser inom ramen för 
tjänsteskrivelserna.  

Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensutvecklingsgrupp, som består av 
representanter från grundskolan, förskolan, gymnasieskolan och elevhälsan, har 
däremot framarbetat en checklista utifrån SKR:s tillämpningsnycklar för att följa upp 
barnrättsarbetet i verksamheten. Checklistan uppges utgöra ett stöd för rektorer i 
kartläggningsarbetet på förskolor och skolor och utgöra ett verktyg för att säkerställa att 
verksamheterna följer lagstiftningen. Kartläggningen ska enligt uppgift integreras i det 
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på punkter från checklistan är ”Det 
finns former för barnets delaktighet” och ”Flickor och pojkar behandlas likvärdigt”. 

Vidare har en kompletterande checklista tagits fram utifrån SKR:s tillämpningsnycklar 
för personal inom barn- och elevhälsans medicinska insatser. Exempel på en punkt 
från checklistan är ”Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter”.  

3.3.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Däremot genomförs eller dokumenteras inte formella 
barnkonsekvensanalyser inför nämndbeslut inom ramen för tjänsteskrivelserna. 
Således rekommenderar vi att barn- och utbildningsnämnden inför 
barnkonsekvensanalyser.  

3.3.1.5 Utbildningsinsatser  
Utvecklingsstrategen har varit sammanhållande gällande utbildning av nämnden under 
våren 2020. Förvaltningsledningen har hållit i utbildningen av rektorerna i samband 
med APT och rektorerna har ansvarat för utbildning av medarbetarna på respektive 
skola/förskola.  

 
8 Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Det finns ett krav på medarbetarna att genomgå rektorsutbildningen inom två år efter 
att ha tillträtt en tjänst som rektor. Rektorsutbildningen utgör enligt skolchefen en 
befattningsutbildning som garanterar att rektorerna är införstådda med de lagar och 
regler som gäller inom skolverksamheten och barnkonventionen är en del av detta. 
Vidare är det enligt skolchefen av vikt att aktuella lagar och regler (däribland 
barnkonventionen) utgör en del av introduktionen för nya medarbetare. Förvaltningen 
har således framarbetat en grundutbildning för nya medarbetare, inom vilka aktuella 
lagar och regler berörs. 

3.3.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndnivå.  

3.3.1.7 Uppföljning 
Utvecklingsstrategen gör bedömningen att förvaltningen har initierat arbetet kring 
implementering av barnkonventionen och befinner sig vid tidpunkten för granskningen i 
implementeringsfasen för att integrera barnkonventionen som en naturlig del i samtliga 
processer. Dock uppges elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet utgöra en 
utmaning eftersom de inte alltid är medvetna om hur de kan vara delaktiga och inom 
vilka områden de kan få inflytande. Skolchefen lyfter även att det finns ett behov av att 
gentemot eleverna förtydliga att elevinflytande avser inflytande och inte bestämmande. 
Förvaltningen genomför enkäter för att mäta elevernas upplevelse av inflytande, men 
det finns enligt uppgift ett behov av att ta tillvara på resultatet på ett annat sätt.  

Förvaltningen utgår enligt uppgift från det ordinarie kvalitetsarbetet i uppföljning av 
arbetet kring barnkonventionen. Uppföljning av barnkonventionens implementering har 
således främst integrerats i det ordinarie kvalitetsarbetet genom ovan nämnda 
checklistor. Barnkonventionens tillämpning ingår enligt uppgift inte i barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan. Enligt ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden får nämnden dock regelbunden redovisning från verksamheten 
och nämnden ställer vid dessa tillfällen kontrollfrågor kring barnkonventionen.   

3.3.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys. 
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3.4 Barnkonventionens implementering inom socialnämnden 

3.4.1 Iakttagelser 

3.4.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av socialnämndens verksamhetsplan för 2020-20229 framgår att nämnden fokuserar 
på förebyggande insatser för barn och unga samt att lyfta fram barnperspektivet i 
verksamheterna. För att uppnå detta kommer under 2020 bland annat arbetet med 
barn till separerade föräldrar att utvecklas genom att erbjuda föräldrar i familjerättsliga 
konflikter gruppverksamhet, i syftet är att synliggöra barnets behov i konflikten. Vidare 
kommer den så kallade ”barnförhörsmodellen” att implementeras i verksamheten, 
vilken är en modell som syftar till att bättre ta emot barn som blivit förhörda av polis när 
brott begåtts mot dem. Kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet inom den sociala 
barnavården framgår att utredningar fortsatt genomförs enligt arbetssättet Barns Behov 
i Centrum (BBIC), vilket stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 

Enligt socialchefen finns det inga nämndspecifika målsättningar direkt knutna till 
barnkonventionen, men de nämndsspecifika målsättningarna bygger enligt uppgift på 
barnkonventionens innebörd avseende tillvaratagande av barns röster och att göra 
barnen mer synliga i socialtjänstens insatser. Nämndens inställning är enligt 
socialchefen ”att de nämndspecifika målsättningarna aldrig är direkt kopplade till 
specifik lagstiftning, eftersom att uppnå en lagstiftning inte kan utgöra ett mål utan 
snarare ett kontinuerligt arbete”.  

Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO) anser att barns uppväxtvillkor 
ingår inom den kommunövergripande målsättningen kring ett socialt hållbart Falköping. 
Däremot uppges kopplingen till barnkonventionen inte vara specifikt uttalad i 
socialnämndens nämndspecifika mål. Av IFO:s verksamhetsplan för 2020 framgår 
däremot att uppföljning av aktiviteter ska fokusera på barnperspektivet i nämndens 
verksamheter. Bland övriga planerade aktiviteter för 2020 framgår ”Implementering av 
barnkonventionen genom webbföreläsningar och särskilda barndagar under våren för 
samtlig personal”.  

Enligt avdelningschefen för IFO har inget specifikt styrdokument framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blev en del av svensk lag. Avdelningschefen uppger däremot att 
barnkonventionens perspektiv till stora delar är införlivade i den lagstiftning som 
förvaltningen arbetar enligt dagligen, det vill säga Socialtjänstlagen (SoL), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), och är levande i allt arbete som utförs inom 
förvaltningen.   

Socialchefen instämmer i att inga styrdokument har specifikt framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blivit svensk lag utan perspektivet har snarare integrerats i befintliga 
processer, vilket enligt socialchefen utgör socialtjänstens arbetssätt oavsett vilken 
lagstiftning det gäller. Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare, första linjens chefer 
och avdelningschefer har enligt uppgift tillsammans arbetat för att säkerställa 

 
9 Antagen av socialnämnden 2020-01-22, § 11. 
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barnkonventionen i befintliga rutiner och styrdokument. Arbetet har framförallt skett 
inom IFO. Förvaltningen har enligt uppgift arbetat med processkartor, ledningssystem, 
rutiner och checklistor kring hur hembesök, förhandsbedömning, skyddsbedömning, 
barnavårdutredning, familjerättsutredning osv. ska genomföras för att säkerställa 
barnperspektivet.  
 
Avseende SOSFS 2011:910 använder förvaltningen sig av ett digitalt ledningssystem 
på intranätet som samtlig personal kan nå. Nedan framgår ett utdrag ur 
kvalitetsledningssystemet.  
 

 

Vi har tagit del av ett antal stöddokument som används inom ramen för IFO:s 
handläggning, bland annat socialförvaltningens rutin för barnavårdsutredning11. Av 
rutinen framgår att utredningsplanen upprättas i enlighet med BBiC. Vidare framgår 
övergripande rutiner kring barnsamtal, exempelvis vikten av att barnet får möjlighet att 
komma till tals. Vi har även tagit del av förvaltningens rutin avseende hembesök12, av 
vilken det framgår att eftersom samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda 
förutsättningar att framföra sina åsikter kan det efter önskemål bli aktuellt att 
genomföra samtalen i familjens hem. Vidare arbetar socialförvaltningen utifrån en rutin 
avseende arbetsmodellen ”Efter Barnförhöret”13 som syftar till att ge stöd och 
information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Arbetsmodellen 
bygger på ett barnperspektiv och skyddstänk för barnet och syftar bland annat till att 
barn får information om rätten att skyddas mot våld och att få komma till tals. Av rutinen 

 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
11 Upprättad 2018-11-23 av EC barn och ungdom (IFO).  
12 Upprättad 2019-07-09, senast reviderad 2019-02-27.  
13 Upprättad 2019-12-06 av EC för verkställighet och myndighet barn och unga.  
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för samtal med familj inom ramen för förhandsbedömning14 framgår vikten av att alltid 
informera barnet om vad mötet kommer handla om.   

3.4.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har utformat riktlinjer och rutiner med hänsyn till 
barnrättsperspektivet. Vidare är barnrättsperspektivet integrerat i den nationella 
lagstiftningen som socialnämnden är ålagd att efterleva. 

3.4.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Inom socialförvaltningen är det framförallt IFO som arbetar mot barn och unga. Det 
handlar både om utredningar och insatser avseende barns skydd, men även indirekt 
genom barn som anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa 
och barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Avdelningschefen för IFO upplever att 
barnperspektivet blev tydligare i arbets- och beslutsprocesser när förvaltningen för 
cirka tio år sedan började arbeta med BBIC. BBIC utgör enligt avdelningschefen en 
påminnelse om att barns röst ska höras och ett stöd eftersom systemet tvingar 
handläggarna att dokumentera anledningen till att dialog inte har genomförts med 
barnet. På så vis anser avdelningschefen att införandet av BBIC har säkerställt 
barnperspektivet redan innan barnkonventionen blev lag.  

Avseende kravet att barnet ska informeras i alla steg i BBIC-dokumentationen uppger 
avdelningschefen att IFO har kommit långt. Två till tre mottagningssekreterare träffar 
barnet inom ramen för en förhandsbedömning och informerar barnet om anledningen 
till mötet och vem som kommer få ta del av det barnet berättar. IFO använder sig av 
informationsmaterial framtaget av Barnombudsmannen som lämnas ut till barnen. 
Utmaningen ligger enligt uppgift i att löpande under en utredning delge barnet 
information, eftersom det är många kontakter som tas och det är svårt att veta hur 
informationen ska lämnas. Detta utgör enligt uppgift ett utvecklingsområde. 
Avdelningschefen uttrycker att när utredningen är klar är ambitionen att det hålls ett så 
kallat avslutningsmöte med barnet för att förklara resultatet av utredningen, så att 
barnet får ta del av informationen från en handläggare istället för en förälder. I 
avstämning med ansvarig enhetschef framgår dock att avslutningsmöte inte 
förekommer regelmässigt.  

Avseende kravet i BBIC att barnets/den unges uppfattning om insatsen i 
genomförandeplanen ska tas i beaktan uppger avdelningschefen att IFO arbetar i 
högre utsträckning med barnets delaktighet avseende insatser än med barnets 
delaktighet i utredningen. Detta eftersom det enligt uppgift är lättare att arbeta med 
barnets delaktighet under processen då IFO formulerar vilka insatser barnet ska få. 
Dessutom ska barnet och föräldrarna skriva under genomförandeplanen. I en utredning 
råder det däremot enligt uppgift ofta fler oklarheter, vilket gör det svårare att återkoppla 
till barnet innan utredningen är färdigställd.   

Avdelningschefen för IFO har framarbetat en checklista för att säkerställa 
barnrättsperspektivet i nämndbesluten. Avdelningschefen har i framarbetandet av 
checklistan utgått från principerna i barnkonventionen samt SKR, Socialstyrelsens och 

 
14 Upprättad 2019-03-12.  
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Barnombudsmannens skrivelser, i syfte att skapa ett dokument som är lättillgängligt för 
en lekman. Enligt socialchefen ingår checklistan i tjänsteskrivelserna när en bedömning 
har gjorts att checklistans frågor behöver beaktas inför nämndens ställningstagande. 
Enligt uppgift har checklistan däremot inte tillämpats i ett allmänt ärende i 
socialnämnden eller i ett individärende i nämndens arbetsutskott sedan checklistan 
framarbetades. Socialchefen uppger däremot att checklistan framöver ska bifogas ifylld 
inför samtliga ärenden så att det framgår att tjänstepersonerna aktivt tagit ställning till 
om frågor rörande barnkonventionen bör beaktas inför nämndbeslutet.  

 

3.4.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. En checklista för att säkerställa barnrättsperspektiven i 
nämndbesluten har framarbetats dock har checklistan inte använts inför 
nämndbesluten. Vi rekommenderar således att socialnämnden säkerställer att 
checklistan används inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.   

3.4.1.5 Utbildningsinsatser  
Planen inför 2020 var att genomföra två workshopbaserade utbildningsdagar avseende 
barnrätt, men de har blivit inställda på grund av Corona. Vid tidpunkten för 
granskningen är planen att respektive enhet ska arbeta med frågan separat. Däremot 
har IFO:s medarbetare fått ta del av presentationen som genomfördes för nämnden i 
samband med introduktionen av checklistan. Avdelningschefen för IFO har genomgått 
SKR:s utbildning men gjort bedömningen att utbildningen inte är tillräckligt konkret för 
att gynna IFO:s medarbetare. IFO:s medarbetare efterfrågar enligt uppgift en utbildning 
som berör hur barn konkret kan göras delaktiga i en utredning och hur dialog kan föras 
med barn. På så vis utgör utbildning enligt uppgift ett framtida utvecklingsområde.  
Förste socialsekreterare och socialförvaltningens jurist har genomgått en 
webbutbildning avseende barnkonventionen. I övrigt har avdelningschefen för IFO 
informerat nämnden avseende grundpelarna i barnkonventionen och introducerat 
checklistan under januari 202015.      

3.4.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts på 
nämndnivå. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att säkerställa utbildning av 
medarbetarna inom socialförvaltningen.  

3.4.1.7 Uppföljning 
Socialchefen gör bedömningen att socialförvaltningen kommit långt i implementeringen 
av barnkonventionen och att det finns en tydlig medvetenhet hos handläggarna och 
första linjens chefer.  

 
15 § 18. 
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Förvaltningen har under 2020 inom ramen för internkontrollarbetet genomfört kontroller 
av hur många barn som kommer till tals i en förhandsbedömning. Två gånger per år 
genomför IFO ett slumpmässigt stickprov på 10 förhandsbedömningar som skickas till 
kvalitetsutvecklaren som kontrollerar huruvida barnet har kommit till tals. Om barnet 
inte kommit till tals kontrolleras om en giltig anledning har specificerats. Sedan skickas 
underlaget till avdelningschefen som rapporterar vidare till arbetsgrupperna.  

Av stickprovet genomfört i maj 2019 framgår att i 50 % av förhandsbedömningarna 
kommer barnet till tals. Av stickprovet genomfört i november 2019 framgår att i två av 
tio förhandsbedömningar har barnet kommit till tals. I åtta fall har barnet inte kommit till 
tals inom ramen för förhandsbedömningen, varav det i sju fall funnits kända och 
relevanta anledningar till att barnet inte kunde komma till tals. Utifrån resultatet för 
2019 gjorde avdelningschefen bedömningen att kontrollerna skulle fortsätta även under 
2020. 

3.4.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att utöka 
kontrollmålen till att även omfatta genomförandeplanerna.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  

Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  

Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
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samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 

Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   

Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i nämnden.   

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  

 

Datum som ovan 
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§ 4 Dnr 2020/00478  

Uppdrag om utredning av flygplatsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda framtida 

alternativ för flygplatsområdet i Falköping.        

Bakgrund 

Falköpings kommun utvecklas och växer. De senaste åren har centralorten 

blivit mer attraktiv att bo, arbeta och starta företag i. 

Falköpings kommuns intention är att möta utvecklingen på ett hållbart sätt 

och den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att främja en hållbar 

utveckling. Antalet utpekade utvecklingsområden i gällande översiktsplan är 

begränsade för både bostäder och verksamheter. De flesta av utpekade 

områden har flera begränsningar (riksintressen, jordbruksmark, kulturmiljö, 

rådighet över marken med mera) som hindrar framtida exploatering.   

Flygplatsområde ligger i stadens nordöstra del, öster om riksväg 46. 

Falköpings kommun är den dominerande markägaren (cirka 93 hektar) och 

huvudman för flygplatsen. Området är sedan tidigare ianspråktaget och 

omfattas inte av miljöbalkens 3 kap 4 § om brukningsvärd jordbruksmark. 

Detta innebär att en eventuell avveckling av flygplatsen skulle skapa 

exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för stadens utveckling.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ för 

flygplatsområdet i Falköping.  

Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för omlokalisering av  

pågående verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa 

exploateringsmöjligheter. 

Alternativ markanvändning kommer inte att studeras vidare inom ramen för 

detta uppdrag och kommer att hanteras i ett senare skede enligt plan- och 

bygglagen. 

En tidsplan för genomförande av uppdraget kommer att upprättas efter första 

dialog med berörda aktörer. Utredningsuppdraget finansieras inom 

kommunstyrelsens budgetram. 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens budgetram. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18  

PM Utredning av flygplatsområdet, Falköpings kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen    



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Erna Pezic   Stadsbyggnadschef   0515-88 50 00   erna.pezic@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 

Uppdrag om utredning av flygplatsen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda framtida 

alternativ för flygplatsområdet i Falköping.          

Bakgrund 

Falköpings kommun utvecklas och växer. De senaste åren har centralorten 

blivit mer attraktiv att bo, arbeta och starta företag i. 

Falköpings kommuns intention är att möta utvecklingen på ett hållbart sätt 

och den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att främja en hållbar 

utveckling. Antalet utpekade utvecklingsområden i gällande översiktsplan är 

begränsade för både bostäder och verksamheter. De flesta av utpekade 

områden har flera begränsningar (riksintressen, jordbruksmark, kulturmiljö, 

rådighet över marken med mera) som hindrar framtida exploatering.   

Flygplatsområde ligger i stadens nordöstra del, öster om riksväg 46. 

Falköpings kommun är den dominerande markägaren (cirka 93 hektar) och 

huvudman för flygplatsen. Området är sedan tidigare ianspråktaget och 

omfattas inte av miljöbalkens 3 kap 4 § om brukningsvärd jordbruksmark. 

Detta innebär att en eventuell avveckling av flygplatsen skulle skapa 

exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för stadens utveckling.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ för 

flygplatsområdet i Falköping.  

Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för omlokalisering av  

pågående verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa 

exploateringsmöjligheter. 

Alternativ markanvändning kommer inte att studeras vidare inom ramen för 

detta uppdrag och kommer att hanteras i ett senare skede enligt plan- och 

bygglagen. 
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En tidsplan för genomförande av uppdraget kommer att upprättas efter första 

dialog med berörda aktörer. Utredningsuppdraget finansieras inom 

kommunstyrelsens budgetram. 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18  
PM Utredning av flygplatsområdet, Falköpings kommun     

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 

Mia Wallengren, kultur- och fritidschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

 

 

 

 

 

Erna Pezic 

Stadsbyggnadschef 



Klicka här för att ändra format
Utredning av flygplatsområdet 

Falköpings kommun



Inledning

• Stadsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommundirektören att utreda framtida 
alternativ för flygplatsområdet i Falköping. 

• Uppdragets komplexitet kräver att  flera förvaltningar och funktioner behöver delta i 
utredningsarbetet.

• Styrgrupp :

Samhällsbyggnadschef 

Näringslivschef

Kommunjurist

Stadsbyggnadschef – uppdragsansvarig

• Arbetsgrupp:

Mark- och exploateringsansvarig - uppdragsledare

Gatuchef

Kommunarkitekt

Kultur/fritidschef



Bakgrund och syfte

• Falköpings kommun utvecklas och växer. De senaste åren har 
centralorten blivit mer attraktiv att bo, arbeta och starta företag i.

• Kommunens intention är att möta utvecklingen på ett hållbart sätt
och den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att främja en
hållbar utveckling.

• Antalet utpekade utvecklingsområden i ÖP är begränsade för både 
bostäder och verksamheter. De flesta av utpekade områden har flera 
begränsningar (riksintressen, jordbruksmark, kulturmiljö, rådighet 
över marken med mera) som hindrar framtida exploatering.  

• Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för 
omlokalisering av  pågående verksamheter inom flygplatsområdet 
och på så sätt skapa exploateringsmöjligheter.



Genomförande av uppdraget

• Scenario 1 - Flygplatsen är kvar med befintliga verksamheter. Detta 
scenario är redan kartlagt och har lett vidare till utredning av  
scenario 2.

• Scenario 2 – Flygplatsverksamheter omlokaliseras och området 
disponeras för annan användning. Inom ramen för uppdraget ingår en 
utredning av alternativa placeringar för flygplatsens verksamheter.

• Ställningstagande och politiska beslut

* En avveckling av flygplatsen och omlokalisering av flygplatsens verksamheter 
skapar exploateringsmöjligheter. Alternativ markanvändning kommer inte att 
studeras vidare inom ramen för detta uppdrag och kommer att hanteras i ett 
senare skede enligt plan- och bygglagen.



Nuläge och förutsättningar

• Flygplatsen är belägen i stadens nordöstra del, öster om riksväg 46.

• Enligt gällande ÖP 2017-2030 är området utpekad som en flygplats 
som i dagsläget i huvudsak trafikeras av Falbygdens flygklubb. 

• I området finns även skjutbanor, en betongindustri och 
räddningstjänstens övningsområde.

• Delar av området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

• Området är sedan tidigare ianspråktaget och omfattas inte av 
jordbruksmark.

• Flygplatsen med sin placering medför en del restriktioner gällande 
markanvändning. Även flyghinderhöjd lägger restriktioner för 
närområden.



Användningsområden enligt ÖP 
2017-2030



Ägarförhållande, byggnader, 
aktörer och avtal

• Kommunen är den dominerande markägaren (ca 93 ha) och 
huvudman för flygplatsen

• Inom området finns ett antal byggnader - se bilden

• Arrendatorer inom området – se bilden

• Föreningar som är verksamma inom området :

- Falbygdens Flygklubb (verksamheter kopplade till denna 
är Polisen, MSB och försvaret)

- Svenska Segelflygförbundet (samlar ett antal föreningar)

- Falköpings Sportskytteklubb

- Falköpings Flygplatsföreningen (ännu ej verksam, men bildad)

- Nasco Yankees berörs av ärendet



Utredning

Scenario 1 

Flygplatsen är kvar med befintliga verksamheter; Nuvarande aktörer fortsätter 
bedriva sina verksamheter inom flygplatsområdet.

• Steg 1 - Kartlägga vilka åtagande som krävs av kommunen för att upprätthålla 
flygplatsen?

• Steg 2 - Kartlägga vilka ekonomiska konsekvenser innebär dessa åtaganden för 
kommunen?

• Steg 3 - Identifiera fördelar respektive nackdelar med detta scenario

• Steg 4 – Klargöra ansvarsfördelningen mellan aktörerna 

Steg 1 och 2 är redan klara och det har lett till uppdrag om vidare utredning.



Utredning

Scenario 2 

Flygplatsverksamheter omlokaliseras och området disponeras för andra 
användningar.

• Steg 1 - Identifiera aktörernas individuella och gemensamma förutsättningar 
för att kunna driva respektive verksamhet (banbeläggning, banlängd/-bredd, 
utrustning för start/landning, hinderfrihet, lokalisering, tillgång till övrig 
infrastruktur, m.m). Detta görs genom dialog med aktörerna.

• Steg 2 - Genomföra GIS-analys för att identifiera en eller flera platser som 
uppfyller behoven för de olika verksamheterna som tagits fram i steg 1. 

• Steg 3 - Presentera materialet för aktörerna.

• Steg 4 - Utreda möjligheter och kostnader för respektive plats/åtgärd och 
jämföra dessa inbördes samt med scenario 1 (nollalternativet). 

• Steg 5 - Klargöra hur verksamheten/flytt av verksamhet ska finansieras.



Ställningstagande

• Jämföra dessa två scenarier utifrån socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.

• Resultat presenteras för politiken – strategisk beredning/KSAU

• Politiskt beslut om vilken/vilka åtgärder som ska genomföras

Frågeställningar:

Form för regelbundna avstämningar med politiken under utredningens alla faser?
Tidplan?
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§ 5 Dnr 2020/00412  

Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens 
Forntidsby AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna likvidation 

av bolaget Ekehagens Forntidsby AB och att instruera ägarombudet att 

rösta för likvidationen på bolagsstämman.    

Bakgrund 

Skälen för likvidation och vilka alternativ som finns 

Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag som äger 

mottagningsbyggnaden på fastigheten Falköping Alvared 7:8. Marken ägs av 

stiftelsen Ekehagens Forntidsby som hyr ut anläggningen till kultur- och 

fritidsnämnden, Falköpings kommun. Det är kultur- och fritidsnämnden som 

driver verksamheten Ekehagens Forntidsby. 

Ekehagens Forntidsby AB var från början ett bolag som låg under stiftelsen 

Ekehagens Forntidsby. Bolaget togs över av Falköpings kommun år 2012. 

Anledningen till att bolaget togs över var att byggnaden var i dåligt skick 

och det behövde avsättas ekonomiska medel för att rusta upp byggnaden. Det 

fanns även behov av en tydligare styrning av bolaget. Det behovet finns 

numera inte kvar. Vid den omfattande renoveringen av byggnaden uppstod 

skattemässiga konsekvenser som fanns kvar under en 10-årsperiod. Den 

perioden är snart slut och det är möjligt att likvidera bolaget.  

Styrelsen har med hjälp av revisionsföretaget PWC gjort en utredning kring 

att överföra byggnaden till kommunal ägo och de skattekonsekvenser som 

kan uppstå till följd av det. Utredningen rekommenderar att kommunen 

beslutar att likvidera bolaget för på så sätt uppstår inte några skattemässiga 

konsekvenser.  

Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB har därtill under flera år uppmärk-

sammat att det är en relativt begränsad verksamhet som bedrivs i bolaget och 

bolaget omsätter endast cirka 525 000 kronor. Att driva bolaget medför både 

administrativa kostnader och kostnader i form av arbetstid för de tjänste-

personer som sitter i styrelsen.  

Genom att likvidera bolaget skulle tillgångarna, i form av mottagnings-

byggnaden, skiftas över till ägaren och på så sätt skulle tekniska nämndens 

fastighetsavdelning överta förvaltandet av byggnaden. Den skulle då ingå i 

det ordinarie fastighetsbeståndet och behandlas på samma sätt som andra 

kommunala fastigheter vad gäller investeringar och underhåll, med den 

skillnaden att mottagningsbyggnaden ligger på ofri grund.  
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Det hade varit en fördel för kultur- och fritidsnämnden att byggnaden 

övergick till kommunal ägo, då det har varit svårt att få till en fungerande 

investeringsprocess. Förslaget är därför att bolaget likvideras och att 

tillgångarna överförs till ägaren, det vill säga Falköpings kommun.  

Ett alternativ är att Ekehagens Forntidsby AB inte likvideras utan fortsätter 

äga mottagningsbyggnaden. Det kommer dock att medföra administrativa 

kostnader och problem för kultur- och fritidsnämnden vid framtida 

investeringar i mottagningsbyggnaden. Ett annat alternativ är att föra över 

fastigheten genom exempelvis köp, men det kan komma att medföra 

skattekonsekvenser och bolaget som sådant fyller i en sådan situation inte 

någon funktion längre då uppdraget är att endast förvalta mottagnings-

byggnaden.  

Den beräknade tidpunkten för skiftet är den 31 december 2021. 

Processen kring likvidation  

Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag. Av bolags-

ordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

innan de fattas. Att likvidera bolaget bedöms vara av sådan principiell 

beskaffenhet att kommunfullmäktige ska få möjlighet att ta ställning före det 

att den genomförs. Det är sedan bolagsstämman som beslutar om själva 

likvidationen. Därefter anmäls beslutet till Bolagsverket för registrering.  

Förvaltningens bedömning 

Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB beslutade den 3 november 2020 att 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna likvidation av bolaget Ekehagens 

Forntidsby AB och instruera ägarombudet att rösta för likvidationen på 

bolagsstämman.  

Mot bakgrund av ovan beskrivet förslag föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner likvidation av bolaget 

Ekehagens Forntidsby AB och instruerar ägarombudet att rösta för 

likvidationen på bolagsstämman.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Protokoll styrelsemöte Ekehagens Forntidsby AB, 2020-11-30  

PWC:s utredning avseende skatteeffekter, m.m., 2020-01-10 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens 
Forntidsby AB 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna likvidation 

av bolaget Ekehagens Forntidsby AB och att instruera ägarombudet att 

rösta för likvidationen på bolagsstämman.        

Bakgrund 

Skälen för likvidation och vilka alternativ som finns 

Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag som äger 

mottagningsbyggnaden på fastigheten Falköping Alvared 7:8. Marken ägs av 

stiftelsen Ekehagens Forntidsby som hyr ut anläggningen till kultur- och 

fritidsnämnden, Falköpings kommun. Det är kultur- och fritidsnämnden som 

driver verksamheten Ekehagens Forntidsby. 

Ekehagens Forntidsby AB var från början ett bolag som låg under stiftelsen 

Ekehagens Forntidsby. Bolaget togs över av Falköpings kommun år 2012. 

Anledningen till att bolaget togs över var att byggnaden var i dåligt skick 

och det behövde avsättas ekonomiska medel för att rusta upp byggnaden. Det 

fanns även behov av en tydligare styrning av bolaget. Det behovet finns 

numera inte kvar. Vid den omfattande renoveringen av byggnaden uppstod 

skattemässiga konsekvenser som fanns kvar under en 10-årsperiod. Den 

perioden är snart slut och det är möjligt att likvidera bolaget.  

Styrelsen har med hjälp av revisionsföretaget PWC gjort en utredning kring 

att överföra byggnaden till kommunal ägo och de skattekonsekvenser som 

kan uppstå till följd av det. Utredningen rekommenderar att kommunen 

beslutar att likvidera bolaget för på så sätt uppstår inte några skattemässiga 

konsekvenser.  

Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB har därtill under flera år 

uppmärksammat att det är en relativt begränsad verksamhet som bedrivs i 

bolaget och bolaget omsätter endast cirka 525 000 kronor. Att driva bolaget 

medför både administrativa kostnader och kostnader i form av arbetstid för 

de tjänstepersoner som sitter i styrelsen.  
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Genom att likvidera bolaget skulle tillgångarna, i form av mottagnings-

byggnaden, skiftas över till ägaren och på så sätt skulle tekniska nämndens 

fastighetsavdelning överta förvaltandet av byggnaden. Den skulle då ingå i 

det ordinarie fastighetsbeståndet och behandlas på samma sätt som andra 

kommunala fastigheter vad gäller investeringar och underhåll, med den 

skillnaden att mottagningsbyggnaden ligger på ofri grund.  

Det hade varit en fördel för kultur- och fritidsnämnden att byggnaden 

övergick till kommunal ägo, då det har varit svårt att få till en fungerande 

investeringsprocess. Förslaget är därför att bolaget likvideras och att 

tillgångarna överförs till ägaren, det vill säga Falköpings kommun.  

Ett alternativ är att Ekehagens Forntidsby AB inte likvideras utan fortsätter 

äga mottagningsbyggnaden. Det kommer dock att medföra administrativa 

kostnader och problem för kultur- och fritidsnämnden vid framtida 

investeringar i mottagningsbyggnaden. Ett annat alternativ är att föra över 

fastigheten genom exempelvis köp, men det kan komma att medföra 

skattekonsekvenser och bolaget som sådant fyller i en sådan situation inte 

någon funktion längre då uppdraget är att endast förvalta mottagnings-

byggnaden.  

Den beräknade tidpunkten för skiftet är den 31 december 2021. 

Processen kring likvidation  

Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag. Av bolags-

ordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

innan de fattas. Att likvidera bolaget bedöms vara av sådan principiell 

beskaffenhet att kommunfullmäktige ska få möjlighet att ta ställning före det 

att den genomförs. Det är sedan bolagsstämman som beslutar om själva 

likvidationen. Därefter anmäls beslutet till Bolagsverket för registrering.  

Förvaltningens bedömning 

Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB beslutade den 3 november 2020 att 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna likvidation av bolaget Ekehagens 

Forntidsby AB och instruera ägarombudet att rösta för likvidationen på 

bolagsstämman.  

Mot bakgrund av ovan beskrivet förslag föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner likvidation av bolaget 

Ekehagens Forntidsby AB och instruerar ägarombudet att rösta för 

likvidationen på bolagsstämman.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Protokoll styrelsemöte Ekehagens Forntidsby AB, 2020-11-30  

PWC:s utredning avseende skatteeffekter, m.m., 2020-01-10   
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Beslutet ska skickas till 

Ekehagens Forntidsby AB 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Sara Cronholm, kommunjurist 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 6 Dnr 2020/00324  

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Falköpings 

kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats 

om 14 424 041 kronor (nivå upp till 1 000 kronor per invånare) för  

år 2021. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Falköpings 

kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats  

under de kommande fyra åren. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 

om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i den 

ekonomiska föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 

2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt per 

invånare enligt nedan. 

År Kapitalinsats (kr/invånare)   Att inbetala per år 

2021 1 000 14 424 041 kr 

2022 1 100 3 324 600 kr 

2023 1 200 3 324 600 kr 

2024 1 300 3 324 600 kr 

Summa tom 2024 24 397 841 kr 
 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Falköpings kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansierings-

frågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar 

för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst 

medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  

Under år 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 

kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och 
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regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och 

ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så 

beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests 

fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna 

har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 

Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov 

motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

Sammanfattningsvis beslutade stämman år 2020 följande avseende den 

framtida kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod 

beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de 

kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 

2021 till 2024.  

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande 

medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt 

insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna 

införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen 

möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem 

som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under 

den period som kapitalplanen omfattar, det vill säga de kommande 

fyra åren. 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt 

ökar från 900 till 1 300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

Insatskapital för kommuner År  

1 000 kr/invånare  2021 

1 100 kr/invånare  2022 

1 200 kr/invånare  2023 

1 300 kr/invånare  2024 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmo-

besluten, det vill säga första gången år 2021. Inbetalningen ska vara 

genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av 

inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmo-

beslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den så 

kallade återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut 

sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 

år 2020, det vill säga efter stämman år 2021. 
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Tidsplan 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2021. 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2022. 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2023. 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2024. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapital-

insats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på 

denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver 

varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman år 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 

en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 

gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande. 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

Medlemmarna ska således, med start år 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 

 

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats besluts-

formuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, 
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till och med år 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. 

Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten 

om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits 

fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer. 

 (i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen; eller 

 (ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra 

åren. 

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör 

för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven 

person att verkställa besluten enligt ovan. 

Beslut och åtgärder 

Kommuninvest har tagit fram olika alternativ för beslut. 

 1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse. 

  Fullmäktige beslutar 

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] 

kronor samt att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att 

vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

Välj ett av följande alternativ.  

Alternativ (i) – fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.  

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta 

om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd 

av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 

2024. 

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas 

att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de 

kommande fyra åren.  

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om 

och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 

2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 

maximalt [ange belopp] per invånare. 

  Eventuell kompletterande beslutsformulering.  

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse  

särskilt angiven person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] 
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räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande alternativ för Falköpings 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i till 

Kommuninvest ekonomisk föreningen under de kommande fyra åren. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt per invånare enligt nedan. 

År Kapitalinsats (kr/invånare)   Att inbetala per år 

2021 1 000 14 424 041 kr 

2022 1 100 3 324 600 kr 

2023 1 200 3 324 600 kr 

2024 1 300 3 324 600 kr 

Summa tom 2024 24 397 841 kr 

Finansiering 

Inbetalning av insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening ökar 

värdet av kommunens tillgångar. Inbetalningen påverkar kommunens 

likviditet och balansräkningen. Inbetalningen har ingen direkt påverkan på 

driften.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-30 

Information från Kommuninvest om kapitaliseringen av Kommuninvest 

Ekonomisk förening, 2020-09-03 

Missiv och förslag till beslutsformulering från Kommuninvest Ekonomisk 

förening, 2020-09-03 

Tabell över insatskapital per medlem från Kommuninvest Ekonomisk 

förening 
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen     



 

 

 

 

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 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Falköpings 

kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats 

om 14 424 041 kronor (nivå upp till 1 000 kronor per invånare) för  

år 2021. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Falköpings 

kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats  

under de kommande fyra åren. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 

om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i den 

ekonomiska föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 

2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt per 

invånare enligt nedan. 

År 
Kapitalinsats (kr/invånare)   Att inbetala per år 

  2021 1 000 14 424 041 kr 

2022 1 100 3 324 600 kr 

2023 1 200 3 324 600 kr 

2024 1 300 3 324 600 kr 

Summa tom 2024 24 397 841 kr 

 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Falköpings kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar 

för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst 

medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  

Under år 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) 

och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 

kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och 

regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och 

ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så 

beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg 

bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett 

kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive 

utlåningen.  

Sammanfattningsvis beslutade stämman år 2020 följande avseende den 

framtida kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod 

beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de 

kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 

2021 till 2024.  

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande 

medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt 

insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna 

införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen 

möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem 

som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under 

den period som kapitalplanen omfattar, det vill säga de kommande 

fyra åren. 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt 

ökar från 900 till 1 300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

Insatskapital för kommuner År  

1 000 kr/invånare  2021 

1 100 kr/invånare  2022 

1 200 kr/invånare  2023 

1 300 kr/invånare  2024 

 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter 

stämmobesluten, det vill säga första gången år 2021. Inbetalningen 

ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering 

av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet 

stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas 

den så kallade återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del 

spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen 

avseende år 2020, det vill säga efter stämman år 2021. 

Tidsplan 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2021. 

 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2022. 

 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2023. 

 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till 

Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering 

sker under maj månad 2024. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman år 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 

en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 

gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande. 

 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start år 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 
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I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats 

beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande 

fyra åren, till och med år 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med 

ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande 

besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar 

tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa 

situationer: 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen; eller 

(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande 

fyra åren. 

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör 

för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven 

person att verkställa besluten enligt ovan. 

Beslut och åtgärder 

Kommuninvest har tagit fram olika alternativ för beslut: 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

 

Fullmäktige beslutar 

 

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor 

samt att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de 

åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

 

Välj ett av följande alternativ: 

 

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om 

ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av 

ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

 

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att 

besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de 

kommande fyra åren: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om 

och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 

2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt [ange 

belopp] per invånare. 

 

Eventuell kompletterande beslutsformulering: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt 

angiven person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning 
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vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten ovan. 

 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande alternativ för Falköpings 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i till 

Kommuninvest ekonomisk föreningen under de kommande fyra åren. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt per invånare enligt nedan. 

 

År 
Kapitalinsats (kr/invånare)   Att inbetala per år 

  2021 1 000 14 424 041 kr 

2022 1 100 3 324 600 kr 

2023 1 200 3 324 600 kr 

2024 1 300 3 324 600 kr 

Summa tom 2024 24 397 841 kr 

Finansiering 

Inbetalning av insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening ökar 

värdet av kommunens tillgångar. Inbetalningen påverkar kommunens 

likviditet och balansräkningen. Inbetalningen har ingen direkt påverkan på 

driften.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-30 

Information från Kommuninvest om kapitaliseringen av Kommuninvest 

Ekonomisk förening, 2020-09-03 

Missiv och förslag till beslutsformulering från Kommuninvest Ekonomisk 

förening, 2020-09-03 

Tabell över insatskapital per medlem från Kommuninvest Ekonomisk 

förening  

Beslutet ska skickas till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomiavdelningen 
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Magnus Fleischer 

Ekonomichef 
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 

insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 

förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 

lekmannarevisorerna uppdrag.  

 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 

och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 

Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 

av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 

Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 

1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 

kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 

föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 

Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 

inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 

beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 

som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 

som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 

900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

 

Insatskapital för kommuner År  

1000 kr/invånare  2021 

1100 kr/invånare  2022 

1200 kr/invånare  2023 

1300 kr/invånare  2024 

 

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 

regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 

vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 

 

Insatskapital för regioner År  

200 kr/invånare  2021 

220 kr/invånare  2022 

240 kr/invånare  2023 

260 kr/invånare  2024 

 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 

första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 

respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 

vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 

gör.  

 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 

föreningsstämman beslutade. 

 

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 

Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 

tecknade lånet. 

 

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 

anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 

 

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 

belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

 

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 

insatskapital. 



Sida 3/4 
 

 

 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 

 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 

eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 

på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 

 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  

 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-

2020.pdf  

 

3 Tidsplan 

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 

medlemmarnas insatser. 

 

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  

 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 

rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 

som förlagslånet utbetalas till.) 

 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 

 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 

 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 

 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 

 

4 Bilagor 

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 

 

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 

medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 

förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 

 

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 

respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 

medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 

förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 

 

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 

motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 

för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 

medlemmen informera Kommuninvest om detta. 

 

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 

kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 

på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  

 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 

alternativt 070-340 39 83. 

 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

 

 

Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 

Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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 [Ange kommun] 

  

              

 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 

den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 

kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 

institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 

kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 

Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 

krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 

ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 

medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 

(”Lånevillkoren”). 

 

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 

jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 

inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 

att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 

internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 

förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 

Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 

ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 

förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 

belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 

på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 

successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 

kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 

 

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 

medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 

ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 

återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  

 

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 

möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 

inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 

hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 

beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 

alternativa situationer: 

 

 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 

(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 

respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 

enligt ovan. 

 

Beslut 

[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

 

Fullmäktige beslutar 

 

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 

inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 

[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningen.  

 

Välj ett av följande alternativ: 

 

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen under de kommande fyra åren: 

 

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 

inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 

under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

 

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare. 

 

Eventuell kompletterande beslutsformulering: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 

person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 

beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 

för Föreningen vid förfrågan.  

 

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 

ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Bengtsson 

Föreningsstyrelsens sekreterare  
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 

överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 

överinsats och 

förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700

ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694

ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700

ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300

ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900

ARJEPLOGS 
KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300

ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600

ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900

ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100

AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800

BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400

BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808

BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900

BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100

BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300

BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800

BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600

BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900

BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500

BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840

BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900

BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800

BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500

BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700

BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000

BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100

DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100

DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900

DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010

EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700

EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200

EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200

EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052

ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700

ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560

ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100

ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300

FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400

FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100

FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959

FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998

FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700

FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000

FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800

FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100

Aktuell Insatsnivå



FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500

GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600

GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300

GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983

GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700

GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500

GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000

GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100

GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900

GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080

GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300

GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000

HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000

HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219

HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400

HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040

HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000

HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448

HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900

HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500

HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500

HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400

HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700

HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961

HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200

HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100

HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200

HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200

HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600

HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400

HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600

HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500

HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500

HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490

HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800

HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300

HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000

JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800

JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800

JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200

KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700

KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400

KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400

KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000

KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600

KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200

KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000

KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875



KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000

KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500

KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900

KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800

KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500

KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100

KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400

KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600

KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200

KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400

KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600

KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100

KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600

KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533

KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400

LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900

LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600

LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600

LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800

LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800

LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040

LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400

LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900

LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200

LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100

LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240

LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800

LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300

LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700

LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400

LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000

LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200

LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303

LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300

LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100

MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041

MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500

MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100

MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300

MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700

MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200

MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400

MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700

MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100

MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700

MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486

MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500

MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200



NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800

NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700

NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900

NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500

NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760

NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100

NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400

NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600

NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800

NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200

NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000

NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900

OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400

OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900

ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800

ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600

OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200

OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900

OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100

OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900

PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991

PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400

PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200

PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600

RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300

REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700

ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600

RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900

RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154

SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500

SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213

SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700

SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000

SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500

SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500

SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900

SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900

SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300

SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500

SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800

SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400

SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900

SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900

SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400

SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400

STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600

STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500

STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400

STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500



STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200

STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600

STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800

SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000

SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500

SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200

SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835

SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800

SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400

SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600

SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400

SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000

SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800

SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200

SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000

TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400

TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600

TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589

TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500

TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500

TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200

TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500

TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300

TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800

TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437

TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000

TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400

TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100

TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100

TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600

TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300

TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800

UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300

ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600

UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360

UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300

UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400

UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860

UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800

VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700

VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800

VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300

VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100

VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600

VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300

VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800

VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555

VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300

VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500



VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300

VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700

VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100

VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100

VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000

VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400

VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000

VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324

VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100

VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963

YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000

YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900

ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400

ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500

ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500

ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600

ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425

ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200

ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300

ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200

ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800

ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700

ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900

ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100

ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700

ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000

ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200

ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800

ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700

REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806

REGION KALMAR
LÄN 9 817 840,00 0 9 817 840

REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452

REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880

REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306

REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380

REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000

REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730

REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420

REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465

REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720

REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540



Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600

41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306

19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600

6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400

13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200

2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400

6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200

11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800

22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400

9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200

7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892

2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800

27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400

8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400

26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800

10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200

50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520

88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200

5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400

12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000

6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600

17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000

14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800

4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800

9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200

2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690

8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600

16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600

9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848

41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600

98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680

32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800

5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400

13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200

42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800

33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641

58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002

10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600

21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000

16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400

11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100



6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000

10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800

28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400

11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600

8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000

5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000

5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800

18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200

96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240

382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400

13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000

11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000

11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381

15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000

15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200

94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120

15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000

91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152

9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200

13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000

15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000

9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200

8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600

9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839

101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600

37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800

13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600

10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600

20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800

6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200

10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800

24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000

36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200

50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000

26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710

5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400

14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400

15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000

5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400

74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400

124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600

16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600

64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200

6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200

32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000

30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800

64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600

88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000

34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625



11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000

9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200

17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400

16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000

18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800

81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200

24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800

14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600

21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200

79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800

8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800

42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800

31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967

25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200

23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200

43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800

5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800

7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400

42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760

8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200

38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200

13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600

23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720

27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400

19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400

4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600

22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200

26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000

76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497

12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400

14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800

9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800

3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000

9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400

9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600

20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200

42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600

7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800

10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600

3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814

64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000

13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400

14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600



10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400

5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600

9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200

7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000

126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280

58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800

4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200

19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800

10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400

53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600

27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000

30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200

5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200

13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200

6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400

15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800

12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600

26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200

11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800

11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200

6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209

37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200

7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600

42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800

5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400

58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600

6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800

28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200

10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646

21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000

16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787

37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600

48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000

19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000

18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000

18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200

72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800

4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200

15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400

53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000

10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400

19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200

70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200

74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200

2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200

9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200

22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800

25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000

4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200

5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000



33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600

12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800

11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400

46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000

13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000

9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600

14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965

20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400

10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200

15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800

11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200

11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000

25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200

14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400

91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600

17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000

12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200

10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800

12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011

20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000

18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000

12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600

15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000

13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400

11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400

7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063

11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000

18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200

43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800

56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800

11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800

46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400

9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400

53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400

23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080

25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400

41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080

9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400

7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400

7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800

6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400

60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400

12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745

26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400

6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000



15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400

5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600

8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800

11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800

37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000

8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200

42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000

34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676

36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800

86 970 000 0 0,00 95 667 000 0

3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000

28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200

12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200

9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000

10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000

9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800

2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975

15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600

11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400

15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600

7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400

9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600

8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200

40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800

12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600

5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000

132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600

55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600

21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400

14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400

3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800

4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600

31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514

49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280

56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120

26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748

56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640

76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554

54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640

57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000

57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310

38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760

50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995

54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160

52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120



Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900

10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900

207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100

638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100

8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300

723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700

304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800

0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100

0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700

0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600

118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300

3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500

20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880

3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300

176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600

525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900

586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000

683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700

359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700

406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100

390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400

119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400

49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700

8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900

2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920

635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700

129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100

757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700

17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800

3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000

0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900

130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000

748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600

175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1300Insatsnivå 1200



0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500

0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200

5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100

2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500

646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900

289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500

26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000

0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700

46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300

7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560

76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100

16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000

222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000

3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800

963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500

0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800

3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280

596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000

55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800

0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300

51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500

717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500

275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800

108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900

901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400

2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400

559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700

0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400

2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400

218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200

187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800

0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200

1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500

3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300

1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500

18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600

0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600

585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100

3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000

0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600

14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600

4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400

244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900

1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800

157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800

1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000

1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200

4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400

1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000

8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500



60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000

0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300

3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600

633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500

0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700

5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800

622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200

229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800

8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200

453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700

966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500

75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800

856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300

3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200

132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200

498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600

350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400

51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800

952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300

0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400

1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700

28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600

305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100

94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900

2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800

306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000

5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400

70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400

0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100

259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700

0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700

286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400

143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700

1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900

1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800

480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900

121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700

548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900

12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100

599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400



770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600

260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900

202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300

117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500

4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320

11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700

35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800

342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200

438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600

10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400

900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000

90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300

271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800

118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300

362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600

1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200

65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400

960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300

0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700

110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300

880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600

7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800

1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400

2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200

0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100

3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900

144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200

544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300

0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400

585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500

14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000

2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900

2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000

313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500

183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500

454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300

4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200

186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300

633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100

10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500

342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600

0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800

14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300

14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300

0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800

0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800

1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200

555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500

121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800

0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500



875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400

638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200

142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000

397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400

10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400

1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600

101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200

429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800

220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000

91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800

480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400

432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000

769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200

7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800

661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500

205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400

875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500

401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600

736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000

0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700

4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700

172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200

9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100

214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600

4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100

760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200

10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520

1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100

8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800

37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020

244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600

378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900

174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600

243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700

150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100

5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600

3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900

629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100

161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500



359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100

0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900

183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700

717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700

2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000

23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800

8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000

17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000

1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700

0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000

0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000

454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300

2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800

0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500

1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500

1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200

234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200

965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400

207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100

281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400

10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600

270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900

0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300

2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700

584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900

148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000

12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720

146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900

449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400

585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100

420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600

0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700

32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900

28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560

44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960

11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280

10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600

0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160

54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380

0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660

0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000

26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320

7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940

34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180

10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040

380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780



Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

11 369 200 7 969 200

23 440 306 18 752 306

7 801 200 4 413 200

2 614 800 1 514 800

5 452 400 3 364 400

1 154 800 454 800

2 593 600 1 305 600

10 308 400 5 708 400

4 447 600 2 947 600

8 808 800 4 708 800

3 822 400 1 734 400

1 848 292 648 292

980 400 380 400

6 171 600 3 871 600

11 154 800 5 266 800

3 460 800 1 860 800

10 637 600 5 437 600

4 272 400 4 272 400

20 286 000 13 786 000

41 447 040 41 447 040

35 560 400 20 972 400

2 128 800 1 240 800

5 050 000 3 050 000

2 585 200 897 200

6 972 000 4 072 000

5 767 600 3 567 600

1 919 600 1 319 600

3 812 400 2 312 400

799 090 99 090

3 381 200 2 081 200

11 323 200 11 323 200

6 639 200 3 439 200

3 451 648 1 851 648

16 757 200 16 757 200

39 495 360 22 195 360

12 871 600 7 071 600

2 258 800 1 258 800

5 314 400 3 414 400

17 179 600 11 579 600

24 397 841 24 397 841

22 547 002 15 047 002

4 245 200 2 045 200

8 460 000 4 360 000

6 496 800 3 996 800

4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300



2 598 000 1 298 000

4 009 600 1 909 600

11 494 800 11 494 800

6 684 517 4 984 517

3 893 200 2 593 200

3 578 000 2 078 000

2 252 000 1 152 000

2 091 600 991 600

7 292 400 3 692 400

38 660 480 27 160 480

153 074 800 153 074 800

5 232 000 2 632 000

4 444 000 2 444 000

8 461 581 5 861 581

6 126 000 4 026 000

6 238 400 2 950 400

37 770 240 22 070 240

6 168 000 3 680 000

87 613 352 73 913 352

3 932 400 1 732 400

5 502 000 2 802 000

6 034 000 3 734 000

3 750 400 2 150 400

3 593 200 1 905 200

5 207 439 2 819 439

40 539 200 23 251 200

14 919 600 8 019 600

5 495 200 2 607 200

4 111 200 4 111 200

8 013 600 4 225 600

2 774 400 1 574 400

4 089 600 1 789 600

9 902 000 6 214 000

14 516 400 10 316 400

20 226 000 11 626 000

27 073 110 23 773 110

2 312 800 1 024 800

5 970 800 3 570 800

6 308 000 6 308 000

2 028 800 828 800

29 764 800 29 764 800

49 859 200 28 959 200

6 489 200 3 489 200

25 870 400 14 370 400

2 714 400 1 514 400

12 932 000 7 532 000

12 021 600 7 621 600

25 739 200 17 639 200

35 340 000 19 340 000

19 481 625 15 181 625



4 720 000 2 420 000

3 918 000 1 918 000

9 296 400 4 696 400

6 984 800 6 984 800

6 442 000 3 854 000

7 343 600 3 143 600

32 730 400 22 130 400

9 645 600 5 445 600

5 859 200 3 159 200

8 406 400 6 206 400

31 657 600 23 857 600

3 307 600 2 107 600

16 933 600 9 433 600

32 146 967 32 146 967

10 150 400 5 150 400

9 512 400 5 612 400

17 429 600 12 529 600

2 265 600 1 265 600

2 996 800 1 996 800

6 100 800 3 400 800

35 237 360 28 437 360

3 302 400 1 702 400

15 504 400 8 704 400

5 271 200 2 571 200

9 307 600 6 107 600

57 061 440 57 061 440

11 008 800 6 408 800

7 610 800 4 110 800

1 965 200 1 077 200

9 178 400 6 678 400

10 412 000 5 512 000

30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097

4 870 800 2 382 800

5 719 600 3 119 600

3 987 600 1 987 600

1 600 359 900 359

9 686 000 4 986 000

3 819 600 3 819 600

13 554 800 7 854 800

3 729 200 1 929 200

10 571 200 7 171 200

8 002 400 3 802 400

17 161 200 9 061 200

2 843 600 1 543 600

4 097 200 2 597 200

1 411 414 611 414

25 786 000 25 786 000

5 222 800 2 922 800

5 799 200 3 499 200



4 140 800 2 840 800

2 321 200 1 421 200

3 804 400 2 104 400

2 834 000 1 534 000

50 490 560 29 490 560

23 467 600 23 467 600

1 670 400 870 400

7 885 600 4 285 600

4 076 800 2 476 800

21 403 200 21 403 200

11 000 000 6 400 000

12 180 400 6 180 400

2 342 400 1 442 400

5 212 400 2 724 400

2 724 800 1 724 800

6 021 600 4 021 600

5 131 200 2 631 200

10 520 400 6 220 400

4 587 600 1 887 600

4 620 400 2 420 400

2 690 609 2 090 609

14 926 400 14 926 400

2 935 200 2 935 200

16 873 600 10 973 600

2 154 800 1 054 800

23 201 200 15 401 200

2 689 600 1 489 600

11 288 400 6 188 400

3 742 246 1 842 246

8 770 000 4 970 000

17 390 787 17 390 787

15 133 200 10 145 200

19 252 000 12 052 000

7 626 000 4 126 000

7 366 000 3 866 000

7 484 400 4 196 400

28 809 600 18 921 600

1 772 400 1 072 400

6 066 800 3 666 800

21 422 000 21 422 000

4 284 800 2 484 800

7 910 400 3 710 400

28 100 400 28 100 400

29 616 400 29 616 400

1 006 400 306 400

3 602 400 1 702 400

9 197 600 6 497 600

10 110 000 5 610 000

1 642 400 942 400

2 382 000 1 082 000



13 551 200 7 651 200

5 077 600 3 177 600

4 684 800 2 484 800

18 444 000 18 444 000

5 370 000 3 082 000

3 967 200 1 767 200

13 597 565 13 597 565

8 184 800 5 584 800

4 202 400 2 202 400

6 133 600 2 845 600

4 434 400 2 646 400

4 440 000 2 440 000

10 182 400 5 182 400

5 760 800 3 360 800

36 715 200 36 715 200

6 864 000 3 864 000

4 938 400 3 238 400

4 345 600 4 345 600

10 340 211 10 340 211

8 098 000 4 710 000

7 210 000 3 810 000

4 879 200 2 379 200

6 126 000 3 938 000

5 202 800 3 002 800

4 796 800 2 296 800

3 661 063 2 161 063

4 656 000 2 256 000

7 366 400 3 666 400

17 343 600 9 943 600

22 771 600 16 083 600

4 745 600 2 545 600

18 470 800 18 470 800

3 628 800 2 028 800

21 406 800 15 218 800

9 297 600 5 409 600

45 476 160 33 476 160

10 114 800 6 614 800

16 726 400 16 726 400

74 694 160 74 694 160

3 688 800 2 088 800

2 957 200 1 857 200

5 348 800 2 848 800

3 062 800 1 774 800

12 787 600 12 787 600

2 677 600 1 489 600

6 238 800 6 238 800

24 168 800 17 768 800

7 981 345 5 981 345

10 658 800 5 958 800

2 722 000 1 522 000



6 118 800 3 418 800

2 153 200 965 200

3 567 600 1 967 600

4 435 600 2 935 600

15 156 000 10 456 000

3 446 400 1 746 400

16 800 000 16 800 000

24 500 676 24 500 676

14 419 600 9 019 600

14 026 037 0 -73 963

1 464 000 564 000

11 508 400 6 208 400

4 930 400 4 930 400

3 798 000 1 610 000

4 222 000 3 622 000

3 921 600 3 321 600

1 493 775 793 775

6 331 200 4 131 200

4 614 800 2 514 800

6 363 200 3 463 200

2 820 800 1 420 800

3 717 200 2 129 200

3 268 400 1 568 400

16 091 600 10 791 600

5 169 200 3 169 200

2 096 000 1 196 000

52 837 760 38 649 760

3 893 200 2 093 200

22 099 200 11 499 200

8 770 800 4 970 800

5 640 800 3 240 800

1 363 600 563 600

1 841 200 953 200

35 029 754 35 029 754

53 998 120 53 998 120

22 482 240 22 482 240

16 205 148 16 205 148

22 453 280 5 765 280

82 330 074 69 842 074

21 975 280 10 475 280

23 052 000 6 052 000

62 634 590 38 334 590

15 309 520 15 309 520

54 618 715 44 918 715

21 612 320 21 612 320

20 936 240 10 848 240
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§ 7 Dnr 2020/00495 805 

Förlängning av avtal om verksamhetsstöd med 
stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och Falköpings 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, vilket innebär en utbetalning av 

verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2021. 

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2021.  

Bakgrund 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygs-

museum. Stiftelsen som utgör grunden för museets verksamhet är skapad av 

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), verksamma på Ålleberg och 

namnges numera med Svenska Segelflygförbundet. Den andra parten är 

Falköpings kommun.  

Stiftelsen kan inte driva segelflygmuseet utan medel från Falköpings 

kommun, då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. Stiftelsen har 

tidigare år erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings kommun. På 

grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens 

riktlinjer för föreningsbidrag har kommunstyrelsen under åren 2018, 2019 

och 2020 godkänt utbetalning av verksamhetsstöd och ett avtal mellan 

parterna har skrivits fram för ett år i taget.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 129,  att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med stiftelsen 

Ållebergs Segelflygmuseum under avtalstiden fortsätta utreda hur ett 

framtida samarbete skulle kunna utformas. Under år 2020 har inte ett 

långsiktigt framtida samarbete utformas på grund av olika skäl, bland annat 

Covid-19. 

Förvaltningens bedömning 

Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som 

museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.  

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar 

fastställer att ”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara 

självbärande och utan vinstintresse”. Kommunledningsförvaltningen anser 

att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida denna bestämmelse begränsar 

stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller erhålla verksamhetsstöd. 

Stiftelsens totala kostnader uppgår till cirka 150 000 kronor. 

Verksamhetsstödet från Falköpings kommun är 54 procent av intäkterna. 
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Svenska Segelflygförbundet står för 20 procent av intäkterna. Övriga 26 

procent av intäkterna är entréavgifter. 

Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden utreder 

kommunledningsförvaltningen det framtida samarbetet. 

Under år 2021 ska kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden samt tekniska nämnden organisera driften av enheten för 

Platåbergen. Platåbergsenheten kommer att ha möjlighet att marknadsföra 

bergen som helhet och ge bättre utväxling i form av besök och gästnätter. 

Finansiering 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2021.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-08 

Förslag till avtal 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen           



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

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

Avtal om verksamhetsstöd med stiftelsen Ållebergs 
Segelflygmuseum och Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, vilket innebär en utbetalning av 

verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2021. 

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2021.          

Bakgrund 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygs-

museum. Stiftelsen som utgör grunden för museets verksamhet är skapad av 

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), verksamma på Ålleberg och 

namnges numera med Svenska Segelflygförbundet. Den andra parten är 

Falköpings kommun.  

Stiftelsen kan inte driva segelflygmuseet utan medel från Falköpings 

kommun, då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. Stiftelsen har 

tidigare år erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings kommun. På 

grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens 

riktlinjer för föreningsbidrag har kommunstyrelsen under åren 2018, 2019 

och 2020 godkänt utbetalning av verksamhetsstöd och ett avtal mellan 

parterna har skrivits fram för ett år i taget.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 129,  att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med stiftelsen 

Ållebergs Segelflygmuseum under avtalstiden fortsätta utreda hur ett 

framtida samarbete skulle kunna utformas. Under år 2020 har inte ett 

långsiktigt framtida samarbete utformas på grund av olika skäl, bland annat 

Covid-19. 

Förvaltningens bedömning 

Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som 

museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.  
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Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar 

fastställer att ”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara 

självbärande och utan vinstintresse”. Kommunledningsförvaltningen anser 

att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida denna bestämmelse begränsar 

stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller erhålla verksamhetsstöd. 

Stiftelsens totala kostnader uppgår till cirka 150 000 kronor. 

Verksamhetsstödet från Falköpings kommun är 54 procent av intäkterna. 

Svenska Segelflygförbundet står för 20 procent av intäkterna. Övriga 26 

procent av intäkterna är entréavgifter. 

Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden utreder 

kommunledningsförvaltningen det framtida samarbetet. 

Under år 2021 ska kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden samt tekniska nämnden organisera driften av enheten för 

Platåbergen. Platåbergsenheten kommer att ha möjlighet att marknadsföra 

bergen som helhet och ge bättre utväxling i form av besök och gästnätter. 

Finansiering 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2021.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-08 

Förslag till avtal   

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Rober Lundberg, ordförande Ållebergs Segelflygmuseum 



Avtal om verksamhetsstöd 

Parter 

Falköpings kommun, kommunstyrelsen, 212000-1744 

521 81 Falköping, (nedan kallad kommunen) 

Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, org. nr 867800-5094 

Ålleberg 521 22 Falköping, (nedan kallad stiftelsen) 

 

1. Bakgrund och syfte 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum. Stiftelsen som 

utgör grunden för museets verksamhet är skapad av Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), 

verksamma på Ålleberg namnges nu mera med svenska Segelflygförbundet. Den andra parten 

är Falköpings kommun. Stiftelsen har erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings 

kommun tidigare år. På grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens 

riktlinjer för föreningsbidrag föreslås att ett avtal skrivs mellan parterna under ett års tid för 

att under denna tid utreda hur ett framtida samarbete skulle kunna utformas. Under 2020 har 

inte ett långsiktigt framtida samarbete utformas på grund av olika skäl, bland annat Covid -19. 

Falköpings kommuns övergripande mål med verksamhetsstödet är att: 

 Erbjuda invånare och besökare ett attraktivt besöksmål i form av Ållebergs 

Segelflygsmuseum. 

2. Verksamhetsstöd 

Kommunen lämnar för avtalsperioden ett verksamhetsstöd om 80 000 kronor. Utbetalningen 

ska sättas in på stiftelsens bankgironummer 891-9675 den 1 mars 2021.  

3. Stiftelsens åtar sig följande 

 Öppethållande under sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

 Under öppettider bemanna museet med guider.  

 Underhållsåtgärder genomförs för muséet och dess föremål. 

 Muséets och stiftelsen hemsida hålls aktuell och uppdaterad. 

4. Hävning av avtal 

Om någon av parterna i väsentliga delar brister i fullgörandet av sina åtaganden och 

skyldigheter enligt detta avtal och om parten inte vidtar rättelse efter skriftligt påpekande från 

andra parten är part berättigad att säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Kommunen 

förbehåller sig rätten att vid hävning av avtalet återkräva verksamhetsbidraget från tidpunkten 

då ett skriftligt påpekande har gjorts.  

5. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.  



6. Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunstyrelsen skriftliga medgivande. 

 

7. Villkor för avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet och 

beslutet vinner laga kraft. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar och parterna har tagit var sitt. 

 

Falköping den …..   Falköping den …..  

 

Falköpings kommun,  

Kommunstyrelsen   Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum  

 

______________________________  ________________________________ 

Adam Johansson   Roger Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande Ållebergs  

    Segelflygsmuseum 

 

______________________________ 

Pia Alhäll 

Kommundirektör 
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§ 8 Dnr 2020/00252  

Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 

den 1 april 2021 inrätta en kommunal enhet för Platåbergen enligt 

framtaget förslag. Förslaget innebär att det strategiska ansvaret för 

verksamheten placeras hos kommunstyrelsen och ansvaret för driften 

placeras hos kultur- och fritidsnämnden. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att driftsramen 

om 5 057 000 kronor för helår för nuvarande verksamhet flyttas från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Vid övergången flyttas 

även ackumulerat utfall för perioden januari till och med mars från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.   

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela kultur-

och fritidsnämnden 688 000 kronor i investeringsram för reinvesteringar 

av maskiner och inventarier som inkluderas i den nya organisationen. 

Samtidigt minskas tekniska nämndens investeringsram likvärdigt.  

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommun-

styrelsen i uppdrag att se över aktuella nämnders reglementen och 

återkomma med förslag på ändringar som återger den nya ansvars-

fördelningen.  

5  Kommunstyrelsen beslutar att följande tillägg görs under rubriken 

”Finansiering” i beslutsunderlaget. ”Vid pågående och redan beslutade 

investeringsprojekt flyttas investeringsramen från tekniska nämnden till 

kultur-och fritidsnämnden.”  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge kommun-

direktören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en kommunal 

enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. Kommun-

styrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja en 

utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut till en annan 

aktör som en samlad anläggning. 

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om 

Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 24 juni 2020, § 87. 

Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för en enhet 

för Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

I korthet kan den nya organisationen beskrivas enligt följande. 
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Driften placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar under 

avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för verksamheten placeras under 

kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen.  

Organisationsförslaget innebär inte någon ökad budget, utan befintlig  

budget flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kultur- och fritids-

förvaltningen. I dagsläget är det tre personer som berörs av organisations-

förändringen utifrån flytt från en förvaltning till en annan. Det har gjorts en 

förhandling enligt 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL), där förhandlingen avslutades i enighet med risk- och konsekvens-

analys och handlingsplan för det fortsatta arbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 184, att ställa sig 

bakom framtaget förslag på organisation för en kommunal enhet för 

Platåbergen och att skicka det på remiss till kultur- och fritidsnämnden och 

tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade remissen den 15 december 2020,  

§ 68, och ställer sig positiv till att driften av Mösseberg flyttas över till 

kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Tekniska nämnden har behandlat remissen den 14 december 2020, § 122, 

och framför att formen på den nya organisationen med ett tydligare fokus på 

de strategiska frågorna och med en drift som utgår från kultur- och 

fritidsförvaltningen är bättre lämpad än dagens organisation och medför en 

möjlighet att ytterligare utveckla områdena. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ställa sig bakom underlaget och att 

skicka det på remiss till berörda nämnder. Mot bakgrund av att kultur- och 

fritidsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden där de 

ställer sig bakom framtaget förslag föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunfullmäktige beslutar att föreslagen organisationsförändring ska 

genomföras.  

Aktuella nämnders reglementen behöver uppdateras för att korrekt återspegla 

den nya ansvarsfördelningen. 

Finansiering 

Ekonomiska beräkningar har gjorts i samarbete mellan kommunlednings-

förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnads-

förvaltningen gällande förflyttning inom befintlig ram, där den strategiska 

delen för platåenheten finansieras inom befintliga medel från näringslivs-

avdelningen på kommunledningsförvaltningen. 

Driftsramen som ska flyttas från tekniska nämnden till kultur- och fritids-

nämnden uppgår till 5 057 000 kronor. Investeringsramen för maskiner och 

inventarier som ska flyttas på samma sätt uppgår till 470 000 kronor och 
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motsvarar behovet av reinvesteringar för de maskiner och inventarier som 

inkluderas i den nya organisationen.  

Budgetramskompensation för utfallet av 2020 års lönerevision ska tilldelas 

kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.      

Vid pågående och redan beslutade investeringsprojekt flyttas 

investeringsramen från tekniska nämnden till kultur-och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Tekniska nämnden, § 122/2020 

Kultur- och fritidsnämnden, § 68/2020 

Kommunstyrelsen, § 184/2020 

Förslag på organisation, 2020-10-26 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 

den 1april 2021 inrätta en kommunal enhet för Platåbergen enligt 

framtaget förslag. Förslaget innebär att det strategiska ansvaret för 

verksamheten placeras hos kommunstyrelsen och ansvaret för driften 

placeras hos kultur- och fritidsnämnden. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att driftsramen 

om 5 057 000 kronor för helår för nuvarande verksamhet flyttas från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Vid övergången flyttas 

även ackumulerat utfall för perioden januari till och med mars från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.   

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela kultur-

och fritidsnämnden 470 000 kronor i investeringsram för reinvesteringar 

av maskiner och inventarier som inkluderas i den nya organisationen. 

Samtidigt minskas tekniska nämndens investeringsram likvärdigt.  

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över aktuella nämnders reglementen 

och återkomma med förslag på ändringar som återger den nya 

ansvarsfördelningen.       

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar på följande ändring.  

”Summan i beslutspunkt 3 ändras från 470 000 kronor till 688 000 kronor.” 

Adam Johansson (M) yrkar på följande tillägg.  

”Följande tillägg görs under rubriken ’Finansiering’ i beslutsunderlaget. ’Vid 

pågående och redan beslutade investeringsprojekt flyttas investeringsramen 

från tekniska nämnden till kultur-och fritidsnämnden.’”      
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på kommunledningsförvaltningens 

förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på Adam 

Johanssons (M) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att 

bifalla ändringsyrkandet.  

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag på Adam 

Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att 

bifalla tilläggsyrkandet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen    
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 Kommunstyrelsen 

Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 

den 1april 2021 inrätta en kommunal enhet för Platåbergen enligt 

framtaget förslag. Förslaget innebär att det strategiska ansvaret för 

verksamheten placeras hos kommunstyrelsen och ansvaret för driften 

placeras hos kultur- och fritidsnämnden. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att driftsramen 

om 5 057 000 kronor för helår för nuvarande verksamhet flyttas från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Vid övergången flyttas 

även ackumulerat utfall för perioden januari till och med mars från 

tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.   

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela kultur-

och fritidsnämnden 470 000 kronor i investeringsram för reinvesteringar 

av maskiner och inventarier som inkluderas i den nya organisationen. 

Samtidigt minskas tekniska nämndens investeringsram likvärdigt.  

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över aktuella nämnders reglementen 

och återkomma med förslag på ändringar som återger den nya 

ansvarsfördelningen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en 

kommunal enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. 

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att 

påbörja en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut 

till en annan aktör som en samlad anläggning. 

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om 

Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 24 juni 2020, § 87. 
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Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för en enhet 

för Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

I korthet kan den nya organisationen beskrivas enligt följande. 

Driften placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar under 

avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för verksamheten placeras under 

kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen.  

Organisationsförslaget innebär inte någon ökad budget, utan befintlig budget 

flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kultur- och 

fritidsförvaltningen. I dagsläget är det tre personer som berörs av 

organisationsförändringen utifrån flytt från en förvaltning till en annan. Det 

har gjorts en förhandling enligt 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL), där förhandlingen avslutades i enighet med risk-och 

konsekvensanalys och handlingsplan för det fortsatta arbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 184, att ställa sig 

bakom framtaget förslag på organisation för en kommunal enhet för 

Platåbergen och att skicka det på remiss till kultur- och fritidsnämnden och 

tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade remissen den 15 december 2020,  

§ 68, och ställer sig positiv till att driften av Mösseberg flyttas över till 

kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Tekniska nämnden har behandlat remissen den 14 december 2020, § 122, 

och framför att formen på den nya organisationen med ett tydligare fokus på 

de strategiska frågorna och med en drift som utgår från kultur- och 

fritidsförvaltningen är bättre lämpad än dagens organisation och medför en 

möjlighet att ytterligare utveckla områdena. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ställa sig bakom underlaget och att 

skicka det på remiss till berörda nämnder. Mot bakgrund av att kultur- och 

fritidsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden där de 

ställer sig bakom framtaget förslag föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunfullmäktige beslutar att föreslagen organisationsförändring ska 

genomföras.  

Aktuella nämnders reglementen behöver uppdateras för att korrekt återspegla 

den nya ansvarsfördelningen. 

Finansiering 

Ekonomiska beräkningar har gjorts i samarbete mellan 

kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förflyttning inom befintlig ram, där 

den strategiska delen för platåenheten finansieras inom befintliga medel från 

näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. 

Driftsramen som ska flyttas från tekniska nämnden till kultur- och 

fritidsnämnden uppgår till 5 057 000 kronor. Investeringsramen för maskiner 

och inventarier som ska flyttas på samma sätt uppgår till 470 000 kronor och 

motsvarar behovet av reinvesteringar för de maskiner och inventarier som 

inkluderas i den nya organisationen.  
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Budgetramskompensation för utfallet av 2020 års lönerevision ska tilldelas 

kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Tekniska nämnden, § 122/2020 

Kultur- och fritidsnämnden, § 68/2020 

Kommunstyrelsen, § 184/2020 

Förslag på organisation, 2020-10-26             

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 122 Dnr 2020/00308  

Utredning om inrättande av kommunal enhet 
Platåbergen 

Tekniska nämndens beslut 

1   Tekniska nämnden beslutar att lämna följande svar på remissen gällande 

återrapportering av uppdrag om organisation för kommunal enhet för 

Platåbergen. 

Tekniska nämndens yttrande: 

Tjänstemän ur samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat aktivt i 

framtagandet av en ny organisation och varit med i framtagandet av beslutet.  

Formen på den nya organisationen med ett tydligare fokus på strategiska 

frågorna och med en drift som utgår från Kultur och fritidsförvaltningen är 

bättre lämpad än dagens organisation och medför en möjlighet att ytterligare 

utveckla områdena.  

Protokollsanteckning 

Johanna Svensson (S) tillför en protokollsanteckning 

Vi socialdemokraterna anser att förslaget med att bryta ur camping och 

slalombacken i den kommunala enheten för Platåbergen, minskar 

samordningsvinsterna. 

En samlad organisation inklusive slalombacke och camping skulle bidra till 

en bättre utveckling av såväl besöksnäring som att utveckla 

arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för kommunal regi 

Christopher Münch (SD) stödjer protokollsanteckningen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en 

kommunal enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. 

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att 

påbörja en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut 

till en annan aktör som en samlad anläggning. Uppdraget ska delredovisas 

till kommunstyrelsen i november 2020. 

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om 

Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 24 juni 2020, § 87. 

Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för enhet för 

Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. En facklig 

samverkan har ägt rum. 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget skickas på remiss till de 

berörda nämnderna kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Ärendet planeras att hanteras av kultur- och fritidsnämnden och tekniska 

nämnden i december 2020. Därefter kommer remissvaren att sammanställas 

och ärendet hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari 

2021.  

Utifrån uppdraget att påbörja en utredning om hur campingen och 

skidbacken kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning 

lämnas information om pågående process. Denna del av uppdraget kommer 

att hanteras som separata ärenden som lyfts för beslut längre fram i 

processen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 82/2020 

Gatuchefens tjänsteutlåtande 

KS § 184/2020 

Möseberg – Drift från park & gata till kultur  & fritid     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Fredrik Johansson, gatuchef           
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§ 184 Dnr 2020/00252  

Återrapportering av uppdrag om organisation för 
kommunal enhet för Platåbergen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom underlaget och skicka ut 

förslag på organisation för en kommunal enhet för Platåbergen på remiss 

till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden med svar senast 22 

december 2020.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en 

kommunal enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. 

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att 

påbörja en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut 

till en annan aktör som en samlad anläggning. Uppdraget ska delredovisas 

till kommunstyrelsen i november 2020. 

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om 

Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 24 juni 2020, § 87. 

Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för enhet för 

Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. En facklig 

samverkan har ägt rum. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget skickas på remiss till de 

berörda nämnderna kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Ärendet planeras att hanteras av kultur- och fritidsnämnden och tekniska 

nämnden i december 2020. Därefter kommer remissvaren att sammanställas 

och ärendet hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari 

2021.  

Utifrån uppdraget att påbörja en utredning om hur campingen och 

skidbacken kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning 

lämnas information om pågående process. Denna del av uppdraget kommer 

att hanteras som separata ärenden som lyfts för beslut längre fram i 

processen.  

Förvaltningens bedömning 

Driften föreslås placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar 

under avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för verksamheten föreslås 

placeras under kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen också enligt 

tidigare utrednings förslag.  
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Förändringar utifrån tidigare förslag enligt utredning är att skidbacke och 

camping inte omfattas av driftsramen eller ingår i det strategiska arbetet. 

Detta förändrar också förutsättningarna kring budget. Organisationsförslaget 

innebär inte någon ökad budget utan befintlig budget föreslås flyttas från 

park- gata till kultur- och fritidsförvaltningen.  

Ansvaret för driften ska kopplas samman med det strategiska 

utvecklingsuppdraget, genom ett nära samarbete mellan förvaltningarna, och 

personalen ska arbeta hand i hand med turismen för att uppnå visionen så 

långt det är möjligt utifrån rådande budgetförutsättningar. Aktuella nämnders 

reglementen kommer att ses över för att tydliggöra ansvarsfördelning och 

gränsdragning. 

Vinsten med att flytta personalen från samhällsbyggnadsförvaltningen till 

kultur- och fritidsförvaltningen är som utredningen tidigare visat att det blir 

färre ansvariga för området, det skapas en tydligare helhet kring uppdraget 

och personalen som arbetar för människors fritid får ett än tydligare fokus. I 

dagsläget är det tre personer som berörs av organisationsförändringen utifrån 

flytt från en förvaltning till en annan.  

Det har gjorts en MBL §11 där förhandlingen avslutades i enighet med risk-

och konsekvensanalys och handlingsplan för det fortsatta arbetet.  

Finansiering 

Ekonomiska beräkningar har gjorts i samarbete mellan 

kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och park-

gata (samhällsbyggnadsförvaltningen) gällande förflyttning inom befintlig 

ram, där den strategiska delen för platåenheten finansieras inom befintliga 

medel från näringslivsavdelningen. 

Driftsramen som ska flyttas från tekniska nämnden till kultur- och 

fritidsnämnden uppgår till 5 057 000 kr. Investeringsramen för maskiner och 

inventarier som ska flyttas på samma sätt uppgår till 793 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-21 

Förslag på organisation, 2020-10-26 

Kommunstyrelsen § 140/2020 

  

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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Mösseberg  

Drift från park & gata till kultur & fritid 

 

Motionscentral 

Total budget 3 112 000:- för friluftsanläggningen Mösseberg.  

(Kapitalkostnader, personalkostnader, externa kostnader, interna kostnader) 

1 vaktmästare heltid, 1 vakant tjänst 

Maskiner/redskap.  

Fastigheter: Motionscentral, Förrådshall/garage, pumphus. Förvaltaren är ansvarig för 

fastigheterna. (vaktmästare på MC och fastighetsskötare på fastighetsavdelningen driftar 

fastigheterna) 

Gränsdragningslista: 

Vinter: Snöröjning. Färdigt underlag i kommunkartan 

PoG snöröjer gång och cykelväg helger (KoF köper tjänst av PoG) 

Sommar: Gräsklippning. Färdigt underlag i kommunkartan 

Vaktmästare MC: Spår och leder utifrån skötselplan, motionscentral. 

PoG: Hästgärdet, området runt panksjön, målområdet skidanläggning (KoF köper tjänst av 

PoG) 

 

Djurparken 

Total budget 2 060 000:- för djurparken.  

(Kapitalkostnader, personalkostnader, externa kostnader, interna kostnader) 

 

1 vaktmästare heltid, 1 vaktmästare på 65%. Täcker upp övriga 35% med växa farmartjänst.  

Maskiner/redskap.  

Fastigheter: Tornet, fågelhuset, ladugården, grishuset och kaninhuset. Förvaltaren är 

ansvarig för fastigheterna. (vaktmästare på djurpark och fastighetsskötare på 

fastighetsavdelningen driftar fastigheterna) 

Gränsdragningslista: 

Vinter: Snöröjning. Färdigt underlag i kommunkartan 

PoG snöröjer gång och cykelväg helger (KoF köper tjänst av PoG) 



2020-10-26 
 

Sommar: Gräsklippning. Färdigt underlag i kommunkartan 

Vaktmästare på djurparken sköter mindre gräsytor 

PoG stora gräsytan vid stora lekparken och ytor de sköter idag. (KoF köper tjänst av PoG 

 

Elljusspår 
Budget 50 000:- (för el och elnät) plus ca 20 000:- för drift följer med över från P&G till K&F 

Kinnarp, Vartofta och Floby. Gräsklippning, trimning, belysning. 

K&F köper drifttjänster av P&G 

 

Totalt 

Budget: 5 242 000:- 

Personal: 2 st heltid + 1 st 65% 

 

Strategisk utveckling av Platåbergen 
Föreslås placeras på kommunledningsförvaltningen, under näringslivsavdelningen för att 

arbeta med strategisk utveckling av Platåbergen. Enheten kommer inom befintlig 

budgetram, omprioritera medel för en 20 % tjänst till uppdraget, tillsvidare. 

 

Övrigt 

Det som inte följer med i totala budgeten är lön för arbetsledare. 

Städ köps in idag av PoG på omklädningsrum, cafeteria och lunchrum.  

Elanläggningsansvar ligger kvar på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Inte medräknat utifrån utredning 
-Mössebergsbacken. 
-Mösseberg camping och stugby. 

-Strategisk utveckling av Platåbergen. 
-Ålleberg. (Finns inget ordnat ansvar för drift och övrigt på Ålleberg idag. Varken PoG eller KoF har 

budget för Ålleberg eller uttalat driftsansvar) 
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§ 10 Dnr 2020/00406  

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun från och med den  

1 mars 2021 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 

Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande.  

 Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 

grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 

besöksnäringssatsningar. 

 Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 

framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 

Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

 Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 

besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 

samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

 Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 

förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden.  

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 

Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 

privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 

skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 

miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 

nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 

sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring 

och alla måste dra sitt strå till stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 

Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och besöksnärings-

verksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen 

till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, 

med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 

(delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett 

hållbart samhälle. 
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Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande 

för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöks-

näringen i Västsverige.  

De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för både boende och besökare 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer 

inom besöksnäringen kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra 

grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 

konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 

inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från 

destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. 

Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 

omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren 

gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande 

på plats. Detta kan en destination påverka genom att utveckla och marknads-

föra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom 

att vara rädda om vår natur säkerställs en attraktiv destination även i 

framtiden.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 

 Att få besökare att stanna längre 

 Att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 

 Att underlätta för besökare att agera hållbart 

2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. 

Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna 

erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock 

måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet 

besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 
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 Insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 

genereras stannar lokalt  

 Målgrupper som bidrar positivt till platsen 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns 

möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av 

året. Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 

besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta 

platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte 

ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 

konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa 

konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 

beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, t.ex. 

evenemang 

 Förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom 

förbättrad logistik 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. 

Detta visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter 

som står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor 

och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för 

sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också viktig för integrationen 

genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är dess-

utom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det 

ett antal utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är 

svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förut-

sättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla 

personal.  

Exempel på åtgärd som Turistrådet föreslår kan vara att prioritera att skapa 

och testa modeller för samverkan för att skapa fler heltidstjänster. 

Förvaltningens bedömning 

Utvärderingen av våren, sommaren och hösten 2020 uppvisar en helt unik 

situation för såväl samhället som turismen, inkluderat besöksnäringen. Den 

näring som ofta har benämnts som ”världens snabbast växande” har världen 

över förlorat stora delar av sitt innehåll på grund av Covid-19. Pandemin slår 

hårt mot hela samhället, mot hälsa, företag, jobb och ekonomi. I Sverige kan 

det ur ett besöksnäringsperspektiv noteras stora utmaningar för storstads-

regionerna och de områden som historiskt har lockat till sig ett stort antal 

utländska besökare. Men även på landsbygden krävs krafttag för att 
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mobilisera och samla krafter för att möta ”den nya verkligheten” med 

hållbara förtecken.  

Hemestern indikerar att landsbygden på många sätt är en vinnare när 

sommaren 2020 summeras. Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av 

många, även en del ganska nymornade entusiaster,  men ofta av människor 

som normalt lever ett rörligt liv och nu ser möjligheterna att upptäcka 

Sveriges natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. För att 

möta det ökande besöksantalet ute i naturen, av såväl tillresande som 

kommuninvånare, ställs nya krav på mottagarorganisationen, det vill säga på 

de offentliga organisationerna och på besöksnäringsaktörerna.  

Turism är en aktivitet som utövas av besökare och det krävs insatser från 

både samhälle och näringsliv för att turism ska kunna utövas. Vidare behöver 

man att ur ett samhällsperspektiv, definiera destinationens kapacitet och 

därvid vårda och värna natur- och kulturlandskapet. Det är grundstrategin för 

en hållbar framtidsutveckling där hållbarhetsarbetet involverar hela 

samhället.  

Turismfrågan behöver hanteras på rätt sätt i kommunens olika enheter och 

förvaltningar, främjas i ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett 

professionellt och strategiskt sätt på destinationsnivå samt att besöksnärings-

aktörerna bidrar till den hållbara utvecklingen och att besökaren upplever 

området med minsta möjliga klimatpåverkan och största möjliga positiva 

lokala påverkan. 

Visit Hornborgasjön är sedan år 2015 ett organiserat och resurssatt 

samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner med en samman-

hållande affärsutvecklingsresurs som tillsammans med representanter från 

varje kommun och samarbetspartners arbetar med att utveckla området runt 

Hornborgasjön. För Falköpings del ingår hela kommunen i detta område och 

naturligtvis de aktörer som önskar vara med. Samarbetet riktas nu mot ”Visit 

Hornborgasjön – en hållbar destination på riktigt”. Hållbarhetsstrategin har 

till syfte att skapa ett mer tryggt, hållbart och klimatsmart område med ett 

styrande värdskap och en genomtänkt kommunikation. 

För att möta framtiden på ett hållbart sett behöver Visit Hornborgasjön med 

samarbetspartners tillsammans kvalitetssäkra destinationen innan 

marknadsföring och försäljning. Det går inte att marknadsföra platser som 

för länge sedan uppnått kapacitetstaket. Effekten blir en besviken besökare 

och en totalt negativ upplevelse även för de som bor i området vilket skadar 

destinationen långsiktigt.  

Strategin för Visit Hornborgasjön kommer beakta Hållbarhetsklivets 

principer liksom innehållet i Agenda 2030 och antagna hållbarhetsstrategier i 

kommunerna. Genom att Falköpings kommun ansluter sig till Hållbarhets-

klivet blir vårt område en del av den viktiga och nödvändiga omställningen 

för en hållbar turismutveckling.  
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Finansiering 

Att Falköpings kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet innebär att 

kommunen tar en aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men förbinder 

sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-14 

Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet 2020, bakgrund 
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 Kommunstyrelsen 

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun från och med den  

1 mars 2021 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 

Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande.  

 Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 

grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 

besöksnäringssatsningar. 

 Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 

framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 

Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

 Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 

besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och 

får samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

 Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 

förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 

Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 

privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 

skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 

miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 

nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 

sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring 

och alla måste dra sitt strå till stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 

Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 

besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 

omställningen till ett hållbart samhälle.  
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Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, 

med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 

(delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett 

hållbart samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande 

för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av 

besöksnäringen i Västsverige.  

De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för både boende och besökare 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer 

inom besöksnäringen kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra 

grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 

konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 

inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från 

destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-

utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. 

Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val 

besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion 

och agerande på plats. Detta kan en destination påverka genom att utveckla 

och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som 

möjligt. Genom att vara rädda om vår natur säkerställs en attraktiv 

destination även i framtiden.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 

 Att få besökare att stanna längre 

 Att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 

 Att underlätta för besökare att agera hållbart 

2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. 

Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna 

erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock 

måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet 

besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 
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 Insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 

genereras stannar lokalt  

 Målgrupper som bidrar positivt till platsen 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns 

möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av 

året. Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 

besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta 

platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte 

ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 

konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa 

konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder som Turistrådet föreslår kan prioriteras är följande.  

 Stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 

beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, t.ex. 

evenemang 

 Förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom 

förbättrad logistik 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. 

Detta visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter 

som står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor 

och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för 

sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också viktig för integrationen 

genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är 

dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns 

det ett antal utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är 

svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets 

förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla 

personal.  

Exempel på åtgärd som Turistrådet föreslår kan vara att prioritera att skapa 

och testa modeller för samverkan för att skapa fler heltidstjänster. 

Förvaltningens bedömning 

Utvärderingen av våren, sommaren och hösten 2020 uppvisar en helt unik 

situation för såväl samhället som turismen, inkluderat besöksnäringen. Den 

näring som ofta har benämnts som ”världens snabbast växande” har världen 

över förlorat stora delar av sitt innehåll på grund av Covid-19. Pandemin slår 

hårt mot hela samhället, mot hälsa, företag, jobb och ekonomi. I Sverige kan 

det ur ett besöksnäringsperspektiv noteras stora utmaningar för 

storstadsregionerna och de områden som historiskt har lockat till sig ett stort 

antal utländska besökare. Men även på landsbygden krävs krafttag för att 

mobilisera och samla krafter för att möta ”den nya verkligheten” med 

hållbara förtecken.  

Hemestern indikerar att landsbygden på många sätt är en vinnare när 

sommaren 2020 summeras. Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av 

många, även en del ganska nymornade entusiaster,  men ofta av människor 

som normalt lever ett rörligt liv och nu ser möjligheterna att upptäcka 
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Sveriges natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. För att 

möta det ökande besöksantalet ute i naturen, av såväl tillresande som 

kommuninvånare, ställs nya krav på mottagarorganisationen, det vill säga på 

de offentliga organisationerna och på besöksnäringsaktörerna.  

Turism är en aktivitet som utövas av besökare och det krävs insatser från 

både samhälle och näringsliv för att turism ska kunna utövas. Vidare behöver 

man att ur ett samhällsperspektiv, definiera destinationens kapacitet och 

därvid vårda och värna natur- och kulturlandskapet. Det är grundstrategin för 

en hållbar framtidsutveckling där hållbarhetsarbetet involverar hela 

samhället.  

Turismfrågan behöver hanteras på rätt sätt i kommunens olika enheter och 

förvaltningar, främjas i ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett 

professionellt och strategiskt sätt på destinationsnivå samt att 

besöksnäringsaktörerna bidrar till den hållbara utvecklingen och att 

besökaren upplever området med minsta möjliga klimatpåverkan och största 

möjliga positiva lokala påverkan. 

Visit Hornborgasjön är sedan år 2015 ett organiserat och resurssatt 

samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner med en 

sammanhållande affärsutvecklingsresurs som tillsammans med 

representanter från varje kommun och samarbetspartners arbetar med att 

utveckla området runt Hornborgasjön. För Falköpings del ingår hela 

kommunen i detta område och naturligtvis de aktörer som önskar vara med. 

Samarbetet riktas nu mot ”Visit Hornborgasjön – en hållbar destination på 

riktigt”. Hållbarhetsstrategin har till syfte att skapa ett mer tryggt, hållbart 

och klimatsmart område med ett styrande värdskap och en genomtänkt 

kommunikation. 

För att möta framtiden på ett hållbart sett behöver Visit Hornborgasjön med 

samarbetspartners tillsammans  kvalitetssäkra destinationen innan 

marknadsföring och försäljning. Det går inte att marknadsföra platser som 

för länge sedan uppnått kapacitetstaket. Effekten blir en besviken besökare 

och en totalt negativ upplevelse även för de som bor i området vilket skadar 

destinationen långsiktigt.  

Strategin för Visit Hornborgasjön kommer beakta Hållbarhetsklivets 

principer liksom innehållet i Agenda 2030 och antagna hållbarhetsstrategier i 

kommunerna. Genom att Falköpings kommun ansluter sig till 

Hållbarhetsklivet blir vårt område en del av den viktiga och nödvändiga 

omställningen för en hållbar turismutveckling.  

Finansiering 

Att Falköpings kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet innebär att 

kommunen tar en aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men förbinder 

sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-14 

Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet 2020, bakgrund 
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Beslutet ska skickas till 

Magnus Sundén, näringslivsavdelningen 

Klara Börjesson Ahlqvist, näringslivsavdelningen 

Sofia Lennström, näringsavdelningen 

Maria Wallengren, kultur- och fritidsförvaltningen  

Edvin Ekholm, avdelningen hållbar kommunikation 

Turistrådet Västsverige 

 

 

 

 

Klara Börjesson Ahlqvist 

Turistchef 



    
 

Hållbarhetsklivet 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 
inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når 
framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig 
själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för 
att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 
på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi 
sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.  

De fyra principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen 
kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och 
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal 
hallbaretsklivet.se för att inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 

aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en 

påverkan på naturen på resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir 

avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion 

och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och 

marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 

rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination. 

 



    
 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

 marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 

 att få besökare att stanna längre 

 att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 

 att underlätta för besökare att agera hållbart 

 

2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är 

nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 

restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och 

besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

 att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 

 insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar 

lokalt  

 målgrupper som bidrar positivt till platsen 

 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
 

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 

emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög 

beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad 

boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 

kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 

konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 

lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder kan vara att prioritera; 

 stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade 

tidpunkter och på önskade platser, t.ex. evenemang 

 förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad logistik 

 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på 

behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för 

framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är 

besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också 

viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är 

dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 

utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 



    
 

heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland 

har svårt att attrahera och behålla personal.  

Exempel på åtgärd kan var att prioritera att skapa och testa modeller för samverkan för att 

skapa fler heltidstjänster. 

Turistrådet Västsverige, september 2020 

 

Förslag till beslut 

 

Xs kommun beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring.  

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 

 kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 
hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

 kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som 
är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030 

 kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet 
att ta del av andras initiativ 

 kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till 
några ekonomiska åtaganden  
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§ 11 Dnr 2020/00189 430 

Remittering av förslag till föreskrifter och skötselplan 
för naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till avgränsning av naturreservatet 

Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan. 

2 Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss under tiden den 15 februari 

2021 till och med den 15 april 2021 enligt sändlistan.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i statliga bidrag för det 

lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Syftet med 

projektet är att bilda ett nytt naturreservat i Väsmestorp. Stadsbyggnads-

avdelningen har tagit fram förslag till avgränsning av naturreservatet, samt 

förslag till föreskrifter och skötselplan. Falköpings kommun äger samtliga 

fastigheter inom det planerade naturreservatet utom Väsmestorp 1:6. 

Förhandlingar pågår om att förvärva del av fastigheten Väsmestorp 1:6.  

Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer 

samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade 

reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.  

Syftet med naturreservatet är att: 

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med 

hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, 

lövsumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i 

nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved 

i olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogs-

miljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 

kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 

 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område 

som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 
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 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag 

får ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras 

och utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

Skälen för Falköpings kommuns beslut 

Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet 

är följande.  

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder 

och som är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 

kärlväxter varav flera är rödlistade. 

 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 

stenmurar.  

 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, 

jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, 

ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit 

flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  

 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen 

levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett 

rikt växt- och djurliv. 

De största hoten mot de värdefulla kulturmiljöerna och den biologiska 

mångfalden i området är skogsbruk och exploatering samt upphörd hävd. 

Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och 

naturvärdena. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

förslag till avgränsning av naturreservatet Väsmestorp, samt förslag till 

föreskrifter och skötselplan samt att kommunstyrelsen skickar förslaget på 

remiss under tiden den 15 februari 2021 till och med den 15 april 2021 enligt 

sändlistan. 

Finansiering 

Finansiering av reservatsbildningen sker med hjälp av statliga bidrag för det 

lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-14 
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Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings 

kommun 

Bilaga 1 Beslutskarta  

Bilaga 2 Översiktskarta 

Bilaga 3 Förslag till skötselplan 

Bilaga 4 Skötselplanekarta  

Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 

Bilaga 6 Sändlista 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen     



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Carin Franson   Kommunekolog   0515-88 51 29   carin.franson@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 

Remiss av förslag till beslut om bildande av naturreser-
vatet Väsmestorp 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till avgränsning av naturreservatet 

Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan. 

2 Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss under tiden den 15 februari 

2021 till och med den 15 april 2021 enligt sändlistan. 

Bakgrund 

Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i statliga bidrag för det 

lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Syftet med 

projektet är att bilda ett nytt naturreservat i Väsmestorp. Stadsbyggnadsav-

delningen har tagit fram förslag till avgränsning av naturreservatet, samt 

förslag till föreskrifter och skötselplan. Falköpings kommun äger samtliga 

fastigheter inom det planerade naturreservatet utom Väsmestorp 1:6. 

Förhandlingar pågår om att förvärva del av fastigheten Väsmestorp 1:6.  

Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer 

samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade 

reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.  

Syftet med naturreservatet är att: 

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med 

hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, 

lövsumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i 

nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved 

i olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i 

skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 

kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 
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 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område 

som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 

 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag 

får ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras 

och utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

Skälen för Falköpings kommuns beslut 

Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet 

är följande.  

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder 

och som är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 

kärlväxter varav flera är rödlistade. 

 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 

stenmurar.  

 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, 

jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, 

ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit 

flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  

 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen 

levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett 

rikt växt- och djurliv 

De största hoten mot de värdefulla kulturmiljöerna och den biologiska 

mångfalden i området är skogsbruk och exploatering samt upphörd hävd. 

Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och 

naturvärdena. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

förslag till avgränsning av naturreservatet Väsmestorp, samt förslag till 

föreskrifter och skötselplan samt att kommunstyrelsen skickar förslaget på 

remiss under tiden den 15 februari 2021 till och med den 15 april 2021 enligt 

sändlistan. 

Finansiering 

Finansiering av reservatsbildningen sker med hjälp av statliga bidrag för det 

lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-14 

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings 

kommun 

Bilaga 1 Beslutskarta  

Bilaga 2 Översiktskarta 

Bilaga 3 Förslag till skötselplan 

Bilaga 4 Skötselplanekarta  

Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 

Bilaga 6 Sändlista    

Beslutet ska skickas till 

Carin Fransson, kommunekolog, för utskick enligt sändlista 

 

 

 

Carin Franson 

Kommunekolog 
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Kommunledningsförvaltningen    

 

Carin Franson   Kommunekolog   0515-88 51 29   072-7305109    carin.franson@falkoping.se 

Falköpings kommun   521 81 Falköping   Besök: Stadshuset   S:t Sigfridsgatan 9   Telefon 0515-88 50 00   Telefax 0515-88 51 01 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Postgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 

 

Bildande av naturreservatet Väsmestorp i 
Falköpings kommun 

 

Uppgifter om naturreservatet Väsmestorp 
 

Namn:  Naturreservatet Väsmestorp 

NVR ID                                

Kommun:  Falköping 

Län:  Västra Götalands län 

Fastigheter: Del av Väsmestorp 2:50, del av Torrevalla 1:1 och del 

av Väsmestorp 1:6 

Markägare: Falköpings kommun, Christer Ström 

Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun 

Areal:  19,5 ha  

Naturgeografisk region: Falbygden 
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Innehåll 
 

Beslut om bildande och skötselplan 

 

Syftet med naturreservatet 

 

Skälen för Falköpings kommuns beslut 

 

Beslut om föreskrifter 

 

Ärendets handläggning 

 

Falköpings kommuns bedömning och motivering 

 

Beskrivning av naturreservatet 

 

Planeringsbakgrund 

 

Upplysningar 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Beslutskarta 

 

Bilaga 2. Översiktskarta 

 

Bilaga 3. Skötselplan 

 

Bilaga 4. Skötselplanekarta 

 

Bilaga 5. Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 

 

Bilaga 6. Sändlista remiss 
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Beslut om bildande och skötselplan 

Falköpings kommun förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som 

naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. 

 

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Väsmestorp. 

 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

 

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. fastställer Falköpings kommun bifogad skötselplan för naturreservatets 

långsiktiga vård. 

 

 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade 

naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova 

träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i          

olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 

kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 

 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är 

värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

 

 

Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 

 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får   

ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och 

utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

 

 

Skälen för Falköpings kommuns beslut 

Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: 

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder och som 

är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 

kärlväxter varav flera är rödlistade. 



    4 (10) 

  

 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 

stenmurar.  

 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, jordtistel, 

backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, ask, mindre 

hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit flugsnappare, 

rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  

 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen levande 

skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett rikt växt- och 

djurliv. 

 

De största hoten mot de värdefulla kulturmiljöerna och den biologiska mångfalden 

i området är skogsbruk och exploatering samt upphörd hävd. Genom att området 

skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och naturvärdena. 

 

 

Beslut om föreskrifter 

Falköpings kommun beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

 

A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken) 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet:  

 

1. Uppföra byggnad eller anläggning.  

 

2. Uppföra mast, torn, vindkraftverk eller liknande anordning.  

 

3. Anlägga väg, parkeringsplats, luft- eller markledning, stängsel eller 

hägnad.  

 

4. Anordna upplag, utföra fyllning eller tippning.  

 

5. Borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt, ej heller husbehovstäkt.  

 

6. Dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets 

hydrologiska förhållanden.  

 

7. Avverka träd, gallra, röja, plantera eller utföra skogsbruksåtgärd.  

 

8. Ta bort, flytta eller upparbeta döda träd, buskar eller vindfälle.  

 

9. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.  

 

10. Tillföra naturliga eller kemiska växtnäringsämnen.  

 

11. Stödutfodra med annat än mineralfoder. 
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Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd bedriva bete mellan 1 nov – 

15 april.  

 

 

Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 

 

1. När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för 

naturreservatets vård och skötsel. 

 

2. Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luft-

ledningar enligt gällande ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut. Mark-

skador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer markskador ska de 

repareras. 

 

3. Vid underhåll av befintliga leder, stigar och vägar. 

 

4. Träd får tas ned om det finns risk för skada på byggnader och anläggning-

ar. 

 

 

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap. 6 § miljöbalken)  

 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 

uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas. 

 

1. Utmärkning av naturreservatet i terrängen enligt svensk standard och 

Naturvårdsverkets anvisningar.  

 

2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor och vandringsled.  

 

3. Betesdrift, inklusive stängsling och vattenförsörjning m.m.  

 

4. Restaurering av lövskog och betesmark.  

 

5. Ringbarkning, gallring och röjningar av bl.a. gran och buskar samt i 

anslutning till gamla och grova lövträd och efterträdare till dessa.  

 

6. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 

och vattenförhållanden.  

 

7. Körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder. 

 

 

C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 

samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)  

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet:  

 

1. Framföra motordrivet fordon. 
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2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 

eller omkullfallna träd och buskar.  

 

3. Utplantera växt- eller djurart.  

 

4. Fånga och insamla ryggradslösa djur. 

 

5. Cykla eller rida.  

 

Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:  

 

6. Anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer.  

 

Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall:  

 

 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 

för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.  

 

 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, genomför naturinventeringar 

vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte om förbud 

mot insamling av växt- och eller djurart. 

 

 

Föreskrift C1 gäller inte:  

 

 När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av 

befintliga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar 

använder erforderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska 

repareras. 

 

 

Ärendets handläggning 

Falköpings kommun beviljades 300 000 kronor i statliga bidrag till ett lokalt 

naturvårdsprojekt 2020. I projektet ingick att bilda naturreservatet Väsmestorp 

genom att ta fram förslag till föreskrifter och en skötselplan, utföra gränsmarker-

ingar, samt att ta fram reservatsskyltar. Samråd angående förslaget till föreskrifter 

och skötselplan har skett med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Av bilaga 6 

framgår vilka remissinstanser som har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Falköpings kommun avser att köpa del av fastigheten Väsmestorp 1:6. 

 

 

Falköpings kommuns bedömning och motivering 

Beskrivning av naturreservatet 

Natur- och kulturhistoriska värden 

Stenmurslandskapet vid Väsmestorp har mycket höga naturvärden. Terrängen 

präglas av höjder och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. Västra delen av 

området består av en fin och välutvecklad lövsumpskog med grov gråal och 
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klibbal. Gråalen är ibland beståndsbildande vilket är ovanligt. Det finns rikligt 

med död ved i området och mycket av denna är även grov. Området är klassat 

som nyckelbiotop. I söder finns en ekhage i ett kulligt landskap. Ekhagen är från 

landskapsbildssynpunkt vacker med grova vidkroniga ekar och inramning av 

mäktiga stenmurar. Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, 

smörbollar, stagg och brudbröd. Nord-nordväst om Västergården i Väsmestorp 

finns en sydslänt med artrika silikatgräs-marker som hävdas väl genom bete. Stora 

delar har mycket fin flora med ögontröst, brudbröd, backtimjan, backnejlika, 

ängshavre, småfingerört, jordtistel, backsippa och jungfrulin.  

 

Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på 

stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga 

stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera 

stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området. Under åren 1910-

1930 odlade lantbrukaren Erik Andersson upp sänkan mellan de båda vackra 

ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmurslandskap vid sin gård. När 

odlingslandskapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste han en 

minnessten på vilken det står 1920. Erik Andersson byggde dessutom sidovallar 

av sten utmed bäcken samt en väl bevarad timrad vattenkvarn.  

 

Strax norr om reservatet finns Torrevalla kyrkväg, som förr utgjorde transportväg 

mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Här finns även en gränssten från laga skifte 

och ännu i befintlig gräns och en gropavall, som är markerad på Väsmestorps bys 

laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen begränsas till största delen på båda sidor 

av stenmurar. Vägen har i denna del karaktär av fägata. Den anlades av Johannes 

Andersson, allmänt kallad ”Greningen” under 1870-talet. Ett annat fint stenarbete 

är Greningens stenbro över Grisslebäcken i Väsmestorp.  

 

Friluftsliv 

Området ligger tätortsnära och genom hela området löper en naturstig som har 

anlagts av Naturskyddsföreningen tillsammans med Sörby-Floby hembygdsför-

ening. Stigen som löper genom området är en del av den så kallade Flobyrundan. 

 

Motivering av beslutet 

Motiv för skyddet är att bevara naturreservatets helhetsvärden. I Väsmestorp finns 

ett varierat och småbrutet landskap med hävdade naturliga gräsmarker, lövsump-

skog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder under senare tid, grova 

träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. Natur-

reservatet har mycket höga natur- och kulturvärden och har goda möjligheter att 

utveckla ytterligare naturvärden med rätt skötsel. För att reservatets naturvärden 

ska bevaras och utvecklas behöver det därför undantas från skogsproduktion och 

annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas. 

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konse-

kvensutredning vid regelgivning, bedömer Falköpings kommun att de föreslagna 

ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 

kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensut-

redning av regelgivning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gropavall
https://www.youtube.com/watch?v=cctQId6-Unk
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Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbe-
stämmelser 

 

Riksintressen 

Naturreservatet Väsmestorp berörs inte av några riksintressen.  

 

Kommunal översiktsplan och detaljplaner  

Naturreservatet Väsmestorp ligger väl i linje med kommunens översiktsplan såväl 

när det gäller naturvård som rörligt friluftsliv. Två detaljplaner berörs av natur-

reservatet. I detaljplanen för Floby samhälle, Torrevalla 1:1 med flera är marken 

planlagd som park och plantering och i detaljplanen kvarteret Forellen med flera 

är marken planlagd som park och natur. Beslutet om föreskrifter och skötselplan 

för Väsmestorp är väl förenliga med besluten om detaljplanerna. 

 

Miljömål 

Naturreservatet bidrar till att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen levande 

skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. 

 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 

markanvändning att avsevärt försvåras. Falköpings kommun bedömer att om-

rådets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. 

Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst 

avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken 

finner Falköpings kommun att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för 

att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Hushållningsbestämmelser 

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 

och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området 

gällande översiktsplanen.  

 

 

Upplysningar 

 

Dispens från föreskrifterna m.m. 
Om det finns särskilda skäl får Falköpings kommun medge dispens från före-

skrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som 

strider mot syftet med reservatet. Om det finns synnerliga skäl får Falköpings 

kommun helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat (7 kap. 7 § miljö-

balken). 
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Skogsvårdslagen  
Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 

att gälla i naturreservatet, (se 4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  

 

Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för 

att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog. 

  

 

Annan lagstiftning gäller som vanligt  
Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 

vanligt, t.ex. följande:  

 

• Miljöbalkens bestämmelser om generella biotopskydd, vattenverksamhet och   

  artskydd  

 

• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen  

 

• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen  

 

• Kulturmiljölagen  

 

• Jaktlagstiftningen 

 

 

Reservatets gränser 
Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se 

bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. efter 

fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen anses följa 

fastighetsgräns i berörd del. Vägsamfälligheten Väsmestorp S:1 ska inte ingå i 

naturreservatet. Inga privat ägda fastigheter ingår i naturreservatet. 

 

 

Förvaltare och förvaltningsuppgifter 

 Förvaltare för naturreservatet är Falköpings kommun.  

 

 Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg, 

 enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 

 

 Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Falköpings 

 kommun. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och 

 ska vid behov revideras. 

 

 

Ersättningstalan  

Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra 

anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan i Mark- och miljödomstolen som 

får avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap. 13 § miljöbalken 

lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit 

laga kraft, i annat fall förlorar sakägaren rätten till ersättning.  
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Kungörelse  

Beslutet ska kungöras i kommunens författningssamling och i Falköpings 

Tidning.  
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Inledning 
Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 

ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvalt-

aren, d.v.s. den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. 

Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra 

intressenter. 

 

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet 

och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas. 

 

I skötselplanen finns en beskrivande del. Där anges bland annat naturreservatets 

syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den 

andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur 

naturreservatet ska skötas. 
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1.  Syfte  

Syftet med naturreservatet är att:  

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade 

naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova 

träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i          

olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 

kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 

 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är 

värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

 

 

Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 

 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får   

ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och 

utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

 

 

 

2.  Beskrivning av området  

2.1  Uppgifter om naturreservatet 

Namn:  Naturreservatet Väsmestorp 

NVRID  

Län:  Västra Götalands län 

Kommun:  Falköping 

Socken/församling: Sörby 

Naturgeografisk region: Falbygden  

Karta: Ekonomisk karta: 07390, 07391  

Lägesbeskrivning: Naturreservatet Väsmestorp är beläget nordost om 

Floby stationssamhälle. 

Förvaltare: Falköpings kommun 

Areal: Totalt 19,5 ha 

 
Markslag och naturtyper Areal år 2020, ha 

Ädellövskog 0,9 

Triviallövskog 0,6 

Lövsumpskog 5,0 

Betesmark 12,3 

Åker 0,6 

Slåttermark 0,03 

Tomtmark 0,02 
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2.2  Topografi och läge 

Området ligger i direkt anslutning till Floby stationssamhälle. Den högsta punkten 

i reservatet ligger på cirka 167 m.ö.h.  

 

 

2.3  Geologi och hydrologi 

Områdets södra och norra begränsningar utgörs till stor del av höjdryggar, så 

kallade randmoräner med inslag av sorterat material. Dessa ger området en 

speciell inramning. De lägre delarna ligger troligen på morän, även här med inslag 

av sorterat material. Området avvattnas åt väster genom Grisslebäcken. Den del av 

bäcken som rinner genom stenmurslandskapet är rätad. Den s.k. Börstikällan 

ligger i reservatets västligaste del och är en av ett tiotal källor utmed randmoränen. 

En viktig förutsättning för att naturvärdena ska kunna bevaras är en opåverkad 

hydrologi.  

 

 

2.4  Markanvändning  

På ekonomiska kartbladet från 1877-1882 framgår att stora delar av de låglänta 

delarna utgjordes som kärrmarker och mossar. En mindre del hyste lövskog och de 

högre belägna delarna var antingen åker eller äng. En stor del av området 

hävdades troligtvis som slåtteräng, bete eller brukades som åker.  

 

 

2.5  Kulturhistoriska bevarandevärden 

Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på 

stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga 

stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera 

stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området. 

 

 

Stenmurslandskapet i Väsmestorp 

På Västergården i Väsmestorp i Sörby socken bodde lantbrukaren Erik Andersson 

som föddes 1895 i Marka socken. Under åren 1910-1930 odlade han upp sänkan 

mellan de båda vackra ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmursland-

skap vid sin gård. Marken var mycket stenbunden, men med egen kraft bröt han 

upp stenarna med järnspett och trästång. Han lyfte själv upp de flesta av dem i 

stenmurarna. Tidvis hade han hjälp av hästsläpa och stenkran. När odlingsland-

skapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste har en minnessten på 

vilken det står 1920.  

 

Erik Andersson byggde dessutom sidovallar av sten utmed bäcken samt en väl 

bevarad timrad vattenkvarn. I dalgången vid Grisslebäcken har det funnits flera 

kvarnar och smedjor under äldre tider. Den nuvarande kvarnen byggdes av Erik 

Andersson 1936, men delar av kvarnen är betydligt äldre och kommer från ned-

lagda kvarnar i Östra Tunhem, Gökhem, Trävattna och Torbjörntorp. Vattnet till 

kvarnhjulet leddes i en numera torr kanal, som var ingrävd i åssluttningen och 

som fick sitt vatten från bäcken en bit uppströms. Vattentillgången var dock för 

liten en stor del av året och det var bara vår och höst som det stora kvarnhjulet 
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orkade dra runt kvarnstenen. Numera sköts kvarnen av Sörby-Floby hembygds-

förening. 

 

Torrevalla kyrkväg 

Strax norr om reservatet finns en gammal kyrkväg, som förr utgjorde transportväg 

mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Den gamla kyrkvägen från Torrevalla säteri 

till Sörby kyrka har haft många upphovsmän under äldre tider. Här finns även en 

gränssten från laga skifte och ännu i befintlig gräns och en gropavall, som är 

markerad på Väsmestorps bys laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen är cirka 

1070 m lång och 4-15 m bred. Den utgör en del av kyrkvägen från Torrevalla 

säteri till Sörby kyrka. Den begränsas till största delen på båda sidor av stenmurar. 

Murarna utgörs både av enkel- och dubbelmurar. Vägen har i denna del karaktär 

av fägata.  

 

Greningens stenbro, jordkällare och stenmurar 

I Sörby socken finns många fina stenarbeten. En av de skickligaste stenarbetarna 

hette Johannes Andersson, allmänt kallad ”Greningen”. Han lade många vackra 

stenmurar, samt byggde välvda jordkällare och broar i bygden under den senare 

delen av 1800-talet. Han föddes 1839 i Jäla socken, men bodde större delen av sitt 

liv på ”Sörby slätter”, som var Sörby bys tåbebyggelse. Hans hem finns kvar som 

en torplämning, bestående av två husgrunder och en källargrund. Fädreven i 

Torrevalla anlades av Greningen på 1870-talet. I Väsmestorps utmarker norr om 

naturreservatet finns ”Lillingens” jordkällare som är utförd av Greningen. 

Källaren har ett mycket vackert valvslaget tak. Greningen uppförde även en 

stenbro över Grisslebäcken, vars konstruktion är en kallmurning av tuktade stenar.  

 

 

2.6  Vegetation, flora och fauna 

 

Vegetation översiktlig beskrivning 

Området är kuperat och hyser många olika naturtyper. Terrängen präglas av höjder 

och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. De högsta skogliga naturvärdena 

finns i den välutvecklade lövsumpskogen utmed den stenlagda Grisslebäcken. 

Klibbal och gråal är dominerande trädslag, med inslag av ask, björk, alm, fågelbär, 

lönn, oxel och lind. Enstaka alar har åldersbestämts till 120 år. Buskskiktet består 

framför allt av hägg men även en del måbär. I fältskiktet finns en del signalarter 

som gullpudra, kärrfibbla, bäckbräsma och stinksyska. Det finns rikligt med död 

ved i form av lågor och torrträd och mycket av denna är även grov. Området är 

klassat som nyckelbiotop. Av den ekonomiska kartan från slutet av 1800-talet 

framgår det att delar av området då var bevuxen med lövskog. I utkanterna utgörs 

skogen till stor del av igenväxande betesmark.  

 

Längst söderut finns en ekhage med ett stort antal värdefulla hagmarksekar. Ek-

hagen är från landskapsbildssynpunkt vacker och inramas av en mäktig stenmur. 

Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, smörbollar, stagg och 

brudbröd.  

 

Söder om alsumpskogen finns en stenbunden naturbetesmark. Trädskiktet i hag-

marken domineras av grov björk med grov skorpbark, med stort inslag av tall, 

samt grov asp, ask, sälg och ek. Intressanta arter i fältskiktet är knägräs, slank-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gropavall
https://www.youtube.com/watch?v=cctQId6-Unk
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starr, hirsstarr, liten blåklocka, gökärt, gulmåra, gökblomster, blåsuga, ljung och 

slåttergubbe, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe. 

 

Nordnordväst om Västergården i Väsmestorp finns en sydslänt med artrika silikat-

gräsmarker som hävdas väl genom bete. Trädskiktet utgörs av grov björk, fågel-

bär, lönn, alm, ek och enstaka gran. Buskskiktet domineras av en, med inslag av 

rosor och krusbär. Stora delar har mycket fin flora med tjärblomster, brudbröd, 

backnejlika, backtimjan, ängshavre, darrgräs, småfingerört, väddklint, sandviol, 

liten blåklocka, jordtistel, backsippa och jungfrulin.  

 

 

Svampar 

En inventering av svampar utfördes av Västgötabergens svampklubb under 2020. 

Det finns framför allt tre områden som är särskilt viktiga för svampfloran i 

området. Det är ekhagen, de naturliga betesmarkerna kring torrbackarna i nordost 

och alsumpskogen.  

 

I ekhagen finns flera svamparter som bildar mykorrhiza med ek eller lövträd. 

Bland dessa kan nämnas ekriska, rödsopp och svavelmusseron. De naturliga betes-

markerna hyser många vaxskivlingsarter. Bland dessa kan blek ängsvaxskivling 

och den rödlistade arten trådvaxskivling nämnas. Här har också påträffats den 

ganska ovanliga arten slät fjällskivling. 

 

De viktigaste områdena för svampfloran är alsumpskogarna. Här finns gott om 

död ved vilket har gynnat en rik förekomst av vedlevande arter såsom skinn-

svampar och tickor. Cirka 25 olika tickarter har noterats i området. Bland mer 

ovanliga arter kan nämnas den västliga arten rostticka och den tidigare rödlistade 

arten stor aspticka. Andra ganska ovanliga tickor är cinnoberticka, opalporing och 

valkticka. Bland funna skinnarter kan nämnas kantarellmussling, naftalinskinn, 

rosenskinn och tvåfärgsskinn. Bland marksvampar har flera fynd noterats av den 

rödlistade arten fläckig puderskivling. 

 

 

Fauna 

Rådjur, fälthare, grävling och ekorre är vanligt förekommande i området. Någon 

inventering av däggdjur har dock inte utförts. Falbygdens Fågelklubb inventerade 

fåglar i området från slutet av april till början av juni 2020. Artlistan visar att det 

är en påfallande stor artrikedom i Väsmestorp. Femtiofem arter påträffades varav 

många häckar i området. Trots sin relativa litenhet så har området ett rikt och 

varierat fågelliv. I de betade markerna påträffades trädgårdssångare, trädpiplärka, 

bofink och flera olika trastar. I den högstammiga björkskogen som övergår i al-

sumpskog ner mot Grisslebäcken i skötselområde 6 påträffades revir av mindre 

hackspett och större hackspett. Här häckade även svartvit flugsnappare tillsam-

mans med flera arter sångare. Rosenfink och törnsångare kunde också höras nere 

vid bäcken.  

 

Bäckravinen med den välutvecklade alsumpskogen i skötselområde 1 bedömdes 

vara den mest värdefulla fågelbiotopen. Där påträffades ytterligare ett revir av 

mindre hackspett. Gärdsmygen är en av typarterna i området. Tidigt på våren 

dominerar mesar, inte minst entita, samt bofink, rödhake och trastarna. I maj tar 



7    7 (15) 

  

sångarna över. Svarthätta är en annan dominant art, tillsammans med de ständigt 

närvarande lövsångarna. Flera revir av gransångare och grönsångare har även 

påträffats i området. I betesmarken i skötselområde 2 påträffades ett ormvråksbo 

samt ytterligare ett revir med mindre hackspett. Även glador har påträffats vid 

flera tillfällen, men någon konstaterad häckning finns inte i området.  

 

Under våren 2019 har även en inventering reptiler genomförts i Väsmestorp. I 

området finns stenmurar, stenrika platser och sydsluttningar som borde vara 

intressanta miljöer för reptiler. Inga reptiler påträffades dock under inventeringen.  

 

I samband med inventeringen av reptiler så gjordes även ett enklare försök att 

inventera fladdermöss. Fladdermössen inventerades endast en natt på två platser 

inom inventeringsområdet utan ambition att göra en heltäckande inventering. Vid 

inventeringen, med autoboxar,  påträffades tre arter; nordfladdermus, mustasch/ 

taiga fladdermus och vattenfladdermus. Artkomplexet mustasch/taiga fladdermus 

noterades som en art då de är mycket svåra att skilja åt. Nordfladdermus registrer-

ades flest gånger. Därefter registrerades resterande arter, med en observation av 

vardera. Trots att väderförhållanden var goda motsvarade resultatet av inventer-

ingen inte vad som kan förväntas gällande art- och individrikedom. En förklaring 

kan vara att fladdermössen ynglade och var mindre aktiva under inventeringsnat-

ten i slutet på juni. En annan förklaring, kan vara att området är isolerat och svårt 

att hitta fram till för fladdermöss. Områdets förutsättningar antyder att det borde 

finnas fler arter. Det finns bland annat miljöer på flera platser i området som 

skulle tilltala den rödlistade fransfladdermusen.  

 

I Grisslebäcken finns öring. Bäcken har tidigare även hyst flodkräfta.  

 

 

Hotade, sällsynta och några på annat sätt naturvårdsintressanta arter i 

reservatet 

Artuppgifter från utförda inventeringar finns redovisade i Artportalen.  

 

 

2.7  Friluftsliv 

Väsmestorp med stenmurslandskapet är ett mycket omtyckt utflyktsmål och ströv-

område för närboende. De vanligaste aktiviteterna i området är promenader. När 

reservatet har bildats kommer antalet besökare sannolikt att öka. Det kommer att 

ställa ökade krav på att området är lättillgängligt och att det finns bra information 

om området.  

 

 

2.8  Bebyggelse och anläggningar 

Det finns två byggnader i skötselområde 7. Två parkeringsplatser planeras i 

anslutning till entréerna till reservatet.  
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3.  Skötsel och bevarandemål 

 

3.1  Utgångspunkter för indelning i skötselområden 

Indelning av skötselområdena utgår från naturtyp och skötselbehov. Naturreser-

vatet är indelat i 11 skötselområden. 

 

 

3.2  Konsekvenser av klimatförändringar  

De mest sannolika konsekvenserna av pågående klimatförändringar i reservatet 

kan bli en ökad igenväxningstakt vilket kan behöva motverkas genom bl.a. ökade 

röjningsinsatser och betestryck samt förlängd betessäsong. Klimatförändringarna 

kan också gynna invasiva arter vilket kan motverkas genom att sätta in bekämp-

ningsåtgärder i ett tidigt skede.  

 

 

3.3  Beskrivning av skötselområden 

 

Skötselområde 1 

Markslag/naturtyp: Lövsumpskog, ädellövskog, igenväxt hagmark 

Areal: 5,3 ha 

 

Beskrivning  

Huvuddelen av området är klassat som nyckelbiotop. Moränåsen i norr utgörs av 

igenväxande betesmark. Trädskiktet domineras här av grov björk varav många har 

grov skorpbark. Buskskikt och fältskikt är sparsamt utvecklat och det finns mycket 

jordblottor. Enstaka blåsippa finns även. I den sydöstra delen finns ett mindre 

område med igenväxt hagmark av ask-almtyp. Trädskiktet domineras här av grov 

alm. Andra trädslag är grov björk, ek, ask, lönn och rönn. Förekomsten av död ved 

i olika grovlekar är mycket riklig. Buskskiktet utgörs här av hasselbuketter och 

måbär. I fältskiktet finns rikligt med stinksyska, nejlikrot och blekbalsamin, samt 

inslag av kärrfibbla, bäckbräsma, humleblomster, majbräken och träjon.  

 

I ravinen finns huvudsakligen alsumpskog. Åldern på trädskiktet är strax under 

100 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen, men enstaka alar har åldersbestämts till 

120 år. Trädskiktet domineras av klibbal och gråal, med inslag av ask, björk, alm, 

fågelbär, lönn, oxel, hägg och enstaka gran. Det finns rikligt med död ved i form 

av lågor vid bäcken. Klen hägg bildar en ställvis tät undervegetation men det finns 

också en del brakved, måbär och krusbär. Fältskiktet är till större delen av högört-

typ. Det finns rikligt med blekbalsamin, nejlikrot och stinksyska, samt inslag av 

svalört, lundelm, majbräken, träjon, ekbräken, kärrfibbla, bäckbräsma, gullpudra 

och vildkaprifol. Utmed bäcken växer jättebalsamin.  

 

Enligt nyckelbiotopsinventeringen är kryptogamfloran värdefull. Bland annat har 

krushättemossa, kranshakmossa, krusig ulota, långfliksmossa, piskbaronmossa, 

stenporella, västlig hakmossa och skriftlav noterats. Vid svampinventeringen 2020 

noterades kvisthätta, glanshätta, jodhätta, frosthätta, stubbhorn, källarsvamp, 

labyrintgröppa, dallergröppa, grönmussling, kantarellmussling, kritmussling, röd 

flugsvamp, gyttrad röksvamp, svedticka, björkticka, sälgticka, nätticka, alticka, 

zonticka, eldticka, vinterticka, fnöskticka, sprängticka, sidenticka, klibbticka, 
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platticka, glitterbläcksvamp, sammetsskinn, styvskinn, tvåfärgsskinn, raggskinn, 

naftalinskinn, grenbroskling, klyvporing, opalporing, sydlig gräddporing, stink-

svamp, svampdynor, flockig puderskivling, spetshätting, Phellinus alni och 

Crepidotus caspari.    

 

Fågellivet är rikt i området. Forsärlan häckar regelbundet vid Grisslebäcken och 

den mindre hackspetten har revir i området. I bäcken finns öring.  

 

Bevarandemål: Lövsumpskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i 

grova dimensioner. Rikt fågelliv med häckande forsärla och mindre hackspett. 

Engångsåtgärder: Inga. 

Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling. Bekämpning av jättebal-

samin.   

 

 

Skötselområde 2 

Markslag/naturtyp: Blandlövhage 

Areal: 1,4 ha 

 

Beskrivning  

Stenbunden naturbetesmark som betas av nötkreatur. Det finns dels öppna fukt-

ängar och friskängar, dels glest trädklädda torra till fuktiga marker. I den slutna 

delen närmast bäcken domineras trädskiktet av klibbal. I den öppna delen av hag-

marken domineras trädskiktet av grov björk, med stort inslag av medelgrov tall, 

samt grov asp, ask, sälg, ek, rönn och lönn. Många björkar har grov skorpbark. 

Buskskiktet utgörs av en, vide och rosor. Fältskiktet utgörs av gråfibbla, gökärt, 

blodrot, ärenpris, liten blåklocka, vårbrodd, knägräs, slankstarr, hirsstarr, piller-

starr, blekstarr, stjärnstarr, kärrsälting, samt ringa förekomst av gulmåra, vitmåra, 

gökblomster, blåsuga, ljung, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe. 

Slåttergubbe noterades 2017 i samband med ängs- och betesmarksinventeringen. 

Vid svampinventeringen 2020 noterades piggplätt, svartkremla, svartriska, klubb-

trattskivling, pluggskivling, fjällig tofsskivling, valkticka, sprängticka, svart eld-

ticka, trattnavling, gyttrad röksvamp och Phellinus cinereus. Under 2020 häckade 

ormvråk i området och att den mindre hackspetten hade revir i området.  

 

Bevarandemål: Fri utveckling utmed bäcken. Den öppna delen av området bör ha 

en rik, hävdgynnad vegetation med livskraftiga populationer av arter som liten 

blåklocka, slåttergubbe, gökärt, gulmåra, ljung, blåsuga, gökblomster, vårbrodd 

och knägräs. Rikt fågelliv med häckande mindre hackspett. 

Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet.  

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation. 

Bekämpning av jättebalsamin.   

 

 

Skötselområde 3 

Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark 

Areal: 2,2 ha 

 

Beskrivning  

Öppen kulturbetesmark omgiven av stenmurar. Utmed stenmurarna växer ett fler-

tal grova björkar, några medelgrova vidkroniga ekar, grov asp, enstaka oxel, samt 
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hasselbuketter. Fältskiktet är i huvudsak artfattigt, men i kantzonerna finns en fin 

flora med brudbröd, gulmåra och liten blåklocka. Vid svampinventeringen 2020 

noterades ekriska. kokosriska, buktriska, fjällig tofsskivling, gröngul flamskivling, 

orange kamskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, trattnavling, ockragul gryn-

skivling, hjortskölding, röd flugsvamp, gräshätta, bleknopping, fnöskticka, glitter-

bläcksvamp, björkhäxkvast och snöbollschampinjon.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark där naturbetesmarksfloran efterhand etableras 

sig. 

Engångsåtgärder: Inga. 

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov. Frihuggning av ekarna. 

 

 

Skötselområde 4 

Markslag/naturtyp: Ekhage, trädklädd betesmark 

Areal: 4,4 ha 

 

Beskrivning  

En stor del av området utgörs av en ekhage med ett stort antal värdefulla hag-

marksekar. De äldsta träden är ca 140 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen. Träd-

skiktet domineras av medelgrov till grov ek med stort inslag av grov björk, samt 

grov asp, rönn, sälg, fågelbär, oxel och brakved. Många ekar är vidkroniga och 

flertalet björkar har grov skorpbark. Ekhagen omges av mäktiga stenmurar. Busk-

skiktet utgörs av hassel, en, hagtorn, krusbär och hallon. Fältskiktet är i huvudsak 

av ristyp med inslag av friskängar av skogsnävatyp. I fältskiktet finns svinrot, 

liten blåklocka, brudborste, smörbollar, gökärt, blodrot, stenbär, blåsuga, stink-

syska, vårbrodd, brudbröd, prästkrage, ängsvädd, stagg, hirsstarr och enstaka 

grönvit nattviol. Slåttergubbe noterades 2003 i samband med ängs- och betes-

marksinventeringen. I bottenskiktet finns västlig hakmossa och fällmossa. Längst 

västerut finns en trädklädd norrsluttning. Trädskiktet utgörs här av grov björk, 

rönn, grov asp, ek, oxel och vildapel. I buskskiktet finns en och rosor. Fältskiktet 

är trivialt med liten blåklocka, mandelblomma, blodrot, gökärt, ärenpris, käring-

tand, vårbrodd och gulmåra.  

 

Vid svampinventeringen 2020 noterades laxskivling, vanlig honungsskivling, 

pudrad trattskivling, grå trattskivling, vit vaxskivling, gul vaxskivling, rödgrön 

vaxskivling, svavelgul slöjskivling, mjölskivling, rödgrå grynskivling, vinter-

skivling, toppvaxskivling, papegojvaxskivling, blodvaxskivling, honungshätting, 

dagghätting, stjärnrödhätting, broskrödhätting, blek toffelskräling, svavelticka, 

vinterticka, fnöskticka, bleknopping, brokkremla, svartkremla, mörkeggad blod-

hätta, rynkhätta, ekriska, raggskinn, Tricholoma album, svavelmusseron, vårtkrös, 

rödsopp, röd flugsvamp, mångkransad spindling, trattnavling och Entoloma 

rhombisporum.  

 

Bevarandemål: Trädklädd betesmark med vidkroniga ekar som utvecklas till 

jätteekar. Artrikt buskskikt med grov hassel, hagtorn, en, samt rosor. Fältskikt 

som domineras av arter knutna till naturliga gräsmarker. 

Engångsåtgärder: Frihuggning för att gynna ekarna.  

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation  

Röjning av solexponerade stenmurar vid behov. Frihuggning av ekar vid behov. 
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Skötselområde 5 

Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark  

Areal: 3,0 ha 

 

Beskrivning  

Öppen kulturbetesmark med välbevarade mycket breda stenmurar och ett odlings-

röse som bildar en gigantisk rektangulär platå. Trädskiktet domineras av grov 

björk och ask, med inslag av klibbal, asp, oxel, grov gran och vildapel. I buskskik-

tet finns rosenbuskar. Fältskiktet är artfattigt med enstaka brudbröd, gråfibbla, 

liten blåklocka, mandelblomma, brudborste, gökblomster och bäckbräsma. Vid 

svampinventeringen 2020 noterades eldticka, tegelticka, svedticka, mjukmussling, 

grönmussling, fjällig tofsskivling, guldskivling, ängsvaxskivling, vit vaxskivling, 

toppvaxskivling, blek ängsvaxskivling, fjällriska och glitterbläcksvamp.  

  

Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna 

till naturliga gräsmarker. 

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation samt 

röjning av solexponerade stenmurar vid behov.  

 

 

Skötselområde 6 

Markslag/naturtyp: Trädklädd betesmark, skogsbete  

Areal: 1,3 ha 

 

Beskrivning  

Skogsbete som omges av stenmurar. Den övre delen av området utgörs av en 

blandlövhage som domineras av grov björk som är cirka 80 år (år 2020) enligt 

skogsbruksplanen, med inslag av lönn, grov ask, grov skogsalm, sötkörsbär, ek, 

oxel, rönn och tall. Buskskiktet utgörs av krusbär, samt enstaka en och rosor. I 

fältskiktet finns lite hävdgynnade arter som mandelblom, gökärt, blåsuga och 

vårbrodd. I de fuktiga/våta delarna utmed bäcken växer grova träd av gråal och 

klibbal. Buskskikt saknas här. Fätskiktet i de fuktiga delarna utgörs av vitsippa, 

svalört, samt inslag av stinksyska. I den södra delen finns ett bestånd med grov 

asp.  

 

Vid svampinventeringen 2020 noterades rynkhätta, rostticka, fläckticka, klibb-

ticka, fnöskticka, strävticka, alticka, aspticka, svedticka, eldticka, borstticka, 

zonticka, cinnoberticka, gifthätting, vargmjölk, askskinn, raggskinn, styvskinn, 

sammetsskinn, grå bläcksvamp, björkspindling, stubbhorn, mångkransad  

spindling, hjortskölding, sidentråding, gullpigg, silkesmusseron, grönmussling, 

kantarellmussling, dallergröppa, kottetätskivling, pudrad trattskivling, gul flam-

skivling, fjällig tofsskivling, vanlig honungsskivling, dofttrattskivling och flockig 

puderskivling.  

 

Bevarandemål: Trädklädd betesmark med ett fältskikt som domineras av arter 

knutna till naturliga gräsmarker. Fri utveckling i de fuktiga/våta delarna utmed 

bäcken.  

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov.  
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Skötselområde 7 

Markslag/naturtyp: Tomtplats, äng 

Areal: 500 m3 

 

Beskrivning  

Området används av Slöta-Floby hembygdsförening. En gran och en grov oxel 

samt några enar finns på tomtmarken. Den västra slänten utgörs av slåttermark 

och är mycket artrik. I fältskiktet finns hävdgynnade arter som backsippa, jord-

tistel, liten blåklocka, tjärblomster, backnejlika, väddklint, gulmåra och fältarv. 

Här finns dels en kvarn som byggdes av Erik Andersson 1936 samt en gammal 

smedja. Området inklusive byggnaderna sköts av Sörby-Floby hembygdsför-

ening.  

 

Bevarandemål: Slåttermark med ett fältskikt som domineras av arter knutna till 

naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel och 

backnejlika.  

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Årlig slåtter och bortforsling av höet samt röjning vid 

behov.  

 

 

Skötselområde 8 

Markslag/naturtyp: Öppen hagmark  

Areal: 0,5 ha 

 

Beskrivning  

Mycket artrik naturbetesmark som betas väl av nötkreatur. Trädskiktet utgörs av 

grov björk, fågelbär, lönn, alm, ek och en grov gran. Buskskiktet domineras av en, 

med inslag av rosor, krusbär och enstaka hagtorn. Vegetationstypen utgörs av får-

svingeltorräng med viss kalkpåverkan. I fältskiktet finns rikligt med brudbröd, 

ögontröst, tjärblomster, gråfibbla och knägräs, måttligt med backtimjan, back-

sippa, jordtistel, småfingerört, svartkämpar, ängshavre, gulmåra, bockrot, käring-

tand, gökärt, väddklint och ängsviol, samt ringa förekomst av darrgräs, ljung, liten 

blåklocka, prästkrage, backnejlika, jungfrulin och sandviol.  

 

Vid svampinventeringen 2020 noterades ängsvaxskivling, vit vaxskivling, tråd-

vaxskivling, spröd vaxskivling, papegojvaxskivling, rödgul vaxskivling, gul vax-

skivling, slemvaxskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, blodvaxskivling, slät 

fjällskivling, kamfingersvamp, vitgul flugsvamp, röd flugsvamp, praktkremla, 

stinkkremla, kantkremla, mångkransad spindling, granspindling, slåtterbroking, 

gyttrad nästsvamp, blek toffelskräling, jodhätta, gräshätta, kamfingersvamp och 

Entoloma rhombisporum.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna 

till naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel, 

backtimjan, jungfrulin, backnejlika och sandviol.  

Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet och röjning av döda enar.  

Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation, samt 

röjning av solexponerade stenmurar vid behov.  
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Skötselområde 9 

Markslag/naturtyp: Ädellövskog  

Areal: 0,2 ha 

 

Beskrivning  

Ädellövskog som genomkorsas av stenmurar. Trädskiktet domineras av grov alm, 

med inslag av klibbal, lönn och grov oxel. Buskskikt saknas här. I fältskiktet finns 

bland annat nejlikrot och blekbalsamin.  

 

Bevarandemål: Ädellövskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i 

grova dimensioner. 

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling.  

  

 

Skötselområde 10 

Markslag/naturtyp: Triviallövskog, lövrik myrmark  

Areal: 0,6 ha 

 

Beskrivning  

Intill ekhagen finns ett fuktigt stråk där det etablerat sig ung björk samt mycket 

videsnår. I fältskiktet finns majbräken, blodrot, svartkämpar, kärrfibbla, ängsvädd, 

brudborste, knägräs, kärrsälting, vårbrodd, blågrönt mannagräs, hirsstarr, slank-

starr och blekstarr. I bottenskiktet finns bland annat kransmossa, källtuffmossa 

och nordlig tuffmossa. Marken betas av nöt tillsammans med omgivande betes-

marker.  

 

Bevarandemål: Betad lövskog. 

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Fortsatt bete. Området lämnas för övrigt till fri utveckling.  

  

 

Skötselområde 11 

Markslag/naturtyp: Vall  

Areal: 0,5 ha 

 

Beskrivning  

Vall som avgränsas av den gamla kyrkvägen mot nordost och lövskog mot väster.  

Bevarandemål: Fortsatt vallodling. 

Engångsåtgärder: Inga.  

Underhållsåtgärder: Fortsatt vallodling.  

 

 

4.  Friluftsliv 

4.1  Övergripande mål 

Friluftslivets intressen ska bevaras och utvecklas. Naturreservatet ska vara attrak-

tivt och lättillgängligt för besökare och det ska också finnas bra information om 

området. Stigar och friluftsanordningar ska underhållas.  
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4.2  Information och anläggningar 

I området finns anlagda vandringsleder och stigar, samt en rastplats med grillplats. 

Informationstavlor ska sättas upp som ska utföras enligt svensk standard och 

Naturvårdsverkets anvisningar. De ska innehålla karta över reservatet samt be-

skriva dess syfte, naturvärden och gällande föreskrifter för allmänheten. Informa-

tionsanläggningar ska ses till regelbundet och underhållas av förvaltaren. 

 

 

5.  Uppföljning 

5.1  Uppföljning av skötselåtgärder 

Skötselåtgärder som utförs i reservatet ska dokumenteras av den som utför åt-

gärden. Av dokumentationen ska framgå: åtgärd, plats (skötselområde), tidpunkt, 

kostnad och utförare. 

 

 

5.2  Uppföljning av bevarandemål 

Falköpings kommun ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. En 

inventering av förekomst av rödlistade arter, indikatorarter och signalarter har 

genomförts med avseende på kärlväxter. Svampar och fåglar har också  

inventerats. En uppföljning av områdets kvalitetsmål bör göras i framtiden.  

 

 

5.3  Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att 

behov finns. Falköpings kommun ansvarar för att dokumentationen utförs och 

utvärderas. 

 

 

6.  Sammanfattning av planerad förvaltning  

Förvaltningen av naturreservatet Väsmestorp bekostas av Falköpings kommun.  
Skötselåtgärd/uppföljning Intervall Prioritet Finansiering 

Gränsmarkering 1 gång 1 Falköpings kommun 

Tillverkning och uppsättning av skyltar 1 gång 1 Falköpings kommun  

Underhåll av stängsel Vid behov 2 Falköpings kommun 

Slyröjning Årligen 2 Falköpings kommun 

Bete och slåtter Årligen 1 Falköpings kommun 

Underhåll av skyltar Vid behov 1 Falköpings kommun 

Underhåll av stigar Vid behov 1 Falköpings kommun 

Tillsyn och uppföljning av skötselåtgärder Årligen 1 Falköpings kommun 

Inventering av kärlväxter, svampar och fåglar 1 gång 1 Falköpings kommun 

Uppföljning av inventeringar Vart 10:e år 2 Falköpings kommun 
Tabell 3: Prioritering av föreslagna skötselåtgärder och uppföljning. Intervall för genomförande och 
prioriteringsgrad på åtgärden: (1) Högsta prioritet; (2) Hög prioritet; (3) Lägre prioritet. 
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Sändlista för remiss 

Namn  E-postadress/postadress 
Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län 

 vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen i Borås  skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Sveaskog förvaltning AB 

Fastigheter 

 info@sveaskog.se 

Sundh Miljö  sundh.miljo@telia.com 

Sakägare   

Telia Sverige AB/Skanova  teliainfra-skanovamarkatkomst@ 

teliacompany.com 

Falbygdens Energi  info@falbygdensenergi.se 

Krister Ström, ägare till fastig-

heten Väsmestorp 1:6 

 bokrister65@hotmail.com 

Väsmestorp Östergården 3,  

521 56 Floby 

Nämnder   

Kultur- och fritidsnämnden   

Byggnadsnämnden   

Tekniska nämnden   

Miljönämnden i Östra 

Skaraborg  

 miljoskaraborg@skovde.se 

Föreningar Ordförande  

Falbygdens Fågelklubb Åke Abrahamsson info@fagelklubben.se 

ake.p.abrahamsson@telia.com 

Falbygdens 

Naturskyddsförening 

Magnus Ljung 

 

Magnus.Ljung@slu.se 

Floby Samhällsförening Marie-Louise Thor 

 

ml.thor@hotmail.com 

Friluftsfrämjandet  Falkoping@friluftsframjandet.se 

Skaraborgs naturskyddsförening  kjellander@ebrevet.nu 

Sörby-Floby  

Hembygdsförening 

Tony Gustavsson farmertony@hotmail.com 

Västgötabergens svampklubb Kurt-Anders Johansson johansson.kurt-anders@telia.com 

Grannfastigheter Fastighetsägare  
Väsmestorp 2:13 Lennart Bruce Väsmestorp Millomgården 1,  

521 52 Floby 

Väsmestorp 3:19 Berith Anthell Norra Storängsvägen  40 A lgh 

1001, 612 42 Finspång 

Väsmestorp 3:19 Beatrice Anthell Vallonvägen 16, 612 30 Finspång 

Väsmestorp 3:29 Vivi-Ann Ing-Marie Gunnarsson 

Kopia till maria@pakab.se 

Väsmestorp Västergården 4,  

521 56 Floby 

Väsmestorp 3:6 Eva-Lotta Maria Carlberg och 

Mikael Fransson 

Väsmestorp Västergården 5,  

521 56 Floby 

Väsmestorp 2:32 Lise-Lott Viktoria Jonsson och 

Andreas Ahlberg 

Väsmestorp Västergården 6,  

521 56 Floby 
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§ 12 Dnr 2020/00091  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 och 
utbetalning för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning 

av partistödet för år 2019 läggs till handlingarna.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 

år 2021 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommun-

fullmäktige i Falköpings kommun.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015, § 122, regler för 

kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1 januari 2016. 

Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till 40 000 kronor 

per samt ett mandatstöd som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år. 

Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i 

den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har 

fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. En av mottagaren 

utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 

hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas 

redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in 

senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.  

Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Handlingar angående användningen av 2019 års partistöd har lämnats in av 

samtliga i fullmäktige representerade partier. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av 

partistödet för år 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2021 

betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i 

Falköpings kommun.  

Kommunledningsförvaltningen noterar att några partier inkommit med 

redovisningar efter utsatt tid. Kommunledningsförvaltningen har skärpt 

bevakningsrutinerna inför hanteringen av redovisningen av partistödet för  

år 2020. 
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Finansiering 

Inom kommunfullmäktiges ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-06 

Redovisningar från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen     



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 och 
utbetalning för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning 

av partistödet för år 2019 läggs till handlingarna.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 

år 2021 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommun-

fullmäktige i Falköpings kommun.         

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015, § 122, regler för 

kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1 januari 2016. 

Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till 40 000 kronor 

per samt ett mandatstöd som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år. 

Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i 

den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har 

fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. En av mottagaren 

utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 

hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas 

redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in 

senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.  

Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Handlingar angående användningen av 2019 års partistöd har lämnats in av 

samtliga i fullmäktige representerade partier. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av 

partistödet för år 2019 läggs till handlingarna. 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2021 

betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i 

Falköpings kommun.  

Kommunledningsförvaltningen noterar att några partier inkommit med 

redovisningar efter utsatt tid. Kommunledningsförvaltningen har skärpt 

bevakningsrutinerna inför hanteringen redovisningen av partistödet för år 

2020. 

Finansiering 

Inom kommunfullmäktiges ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-06 

Redovisningar från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige       

Beslutet ska skickas till 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Partiets namn och organisationsnummer

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

176584 kr

Hur har partistödet använts?

Hyra av lokal på Dotorpsgatan - totalt kostat 46357 kr, Valmatreal inför eu valet - ca 3300 kr, deltagande på
utbildningar i Norrköping och Örebro - totalt 7544 kr. Fika på medlemsmöten för ca 3000 kr. Inköp av ett nytt
tält för att ha på möten - ca 6800 kr.  kontorsmatreal och toner till skrivare - 4300 kr. Prenumerationer på
tidningar, FT och SLA - 1200 kr. Nationaldagen i Plantis - 12000 kr.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

Vi har gett 31 646 kr i till SD riks. För detta får vi utbildningar, föreläsningar och material samt vid behov hjälp
av riksombudsmannen för vårt distrikt. Detta hjälper oss att bli bättre politiker då många av oss som idag är
invalda är nya.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Köpt extra valmatreal av SD butiken inför EU valet för ca 3300 kr. Detta för att öka medvetandet om EU valet.
Det är viktigt för Falköpings invånare vad som händer i EU.

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av
lokalt partistöd under det gångna året:

Jonas Larsson

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

E-post

jonas.larsson@falkoping.se

Telefon

0733523845

Samtycke

2020-02-20 11.24

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



Sida 2

E-postformulär

 



 

 

 

 

Ekonomisk berättelse, 1/1 - 31/12 2019, för Sverigedemokraterna Falköping 

 

Vid årets början hade vi en ingående balans på 96 622,62 kr.  

Vi börjar med lite fasta kostnader: Lokalen på Dotorpsgatan 55A 

Hyran var 3219 kr per månad i början av året, fick en hyreshöjning från första april. Nu är hyran 3286 

kr per månad.   

• Total hyra 2019 är 39 298 kr 

• Försäkring för lokalen, 2 085 kr 

• Elförbrukning (Göteborgs Energi) 856 kr 

• Elnätsavgift (FEAB) 4 118 kr 

Totalt kostade lokalen under 2019:  46 357 kr   

Årsmötet 2019, som vi hade på Rasta, den 27 januari kostade totalt 3 357 kr.  

Vi har gett 31 646 kr i Partistöd till Riks. För detta får vi utbildningar och material samt vid behov 

hjälp av riksombudsmannen för vårt distrikt. 

Nationaldagen är SD, som vanligt, representerade i Plantis med fika. Under 2019 bjöd vi på rulltårta 

med grädde och jordgubbar. Det blev lite dyrare än beräknat pga att vi köpte material som räcker i 

några år. Det gör det billigare de kommande åren. Det kostade totalt 11 794,95 kr.  

Sedan till valrörelsen. Vi hade ett val till EU parlamentet under 2019. Vi satsade inte så mycket på 

detta utan vi köpte SD kuriren som vi delade ut till 3000 hushåll. Vi köpte också några valaffischer 

som sattes upp på några ställen i kommunen. Totalt kostade detta 3 207 kr. 

Vi har även köpt ett nytt tält från SD butiken. Kostnad 6 876 kr. 

SD Falköping har även skickat fyra personer till UK19 i Norrköping. Det har kostat, med resor och 

hotell, 7 544 kr. Det blev billigare än planerat då SD Skaraborg tog vissa kostnader för några av 

deltagarna.   

Under året så har köp in fika och kaffe till våra öppnahus, styrelsemöten samt gruppmöten in för 

Kommunfullmäktige. Det uppgår under 2019 till 2 989,77 kr.  

Andra större inköp under året är toner till skrivare och annan kontorsmatreal för 4 232 kr. Porto för 

1350 kr samt prenumeration på Falköpingstidning och SLA för 1191 kr.  

Även köpt in chokladkartonger till alla äldreboenden i kommunen. Detta till en kostnad av 4 497,75 

kr.  

Värt att nämna kan vara bokföringsprogrammet Speedledger som vi använder oss av. Det kostar 

2535 kr per år.   



Våra intäkter under året 

Partistöd från kommunen:  176 584 kr 

 

Våra totala kostnader:   133 735,13 kr  

 

Detta blir en vinst på 42 848,87 kr  

 

Utgående balansräkning 31/12 2019 är 139 471,49 kr  

 

 

 

 

___________________________________  

Jonas Larsson 101859  

Kassör    
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Utskriven: 2020-01-06 16:33:25

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A104

Resultatrapport

Perioden

Intäkter

Offentligrättsliga bidrag
176 584,003810 Kommunala bidrag

S:a Offentligrättsliga bidrag 176 584,00

S:a Intäkter 176 584,00

Kostnader

Föreningskostnader
-13 263,754010 Inköp material och varor

-600,004020 Materialkostnader
-5 344,004031 Färdbiljetter

-250,004068 Torgmötestillstånd
-2 989,774110 Möteskostnader

-11 794,954111 Nationaldagen
-3 357,004112 Årsmöteskostnader
-2 200,004130 Konferenser, Landsdagarna m.m.

-31 646,004210 Inbetalning partistöd Riks
S:a Föreningskostnader -71 445,47

Övriga externa kostnader
-39 298,005010 Lokalhyra
-2 085,005011 Lokalförsäkringar

-856,005120 El för belysning
-4 118,005121 Elnät

-206,005810 Biljetter
-1 013,805890 Övriga resekostnader

-905,865910 Annonsering
-3 207,005930 Reklamtrycksaker
-4 232,006110 Kontorsmaterial
-1 350,006250 Porto
-2 535,006541 Redovisningsprogram
-1 292,006570 Bankkostnader, momsfria
-1 191,006970 Tidningar, facklitteratur

S:a Övriga externa kostnader -62 289,66

S:a Kostnader -133 735,13

42 848,87Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader
42 848,87Resultat efter finansiella poster
42 848,87Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Beräknat resultat: 42 848,87
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Partiets namn och organisationsnummer

Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr 867800-3578

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

146232

Hur har partistödet använts?

Lokalhyra 28 000:-, inventarier 5 214:-, annonser, kostn kampanjer 3 623:-, utskick medlemmar 13 075:-,
medlemsvård 18 887:-, kostn Närradion 18 215:-, kostnadsersättninar 5 779:-, utbildning 1 175:-.
Överskjutande medel har fonderats för kommande lokala val.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Del av kretsutvecklartjänst 4 390:- för planering och hjälp med utåtriktade aktiviteter samt att utveckla
mötesformer.

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av
lokalt partistöd under det gångna året:

Anne-Mari Sahlström

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

E-post

info@knysten.se

Telefon

0705851871

Samtycke

2020-02-27 11.30

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Partiets namn och organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna i Falköping 854601-0680

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

55 176

Hur har partistödet använts?

Opinion	2 711,00 kr
EU-valet	2 000,00 kr
Interna möten	4 145,00 kr
Kongress, utbildning	2 490,00 kr
Serviceavgift riks	2 800,00 kr
Administration	433,33 kr
Närradio	300,00 kr
Ej förbrukat stöd överfört till nästa period, 40 296,67 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

Serviceavgift riks	2 800,00 kr, hantering av medlemsregister och medlemsavgifter.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Inga.

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av
lokalt partistöd under det gångna året:

Mattias Lindgren

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

E-post

mattiasmiljopartiet@gmail.com

Telefon

0702810484

Samtycke

2020-05-18 19.45

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Partiets namn och organisationsnummer

Vänsterpartiet Falköping   867800-7207

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

85 528

Hur har partistödet använts?

Lokalkostnader:  					       21 767,00
Utåtriktad verksamhet, offentliga möten,
medlemsmöten, styrelsemöten, utbildning,
kommunikation utåt:					27 858,20
Administration m m					          8 110,00
Material, överföring till valverksamhet m m	  2 189,00

Vänsterpartiet Falköpings årsredovisning bifogas.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

12 268 kr (16 000 kr - medlemsavgifterna).

För de pengarna får vi dels kanslistöd men också deltagande i utbildningar, konferenser, gemensamt 1 maj-
firande, viss annonsering, bidrag till verksamhet, med mera. Även t ex medlemsregistret betalas av distriktet.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

0 kr

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av
lokalt partistöd under det gångna året:

Jessica Thunander

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

E-post

jessicathunander@gmail.com

Telefon

073-9850646

Samtycke
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2020-06-07 16.20

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



Balansrapport
Vänsterpartiet i Falköping Sida 1 av 1
Bokslut 201912 tom ver A 54 - Prel IB Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

BL Administration 2019.4.104 2020-01-01 14:59

ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
190101 190101-191231 =>191231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Likvida medel
1030 Länsförsäkr 9024 72 033 88 Rörelsekto 5 308,74 16 510,80 21 819,54
1031 Länsförsäkr 9023 83 361 33 / BG125-2543 4 000,32 0,00 4 000,32
1032 Länsförsäkr 9021 56 663 23 Fasträntekto 36 808,17 0,00 36 808,17
Summa likvida medel 46 117,23 16 510,80 62 628,03
x
Kortfristiga fordringar
1440 Andra kortristiga fordringar 7 884,00 0,00 7 884,00
Summa kortfristiga fordringar 7 884,00 0,00 7 884,00
x
Summa omsättningstillgångar 54 001,23 16 510,80 70 512,03
x
SUMMA TILLGÅNGAR 54 001,23 16 510,80 70 512,03
x
SKULDER & EGET KAPITAL
Summa skulder 0,00 0,00 0,00
x
Eget kapital
2910 Eget kapital -119 006,36 0,00 -119 006,36
2999 Redovisat resultat 65 005,13 0,00 65 005,13
Beräknat resultat 0,00 -16 510,80 -16 510,80
Summa eget kapital -54 001,23 -16 510,80 -70 512,03
x
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL -54 001,23 -16 510,80 -70 512,03
x



Resultatrapport
Vänsterpartiet i Falköping Sida 1 av 1
Bokslut 201912 tom ver A 54 - Prel IB Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

BL Administration 2019.4.104 2020-01-01 14:59

DENNA PERIOD UTG SALDO TOTALBUDGET ACK FÖREG ÅR
190101-191231 =>191231 =>191231

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3010 Bidrag - anslag 85 528,00 85 528,00 0,00 109 128,00
3015 Övriga Bidrag 0,00 0,00 0,00 5 000,00
3020 Medlemsavgifter 3 732,00 3 732,00 0,00 2 473,00
3030 Övriga intäkter - DS, mm 3 175,00 3 175,00 0,00 0,00
Summa försäljning 92 435,00 92 435,00 0,00 116 601,00
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 92 435,00 92 435,00 0,00 116 601,00
x
RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4000 Lokalavd.kostn. till distriktet -16 000,00 -16 000,00 0,00 -14 070,00
4200 Polistillstånd -250,00 -250,00 0,00 0,00
4520 1:a Maj -6 500,00 -6 500,00 0,00 0,00
4550 Medlemsmöten - interna - fika mm -1 150,20 -1 150,20 0,00 0,00
4600 V-dagar -15 280,00 -15 280,00 0,00 0,00
4800 Bokföring - Redovisning -1 114,00 -1 114,00 0,00 -1 500,00
Summa material och varor -40 294,20 -40 294,20 0,00 -15 570,00
x
Bruttovinst 52 140,80 52 140,80 0,00 101 031,00
x
Personalkostnader
Övriga personalkostnader
5610 Sociala avgifter 0,00 0,00 0,00 -1 363,00
Summa övriga personalkostnader 0,00 0,00 0,00 -1 363,00
x
Summa personalkostnader 0,00 0,00 0,00 -1 363,00
x
Lokalkostnader
6010 Lokalen: hyra mm -21 767,00 -21 767,00 0,00 -17 277,00
Summa lokalkostnader -21 767,00 -21 767,00 0,00 -17 277,00
x
Övriga kostnader
6300 Närradio -3 455,00 -3 455,00 0,00 -1 740,00
6460 Förbrukningsmaterial -2 189,00 -2 189,00 0,00 0,00
6500 Administration - kontorsmaterial -180,00 -180,00 0,00 0,00
6600 Val -425,00 -425,00 0,00 0,00
6830 Datakommunikation -5 616,00 -5 616,00 0,00 -5 758,00
6900 Övriga kostnader -798,00 -798,00 0,00 -21 243,58
Summa övriga kostnader -12 663,00 -12 663,00 0,00 -28 741,58
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -74 724,20 -74 724,20 0,00 -62 951,58
x
Resultat före avskrivningar 17 710,80 17 710,80 0,00 53 649,42
x
Finansiella int/kostnader
8020 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 229,75
8190 Postgiro- och bankavgifter -1 200,00 -1 200,00 0,00 -2 344,50
Summa finansiella int/kostnader -1 200,00 -1 200,00 0,00 -2 114,75
x
Resultat efter fin int/kostnader 16 510,80 16 510,80 0,00 51 534,67
x
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 0,00 0,00 0,00 -1,50
ÅRETS RESULTAT 16 510,80 16 510,80 0,00 51 533,17
x
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KOMMUNEN

Redovisning av partistöd
Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning och granskningsrapport.

Redovisningen ska ge en bild av hur partistödet har använts. Har redovisning och

granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för kommande

år.

Diarienr

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 -06- 11

Rattat

Redovisn ing av hur  pa r t istöd ha r  använ t s och  för dela t s
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov

kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas i webbformuläret. Partiet utser själva en särskild granskare som

intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistödet utbetalas två gånger per år, i januari och i juli.

"Regler för kommunalt partistöd ".

Par t iets namn och or ganisa t ionsnummer  *

(S' 0 C) - 3 8 9
Summa par t istöd som par t iet  har  få t t  utbeta lt  fr ån kommunen under  det  gångna år et  *

_
Hur  har  par t istödet  använts?  *

Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader, med mera.

ep.4.(1 A's&-A4 k-ev(hs.-7 3 Li;-)sres .ent-P CJu
k o s . ~  I t z ' c k v l 'sr I yr' A-

vtirstcol-1- 110,-Y (k -Y-

Delar  av par t istödet som över för ts t ill andr a delar  av par t ior ganisationen *

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

Köpta  t jänster  fr ån andr a  delar  av par t ior ganisa t ionen *

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?
( a

bLA VIA W1 ON- .3 - — r_. 5 : 'vy> •-• • L. - J
v'S a- vt c • Å o s k 5 6,s-w:-)
I_Lto (.4 _ s- )

actwl; 55-_ 65

J ag intygarintygar  här med att  r edovisningen ger  en r ättvisande bild av par tiets användning av lokalt  par t istöd under  det

gångna  år et :  *

Uppgiftslämnarens namn

Ye/vtA4
Uppgiftslämnar ens kontak tuppgifter  *

Telefon

0
https://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunfullmaktigekommunstyrelseochnamnder/politiskapartier/kommunaltpartistod/redovisningavpartist... 1/



2020-06-05

E-post

Redovisning av partistöd - Falköpings kommun

Bifoga en av gr anskar en signer ad gr anskningsr appor t  *

i Välj fil Ingen fil vald

Bifoga vid behov kompletter ande under lag

Välj fil i Ingen fil vald

Bifoga vid behov kompletter ande under lag

<Välj fil Ingen fil vald

LJ Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Skicka

https://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunfullmaktigekommunstyrelseochnamnder/Politiskapartier/kommunaltpartistod/redovisningavpartist... 2



GRANSKNINGRAPPORT

Undertecknade valdes vid Kristdemokraterna i Falköpings årsmöte 2020-02-05 till att granska hur det

Kommunala partistödet har använts.

Vi har tagit del av redovisningen och kan intyga att den ger en rättvisande bild över hur partistödet

För år 2019 har använts.

Falköping 2020-06-08

Jonas Martinsson Tomas Jonsson
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Partiets namn och organisationsnummer

Moderata Samlingspartiet Falköpings Kommun    867800-0244

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

161 408 kr

Hur har partistödet använts?

Partistödet har under 2019 använts till politikutvecklande möten, utbildningar, marknadsföring samt
medlemsinformation.
Inga medel blev under 2019 utbetalt till enskild person/lön.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

Inget.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Till partiets länsförbund/riksorganisation har vi betalat 12.240 för utbildning/material/service.

Uppgiftslämnarens namn

Anders Winlöf

Uppgiftslämnarens telefon

0515-86991

Uppgiftslämnarens e-post

anders.winlof@falkoping.se

Samtycke

2021-01-07 11.16

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.



Moderata Samlingspartiet Falköpings Kommun    867800-0244

Kapellsgatan 38    521 30  FALKÖPING

Plusgiro  34 49 50-1

2019    161 408 kr    2020        79 603 kr

Falköping 190629

Anders Winlöf

 26 192

 0

 23 410

 5 301

 13 769

 12 140

Närradio, möten, bankkkostnad 1 092

Redovisning av hur partistödet för 2019 använts



2020-01-07   FALKÖPING

Anders Winlöf

Partistödet har under 2019 använts till politikutvecklande möten, utbild-
ningar, marknadsföring samt medlemsinformation.
Inga medel blev under 2019 utbetalt till enskild person/lön.
Till partiets länsförbund/riksorganisation har vi betalat 12.240 för utbild-
ning/material/service.
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Partiets namn och organisationsnummer

Socialdemokraterna 867800-0343

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

282 816

Hur har partistödet använts?

Lokalhyra 96400
Deltagande i konf 14000
Data och internet 17600
Medlemsmöten 19700
EU-valet 30200
Pers.kostn/Ers förl ARB.förtj 30500
Kostnader för exp 9000
Torgmöten 5000
Porto 27000

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0 kronor

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

0 kronor

Uppgiftslämnarens namn

Roger Lundberg

Uppgiftslämnarens telefon

073 842 93 63

Uppgiftslämnarens e-post

roger.lundberg@falkoping.se

Samtycke

2021-01-15 15.25

Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 13 Dnr 2020/00380  

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg per den 30 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den  

30 juni 2020.  

Bakgrund 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för 

den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall 

hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.  

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt sin delårsrapport för år 2020 

för medlemskommunernas behandling. Direktionen för AÖS beslutade den 

21 september, § 23, att godkänna delårsrapporten för år 2020. 

Delårets resultat är negativt och uppgår till -4,7 miljoner kronor vilket är 

något bättre än det budgeterade resultatet om -5,3 miljoner kronor. 

Soliditeten uppgår till 50 procent vilket innebär att det finansiella målet är 

uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 

38 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott på 

cirka -10 miljoner kronor.  

Revisorerna för AÖS gör bedömningen att delårsrapporten delvis är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Följande 

avvikelser noteras. 

 Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer 

uppfyllas för år 2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att 

inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för 

detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I 

antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets 

goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.  

 Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter 

delårsperiodens slut. 

Revisionen rekommenderar direktionen, vilket även gjordes i samband med 

delårsrapporten 2019, att till nästa delårsrapport göra en prognos eller 

översiktlig bedömning för helåret gällande målen för verksamheten. 
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Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-

styrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg per den 30 juni 2020 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2020.        

Bakgrund 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för 

den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall 

hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.  

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt sin delårsrapport för år 2020 

för medlemskommunernas behandling. Direktionen för AÖS beslutade den 

21 september, § 23, att godkänna delårsrapporten för år 2020. 

Delårets resultat är negativt och uppgår till -4,7 miljoner kronor vilket är 

något bättre än det budgeterade resultatet om -5,3 miljoner kronor. 

Soliditeten uppgår till 50 procent vilket innebär att det finansiella målet är 

uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 

38 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott på 

cirka -10 miljoner kronor.  

Revisorerna för AÖS gör bedömningen att delårsrapporten delvis är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Följande 

avvikelser noteras: 

 Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer 

uppfyllas för år 2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att 

inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för 

detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I 

antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets 

goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.  

 Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter 

delårsperiodens slut. 
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Revisionen rekommenderar direktionen, vilket även gjordes i samband med 

delårsrapporten 2019, att till nästa delårsrapport göra en prognos eller 

översiktlig bedömning för helåret gällande målen för verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-24 

Granskning av delårsrapporten 2020, PWC 

Delårsrapport 2020 

Direktionen, § 23/2020      

Beslutet ska skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Väsentliga händelser 

Hittills har Coronapandemin haft måttlig perso-
nalpåverkan och inga störningar insamlingsverk-
samheterna har rapporterats.  

På återvinningscentralerna har avfallsmäng-
derna ökat markant under första halvåret. 
Tryckimpregnerat trä har exempelvis ökat med 
drygt 40 procent jämfört med samma period 
förra året. Permitteringar och ”hemester” är 
troliga orsaker till att betydligt fler besök har 
gjorts hittills i år. 

Projektet sortera säcken i Falköping har gått 
över förväntan och under perioden februari till 
maj har mängden brännbart restavfall minskat 
med 34 procent på Falevi ÅVC och 33 procent i 
Stenstorp. Det motsvarar nästan 200 ton och 
sammanlagt ca 155 tkr i minskade behandlings-
kostnader för förbränning. 

AÖS kundenkät har genomförts under våren 
och liksom förra gången blev resultatet mycket 
bra. 82 procent av kunderna i förbundet är 
nöjda eller mycket nöjda med avfallshante-
ringen.  

 

Förväntad utveckling 

Osäkerheten gäller fortsatt kring utvecklingen 
av Coronapandemin och dess påverkan på AÖS 
verksamheter. Ett större personalbortfall skulle 
kunna innebära störningar för både sophämt-
ning och tömning av enskilda avlopp samt öp-
pethållande på återvinningscentralerna.  

 

Resultat och prognos 

Resultatet för delåret är negativt -4,7 mnkr. Det 
är 0,6 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet om -5,3 mnkr.  

Prognosen för år 2020 visar på ett negativt 
resultat om ca -10 mnkr vilket är något bättre 
än det budgeterade resultatet om -10,6 mnkr. 
Den pågående pandemin kan dock komma att  
påverka verksamheten och orsaka ytterligare 
kostnader. 

AÖS föreslår årliga taxehöjningar för att minska 
det ekonomiska underskottet och på sikt uppnå 
ekonomi i balans.  
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  Förvaltningsberättelse 

 Foto: Andréas Spangenberg 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Coronapandemin 

Hittills har Coronapandemin haft måttlig personalpåverkan och inga störningar insamlingsverksamheterna 
har rapporterats. Förvaltningen har arbetat med planering av verksamheten utifall ett större personalbort-
fall skulle inträffa både i egen regi och hos entreprenörerna. Regelbundna avstämningsmöten med personal 
i egen regi och entreprenörerna genomförs och lägesrapporter lämnas varje vecka. Lägesrapporter har 
också lämnats till medlemskommunerna och miljömyndigheterna. 

På återvinningscentralerna har avfallsmängderna ökat markant under första halvåret. Tryckimpregnerat trä 
har exempelvis ökat med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året. Permitteringar och ”he-
mester” är troliga orsaker till att betydligt fler besök har registrerats hittills i år.  

Ett flertal arbetsmiljöåtgärder har också genomförts. Exempel på åtgärder är förändringar i gruppstorlekar 
för utbildning av grönt kort, anskaffning av utrustning för att säkerställa bra handhygien och skapa rutiner 
och riktlinjer för att underlätta fysisk distansering på arbetsplatsen. 

I vårens Avfallsnytt uppmärksamma-
des att AÖS fyller 20 år i år.  

Förbundet bildades år 2000 med tre 
medlemskommuner och har sedan 
stadigt vuxit till i nuläget nio kom-
muner.  

Sedan starten har utvecklingen inom 
avfallsområdet gått framåt i snabb 
takt både när det gäller teknik och 
sätten på vilka saker återvinns. Nu-
mera blir matavfall drivmedel och 
återvinningscentraler kan besökas 
alla dagar i veckan mellan kl. 7-21. 

Kraven på sortering blir allt större på 
våra kunder då sorteringskvalitén är 
avgörande för återvinningsgraden. 
För närvarande materialåtervinns ca 
42 procent av hushållsavfallet. Re-
dan år 2025 ska återvinningen vara 
minst 55 procent enligt nytt avfalls-
direktiv från EU. 

AÖS 20 år ! 
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Sortera säcken 

Projektet ”sortera säcken” har pågått i Falkö-
pings kommun på Falevi ÅVC och Stenstorps ÅVC 
sedan den 3 februari i år.  

Bakgrunden till projektet handlar om att för-
bättra sorteringskvalitén på det brännbara rest-
avfallet som lämnas på återvinningscentralerna. 
Plockanalyser visar att mellan 20-45 procent av 
det brännbara restavfallet är felsorterat. 

Det felsorterade avfallet skulle istället kunna 
återvinnas om det läggs i rätt behållare på åter-
vinningscentralen. Det handlar ofta om elektro-
nik, farligt avfall och framför allt förpackningar 
som felaktigt slängs i det brännbara restavfallet. 

Om avfallet är rätt sorterat påverkas inte bara 
återvinningsgraden positivt utan även miljön. 
Felsorteringarna leder också till onödiga och dyra 
behandlingskostnader som beräknas uppgå till ca 
1,5 mnkr per år.  

 

Sortera säcken innebär helt enkelt att inga säckar 
får slängas i containern för brännbart restavfall. 
Allt innehåll i säckarna måste sorteras och läggas 
i rätt container för vidare behandling. 

Så här långt visar sig projektet vara en succé. Un-
der perioden februari till maj har mängden 
brännbart restavfall minskat med 34 procent på 
Falevi ÅVC och 33 procent i Stenstorp. Det mots-
varar nästan 200 ton och sammanlagt ca 155 tkr i 
minskade behandlingskostnader för förbränning. 

Rickard Ahlstedt, platsansvarig i Falköping, tycker 
att införandet har gått bra. ”Det har handlat 
mycket om att prata och förklara när kunderna 
kommer med sina säckar” säger Rickard. 

Utvärdering av projektet sker efter sommaren 
och som det ser ut nu kommer hanteringen att 
införas på fler återvinningscentraler i förbundet. 

Visste du att… 
 

Inom AÖS ger varje person  
upphov till 478 kg avfall per år…? 

Foto: Magnus Johansson 
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AÖS kundenkät 2020 

 

AÖS kundenkät genomförs vart tredje år och 
även denna gång blev resultatet mycket bra.  

82 procent av kunderna i förbundet är nöjda el-
ler mycket nöjda med avfallshanteringen. Vid 
förra undersökningen 2017 uppgick resultatet till 
83 procent. Målsättningen är att nå 85 procent 
nöjda kunder.  

Undersökningen består av olika delar bland 
andra sophämtning, återvinningscentraler, in-
formation och kundtjänst. Den sammanfattande 
nöjdheten med sophämtning uppgår till 87 % och 
återvinningscentraler till 88 % vilket överstiger 
målvärdet 85 %.  

 

 

Områdena kundtjänst (70 % nöjdhet) och inform-
ation (73 % nöjdhet) når inte målet även om nöjd-
heten med information har ökat jämfört med 
förra undersökningen. Undersökningen visar sam-
tidigt att endast ett fåtal av de tillfrågade (ca 1 %) 
har varit i kontakt med kundtjänst och då främst 
gällande missad hämtning eller fakturafråga. 

Information om taxor och avgifter framstår som 
ett förbättringsområde enligt undersökningen. 

Under våren har AÖS kundenkät genomförts och 
resultatet är återigen mycket bra. 

82 procent nöjda kunder! 
 

Ordmolnet högst upp på sidan är en sam-
manställning av hur de som svarat på enkäten 
beskriver AÖS. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya avtal för behandling av matavfall och 
brännbart restavfall 

De nuvarande koncessionsavtalen med Falkö-
pings kommun och Skövde energi upphör den 31 
augusti och därför har behandling av matavfall 
respektive brännbart restavfall upphandlats un-
der första halvåret.  

För AÖS innebär upphörande av koncessionen 
att intäkterna för behandlingsavgifterna kommer 
att styras om från de behandlande anläggning-
arna till AÖS. Omsättningen kommer därför att 
öka från och med september. Samtidigt kommer 
kostnaderna för behandling av mat- och restav-
fall att belasta AÖS.  

De nya avtalen innebär lägre kostnad för be-
handling av matavfall trots högre transportkost-
nad då anläggningen ligger längre bort. Behand-
ling av brännbart restavfall blir dyrare än tidigare 
men behandlas vid samma anläggning som förut. 

Avfallstaxan 

Sedan år 2013, efter en dom i Högsta förvalt-
ningsdomstolen, får inte kommunen delegera 
beslut om taxa och föreskrifter till ett kommunal-
förbund. Det innebär att samtliga fullmäktige i 
AÖS nio medlemskommunerna måste fatta lika-
lydande beslut för att avfallstaxan ska träda i 
kraft.  

AÖS har enligt plan sedan 2013 gjort årliga nega-
tiva resultat som inte återställts utan istället 
minskat det egna kapitalet. Möjligheten till fort-
satt finansiering via eget kapital är begränsad 
och därför kommer årliga avgiftshöjningar att fö-
reslås tills ekonomin är i balans.  

 

 
Förbränningsskatt 

Regeringen beslutade i november 2019 om att 
införa skatt på avfall till förbränning. Fullt ut-
byggd år 2022 beräknas skatten öka AÖS kostna-
der med ca 7 mnkr.  

Foto: Fredrik Eriksson 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

 

 
 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 2020 

 

 

 

 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 
 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Mängden insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 % av 
allt matavfall som uppstår. 
 

 
Målet är inte uppnått. 
AÖS samlar in 49,7, % av det matavfall som uppstår.  
Mängderna insamlat matavfall är ungefär samma som 
föregående år. Något mindre mängder matavfall från 
kommunala skolor vilket bedöms vara en effekt av Co-
rona.  
 

 
Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent vid 
varje fastighet. 
 

 
Målet är inte uppnått.  
Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden 
understiger 98 procent vid vissa fastigheter. 
 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor ut-
sträckning som möjligt 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Minst 5 % av mängden slam från enskilda avloppsanlägg-
ningar ska hanteras via olika lokala lösningar. 
 

 
Målet är uppnått. 
15 % av det insamlade slammet har hanterats via olika 
lokala lösningar som exempelvis i avvattningsverk. 
 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Nedan följer en avstämning av AÖS mål och  
måluppfyllelse för år 2020.  

Efter första halvåret är tre av sju mål uppfyllda. 
Mål om insamlad mängd matavfall ligger på 
gränsen att bli uppfylld och förhoppningsvis kan 
det uppnås till årsskiftet. 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kund 
Övergripande mål 

 
Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljö-
drivna avfallshantering och kundens bidrag till 
denna  
(”alla måste förstå – alla måste vara med”) 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 85 %. 
 

 
Målet är inte uppnått.  
Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 
procent nöjda kunder. 
 

Kund 
Övergripande mål 

 
God service och hög tillgänglighet 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst en ÅVC. 

 
Målet är uppnått. 
Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april. 
 

Medarbetare 
Övergripande mål 

 
Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85. 

 
Målet är inte uppnått. 
Resultatet i enkäten som genomfördes under hösten 2019 
uppgår till 79. Det är en klar förbättring jämfört med förra 
undersökningen som var 58.  
 

Ekonomi 
Övergripande mål 

 
Ekonomi i balans 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte 35 %. 
 

 
Målet är uppnått.  
Soliditeten är 50 % och överstiger därmed det finansiella 
målet. 
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Drift- och investeringsredovisning 
 

Kostnader per verksamhet Kostnader utfall tkr  
jan-jun 2020 

Kostnader budget tkr  
jan-jun 2020 

Avvikelse tkr 

Direktion 155 252 97 

Administration 8 859 9 550 691 

ÅVC 19 175 20 550 1 375 

Enskilda avlopp 8 427 7 518 -909 

Sophämtning 30 320 33 465 3 145 

Summa renhållningsuppdrag 66 936 71 335 4 399 

Verksamhetsavfall 408 495 87 

Sluttäckning  5 655 990 -4 665 

Summa 72 999 72 820 -179 

Resultat och prognos 

Resultatet för delåret är negativt -4,7 mnkr. Det 
är 0,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
om -5,3 mnkr. Soliditeten uppgår till 50 procent 
vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

AÖS föreslår årliga taxehöjningar för att minska 
det ekonomiska underskottet och på sikt uppnå 
ekonomi i balans.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 
62,8 mnkr vilket är mer 3,2 mnkr mindre än 
budgeterat. Avvikelsen beror till del på att 
sommartömningarna faktureras i efterskott. 
Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när koncessionsavtalen upphör och 
behandlingsavgifterna tillfaller AÖS. 

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår 
till 67 mnkr och det är 4,4 mnkr mindre än bud-
geterat. Avvikelsen beror framför allt på att be-
handlingskostnader för mat- och restavfall kom-
mer öka under andra halvåret när koncessionen 
upphör och de nya avtalen träder i kraft. 

 

På återvinningscentralerna har effekterna av Co-
ronapandemin medfört ökade avfallsmängder 
under första halvåret jämfört med tidigare år. 
Det är främst brännbart restavfall, tryckimpreg-
nerat trä och farligt avfall som ökat vilket inne-
bär ökade transport- och behandlingskostnader. 
Samtidigt sjunker marknadspriserna på träavfall, 
wellpapp och skrot.  

Antalet tömningar av enskilda avlopp har varit 
betydligt fler än samma period föregående år. 
På grund av pandemin har troligtvis fler varit 
hemma eller vistats i sina sommarstugor under 
våren vilket medfört fler tömningar. 
Eftersläpning i faktureringen gör att 
verksamheten går med tillfälligt underskott.  

Både sluttäckning och hantering av 
verksamhetsavfall beräknas gå enligt budget vid 
årets slut. 

Prognosen för år 2020 visar på ett negativt 
resultat om ca -10 mnkr vilket är något bättre än 
det budgeterade resultatet om -10,6 mnkr. Den 
pågående pandemin kan dock komma att  
påverka verksamheten och orsaka oförutsedda 
kostnader. 
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Intäktsredovisning Intäkter tkr  
jan-jun 2020 

Intäkter budget tkr  
jan-jun 2020 Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -4 108 -2 850 1 258 

Hämtningsavgifter -27 168 -32 650 -5 482 

Grundavgifter -21 049 -21 000 49 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 890 -1 700 190 

Latrinavgifter -176 -280 -104 

Slamtömningsavgifter -7 599 -7 298 301 

Övrigt -835 -264 571 

Summa renhållningsuppdrag -62 825 -66 042 -3 218 

Intäkter verksamhetsavfall  -407 -495 -88 

Intäkter sluttäckning -5 035 -990 4 045 

Summa -68 267 -67 528 739 

 

Verksamhet Utfall jan-jun 2020 Budget jan-jun 2020 Avvikelse tkr 

Summa intäkter -68 267 -67 528 739 

Summa kostnader 72 999 72 820 -179 

Resultat -4 732 -5 292 560 

 
 

 

 

 

 

Investeringar (mnkr) Budget 2020 Utfall 2020-06-30 Utfall 2019-12-31 

Sopbilar 6,1 0 0 

Maskiner 3,9 1,9 0 

Grönt kort 1,0 0,4 1,5 

Inventarier 1,3 0,2 8,8 

Summa 12,3 2,5 10,3 

Intäkter under första halvåret 2020 

Investeringsredovisning jan-jun 2020 

Under första halvåret Odenslunds ÅVC färdigställts för Grönt kort vilket bland annat inneburit investeringar 
i utrustning för dynamisk vägning. En ny teleskopslastare till Falevi ÅVC i Falköping har köpts in och den 
gamla maskinen har sålts. Under hösten väntas ytterligare en teleskoplastare och en sopbil till 
verksamheterna i Skövde. Omställning till sidlastning i Mariestad är fördröjt och därför har inga sopbilar dit 
beställts är. 
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Bedömning av balanskravsresultat 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förväntad utveckling 
 

  

Skatt på avfallsförbränning 

Skatt på avfall som behandlas i förbränningsan-
läggningar höjs som planerat till 100 kr per ton 
år 2021 och 125 kr per ton 2022. Kostnader för 
skatten under 2021 beräknas till mellan fem och 
sex mnkr för AÖS del. 

 

Frival för yrkesmässiga verksamheter 

Regeringen har tillsatt en utredning om så kallat 
frival för yrkesmässiga verksamheter. Utred-
ningen ska ta fram förslag till lösningar som ökar 
möjligheten för dessa verksamheter att ta hand 
om sitt kommunala avfall. Uppdraget ska redovi-
sas i april 2021. 

I praktiken skulle ett frival kunna innebära att fö-
retag kan välja valfri entreprenör på marknaden 
att hämta det kommunala avfallet som AÖS idag 
har monopol på att hämta.  

 

Corona – effekter för verksamheten 

Osäkerheten är stor kring den fortsatta utveckl-
ingen av Coronapandemin och dess påverkan på 
AÖS verksamheter. Ett större personalbortfall 
skulle kunna innebära störningar för både sop-
hämtning och tömning av enskilda avlopp samt 
öppethållande på återvinningscentralerna.  

Till följd av pandemin har det skett en nedgång i 
marknadspriserna för avfallsslagen skrot, trä och 
wellpapp. En fortsatt nedgång eller samma pris-
nivå kommer att märkas då avtalen i närtid kom-
mer att omförhandlas med lägre intäkter som 
följd. 

Med hänsyn till den goda finansiella ställningen 
bedöms det finnas synnerliga skäl att inte 
återställa det negativa resultatet. Planerade 
årliga avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar 
ska ge ett resultat i balans. 

 

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen 

Helårsprognosen visar på ett underskott om -10 
mnkr. Underskottet är planerat och är i linje med 
direktionens beslut att finansiera införande av 
matavfallsinsamling med det egna kapitalet. 

AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med 
en soliditet klart över målet om 35 procent och  
33 mnkr i eget kapital. 

Skrotat producentansvar för returpapper 

Regeringen föreslår att kommunerna ska ta över 
insamlingen av returpapper från 1 januari 2022 
och upphäver därmed producentansvaret. För-
slaget är nu ute på remiss och beslut väntas un-
der hösten.  

 

Mål om matavfall 

AÖS har som mål att samla in 50 procent av det 
matavfall som uppstår. Vid halvårsskiftet ham-
nar resultatet precis under målet vilket till del 
beror på effekter från pandemin.  

Andelen insamlat matavfall behöver öka för att 
nå målet. Det finns olika sätt att öka in-
samlingen men det kräver noggrant övervä-
gande för att inte riskera kvalitén på matavfallet 
som i sin tur riskerar användningen av materi-
alet. 
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Resultaträkning 

 
 
 

Tkr  Not 2020-06-30 Budget  
2020 

Prognos 
2020 

2019-06-30 

  
    

Intäkter 
 

  136 200  
Grund- och hämtningsavgifter 

 
57 882 125 855  53 592 

Övriga intäkter 2 10 385 9 200  9 784   
    

Kostnader 
 

  -146 300  
Övriga externa kostnader  3, 4 -52 651 -101 950  -47 784 
Personalkostnader 5 -16 743 -35 380  -16 491  
      
Avskrivningar 6 -3 605 -8 310  -2 730 
      
Verksamhetens resultat 

 
-4 732 -10 585 -10 100 -3 629   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0   1 

Finansiella kostnader 
 

0   -   
    

ÅRETS RESULTAT 
 

-4 732 -10 585 -10 100 -3 628 
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Balansräkning 
Tkr Not 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR 

 
   

  
   

Anläggningstillgångar 
 

   
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 7 3 825 4 144 4 467 
Maskiner 8 696 1 256 1 693 
Inventarier 9 4 848 2 898 2 134 
Bilar och andra transportmedel 10 13 257 15 655 8 666 
Summa anläggningstillgångar 

 
22 626 23 953 16 960   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

     
Fordringar     
Kundfordringar   24 132 22 804 27 248 
Övriga fordringar 

 
336 0 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 469 2 527 3 965 
Summa fordringar  25 937 25 331 31 215 
     
Kassa och bank   17 177 29 795 26 908 
     
Summa omsättningstillgångar 

 
43 114 55 126 58 123   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
65 740 79 079 75 083   

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   
Årets resultat  -4 732 -5 383 -3 628 
Övrigt eget kapital 

 
37 926 43 309 43 309 

Summa eget kapital 
 

33 194 37 926 39 681 
     
Skulder 

 
   

Kortfristiga skulder 
 

   
Leverantörsskulder 

 
16 270 22 492 17 876 

Övriga skulder 11 4 644 4 960 4 935 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 11 632 13 700 12 591 
Summa kortfristiga skulder 

 
32 546 41 152 35 402   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
65 740 79 078 75 083 

 
Ställda säkerheter Inga Inga Inga  
        
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga  
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Kassaflödesanalys 
 

Tkr 2020-01-01 
2020-06-30 

2019-01-01 
2019-12-31 

 
  

Den löpande verksamheten   
Årets resultat -4 732 -5 383 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 605 5 524 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 75 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 052 141  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -608 6 510 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -8 606 1 066 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 266 7 717  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -2 518 -10 293 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 166 884 
Medel från investeringsverksamheten -2 352 -9 409  

   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -12 618 -1 692  
  

Likvida medel vid årets början 29 795 31 487 
Likvida medel vid årets slut 17 177 29 795 
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Noter och tilläggsupplysningar 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. För-
säljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

 

 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av pågående ar-
beten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 

 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk.  
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Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryg-
gas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
och därmed också för finansiella leasingavtal. 

 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing 
bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsent-
ligt.  

 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, 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 redovi-
sade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfal-
let kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regel-
bundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna inne-
bära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår. 

 

 
Not 2 Övriga intäkter 2020-06-30 2019-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 718 3 052 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 5 442 5 503 
Realisationsvinst 5 225 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 220 1 005 
Summa 10 385 9 785 
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Not 3 Ersättning till revisorerna 2020-06-30 2019-06-30   
 

PwC   
Revisionsuppdraget 15 47 
Summa 15 47 

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2020-06-30 2019-06-30   
 

Entreprenader 31 288 31 277 
Skatt på avfallsförbränning* 554 - 
Konsulttjänster 765 373 
Lokal- och markhyror 847 832 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 216 438 
Bränsle, energi och vatten 1 580 1 777 
Transporter 2 188 2 371 
Övriga lokal- och fastighetskostnader** 4 329 902 
Inköp av förbrukningsinventarier och material** 4 117 2 003 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 1 953 3 260 
Administrationskostnader 3 740 3 595 
Realisationsförluster 80 0 
Övriga verksamhetskostnader 994 957 
Summa 52 651 47 785 

 
*Från 1 april 2020 utgår skatt med 75 kr per ton på material till förbränning. 
** Kostnader för sluttäckningsarbete varierar över tid beroende på aktuell sluttäckningsfas. 

 

Not 5 Personalkostnader 2020-06-30 2019-06-30   
 

Arvoden 103 136 
Löner 12 367 11 591 
Kostnadsersättningar 23 23 
Sociala avgifter 3 186 3 734 
Pensionskostnader 852 756 
Personalsociala kostnader 211 250 
Summa 16 742 16 490 

 

 

Redovisning av sjukfrånvaro (% av total arbetad tid) 2020-06-30 2019-06-30 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,4 % 6,0 % 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer 

23,3 % 27,4 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 10,2 % 9,3 % 

Sjukfrånvaro för män 5,9 % 4,0 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,1 % 8,4 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,8 % 3,5 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,6 % 6,3 % 
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Not 6 Avskrivningar  2020-06-30 2019-06-30   
 

Fastigheter 319 318 
Maskiner 402 431 
Inventarier 555 244 
Bilar och andra transportmedel 2 329 1 737 
Summa 3 605 2 730 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 11 år  
Maskiner, inventarier och fordon 6 år  

 

 

Not 7 Byggnader och mark 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 440 -1 800 
Årets avskrivningar -319 -318 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 759 -2 118 
   
Summa utgående redovisat värde 3 825 4 466 

 

 

Not 8 Maskiner  2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Försäljningar/utrangeringar -1 185  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 840 10 025 
     
Ingående avskrivningar -8 769 -7 901 
Försäljningar/utrangeringar 1 027  
Årets avskrivningar -402 -431 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 144 -8 332 
     
Summa utgående redovisat värde 696 1 693 

 

 

Not 9 Inventarier 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 5 487 3 945 
Investeringar 2 518 506 
Försäljningar/utrangeringar -31  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 974 4 451 
     
Ingående avskrivningar -2 589 -2 074 
Försäljningar/utrangeringar 17  
Årets avskrivningar -555 -244 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 127 -2 318 
     
Summa utgående redovisat värde 4 847 2 133 
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Not 10 Bilar och andra transportmedel 2020-06-30 2019-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 32 595 31 980 
Försäljningar/utrangeringar -470 -8 136 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 125 23 844 
     
Ingående avskrivningar -16 940 -20 692 
Försäljningar/utrangeringar 400 7 252 
Årets avskrivningar -2 329 -1 737 
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 869 -15 177 
     
Summa utgående redovisat värde 13 256 8 667 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2020-06-30 2019-06-30   
 

Momsskuld 3 644 3 759 
Sociala avgifter 486 644 
Personalens källskatt  514 532 
Summa 4 644 4 935 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-06-30 2019-06-30  
 

Upplupna löner 551 57 
Upplupna semesterlöner 3 159 3 038 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 544 546 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 348 145 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 029 8 758 
Summa 11 631 12 591 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg översiktligt 

granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-06-30. Upp-

draget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-

derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 

som direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed, se nedan avvikelser:  

• Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 
2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa 
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat 
för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till 
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet 

• Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårspe-
riodens slut. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att: 

• två av verksamhetsmålen är uppfyllda. 

• de fyra återstående verksamhetsmålen prognostiseras inte gällande utfall per de-

cember 2020 varför vi inte kan uttala oss om huruvida de är förenliga eller inte för-

enliga med de av direktionen fastställda mål för 2020.  
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-

handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisionen ska lämna till direkt-

ionen och respektive fullmäktige i medlemskommun.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god eko-

nomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsre-

dovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 
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• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören-

ligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmäss-

iga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 

ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-

komma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-09-21. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på – 4 732 tkr (- 4 671tkr ). Direktionen överlämnar inte rap-
porten inom lagstadgad tid till fullmäktige i förbundets respektive medlemskommuner. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av vä-
sentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrap-
porten upprättats. Som väsentlig händelse nämns bland annat Covid-19 påverkan på 
förubundet. Det framhålls att förvaltningen arbetat med planering av verksamheten om ett 
personalbortfall skulle inträffa. Avstämningsmöten sker med personal i egen regi och för-
bundets entreprenörer och lägesrapporter lämnas varje vecka.  

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet ut-
ifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten lämnas i delårsrapporten. Det prognostiserade resultatet uppgår 
till ca -10 mnkr vilket är ca 500 tkr bättre än budgeterat. 

I delårsrapporten lämnas ingen balanskravsutredning men förbundet gör en bedömning 
utifrån prognosen som visar på ett underskott på -10 mnkr. Direktionen har sedan 2012 
årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för 
detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åbero-
pas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att 
minska det egna kapitalet. Prognosen visar att förbundet inte kommer ha en ekonomi i 
balans för 2020. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. Resultat- och balansräkningen är i huvudsak upp-
ställda enligt LKBR, dock med viss avvikelse. 

En översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet åter-
finnes i delårsrapporten. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.  
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Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapportens redovisningsprinciper framgår att det inte skett 
någon förändring mot bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, upplys-
ning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte särskilt 
i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser. No-
ter hänförliga till balansräkningen jämförs mot 2019-06-31 och inte 2019-12-31. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed, se nedan avvikelser:  

• Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 
2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa 
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat 
för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till 
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet 

• Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårspe-
riodens slut. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i verksamhetsplan 2020-2022 beslutatat om ett finansiellt mål och sex 
verksamhetsmål. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten gör förbundet bedömningen att det finansiella mål som som faställts för 
2020 är uppfyllt. Ingen bedömning görs mot helårsprognosen. 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten framgår sex verksamhetsmål. Förbundet gör bedömningen att två verk-
samhetsmål är uppfyllda och fyra verksamhetsmål som inte uppdyllda. För de mål som 
inte är uppfyllda görs ingen bedömning för prognostiserad måluppfyllele.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att: 

• två av verksamhetsmålen är uppfyllda 

• de fyra återstående verksamhetsmålen prognostiseras inte gällande utfall per de-

cember 2020 varför vi inte kan uttala oss om huruvida de är förenliga eller inte för-

enliga med de av direktionen fastställda mål för 2020.  

 

. 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed? 

Delvis uppfyllt 

Direktionen har inte 

fastställt delårsrap-

porten inom två må-

nader efter delårspe-

riodens slut och 

överlämnar inte rap-

porten inom lagstad-

gad tid till fullmäktige 

i förbundets respek-

tive medlemskom-

muner. 

 

  

Är resultaten i delårsrapporten fören-

liga med de av direktionen fastställda 

målen för god ekonomisk hushållning, 

det vill säga finns förutsättningar att 

målen kommer att uppnås? 

Ej uppfyllt 

I delårsrapporten har 

förbundet bedömt 

det finansiella målet 

som uppfyllt. 

I delårsrapporten har 

förbundet bedömt 

två verksamhetsmål 

som uppfyllda och 

fyra som ej upp-

fyllda. Det görs 

ingen bedömning 

över det prognosti-

serade utfallet per 

helår. 
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§ 14 Dnr 2020/00422  

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den  

31 augusti 2020.                   

Bakgrund 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 

direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 oktober 

2020, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2020. Resultatet 

för perioden uppgår till 1,709 miljoner kronor. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att 

prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balans-

kravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Revisionen rekommenderar direktionen att säkerställa att bedömt prognos-

utfall per årsbokslut redovisas i delårsrapporten, för samtliga av direktionen 

beslutade målsättningar för verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2020.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-16 

Granskning av delårsrapporten 2020, PWC, 2020-10-16 

Delårsrapport 2020  

Direktionen § 12/2020 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen      



 

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

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2020 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 

augusti 2020.                      

Bakgrund 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 
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2020, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2020. Resultatet 

för perioden uppgår till 1,709 miljoner kronor. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar 

ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balanskravet kommer att 

uppfyllas för år 2020. 

Revisionen rekommenderar direktionen att säkerställa att bedömt 

prognosutfall per årsbokslut redovisas i delårsrapporten, för samtliga av 

direktionen beslutade målsättningar för verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 

2020.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-16 

Granskning av delårsrapporten 2020, PWC, 2020-10-16 
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• • 
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• 

Bild 1 Förbundets geografiska område 

1. Inledning 

1.1 Förbundets verksamhet 
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en 
milj onämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. 

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 
tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter samt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro. 
Fördelningen av medlemsbidraget 2020 
görs utifrån befolkningsmängden den 
31 december 2018. Vid denna tidpunkt 
var den totala befolkningsmängden inom 
medlemskommunerna 116 169 varav 
Falköping (33 155), Hjo (9 176), 
Karlsborg (6 941), Skövde (55 729) och 
Tibro (11 168). 

Direktionens uppdrag regleras i en 
förbundsordning och en arbetsordning. 
Miljönämndens reglemente beskriver 
nämndens uppdrag. Verksamhetens om-
fattning framgår av nämndens tillsyns- och 
kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll. 

1.2 Politiker och tjänstemän 

1.2.1 Tjänstemän 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och milj öbalksområdet. Förbundets tjänstemanna-
organisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny 
Möller och Max Olsson. Per den 31 augusti hade Milj ösamverkan totalt 45 anställda 

1.2.2 Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet. 
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• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 

• Anders Blom (MP), Falköping 

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 

• Marie Lindberg (S) Hjo 

• Stig Larsson (L), Karlsborg 

• Ronny Siderud (S), Karlsborg 

• Tommy Westerberg (C), Skövde 

• Margareta Lindh (S), Skövde 

• Thomas Carlsson (S), Tibro 

• Michael Krusell (M), Tibro 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Ingrid A. Jansson (M), Falköping 

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 

• Bodil Hedin (S), Hjo 

• Anna Bruzell (S), Karlsborg 

• Torbjörn Colling (M), Karlsborg 

• Ulrica Johansson (C), Skövde 

• Maria Hjärtqvist (S), Skövde 

• Ann Ohlsson (L), Tibro 

• Mikael Faleke (M), Tibro 

1.2.3 Politisk ledning 

Direktionen 

Ordförande 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

Vice ordförande 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 

• Adam Johansson (M), Falköping 

• Pierre Rydén (S), Hjo 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Rolf Eriksson (5), Tibro 

• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

Ersättare 

Miljönämnden östra Skaraborg 

Ordförande 

• Philip Segell (M), Skövde 

Vice ordförande 

• Ingrid Martens (C), Falköping 

• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 

• Björn Bröne (L), Hjo 

• Anders Karlsson (5), Hjo 

• Jan-Olof Säll (S), Karlsborg 

• Göran Bergman (S), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Thomas Danielsson (M), Tibro 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling 

2.1.1 Tillsyn och kontroll 
Under 2020 års inledande 8 månader har milj önämnden utfört totalt 2 455 
planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 
genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.1.1.2 Tillsyn och kontroll jämfört med tillsynsplan 

Styrd tillsyn och kontroll 

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi 
utfört 1 382 tillsynsinsatser. Jämfört med tillsynsplanen för helår på 2 448 insatser 
innebär det en måluppfyllelse motsvarande 57 procent. Vår bedömning är att vi 
kommer att uppnå en hög måluppfyllelse för den styrda tillsynen vid årets slut. 
Med hög menar vi inom intervallet 95-100 procent. En mer detaljerad redovisning 
finns i bilaga 9.1. 

20-08-31 19-08-31 18-08-31 17-08-31 16-08-31 

Måluppfyllelse j 57,4 % 68,7 % 57,4 % I 55,4 % I 59,0 % 

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår till 701, 
att jämföra med planen på 1 073. Det motsvarar en måluppfyllelse på 76 procent. 
Några av tillsynsprojekten kommer av olika anledningar inte att genomföras vilket 
gör att vår bedömning är att måluppfyllelsen kommer att hamna mellan 85 och 90 
procent för året. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2. 

2.1.1.3 Nytt tillsynsområde på grund av covid-19 

Utöver de planerade insatserna i tillsynsplanen har vi under 2020 fått ett nytt 
tillsynsområde i och med coronapandemin. Insatserna har finansierats med statliga 
medel vilket gör att de inte redovisas under varken styrd eller behovsprioriterad 
tillsyn ovan. Redovisning av antalet insatser finns under avsnittet händelser av 

väsentlig betydelse. 

2.1.1.4 Tillsyn och kontrollinsatser per område och medlemskommun 

De tillsyns- och kontrollinsatser som redovisas per område och kommun omfattar 
inspektioner, systemtillsyn och revisioner, det vill säga kontroll på plats, både 
planerade och oplanerade. Antalet insatser för milj öbalkens område är få i jämförelse 
med tidigare år på grund av omställning av tillsynsmetoder i och med pandemin. 

Område Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro Totalt 

Animaliska biprodukter 10 4 0 2 1 17 

Livsmedelskontroll 199 84 76 306 75 740 

Miljöbalken - Hälsoskydd 5 0 1 6 1 13 

Miljöbalken - Avlopp 0 0 40 1 2 43 

Miljöbalken - Miljöskydd 196 25 10 53 24 308 

Smittskydd (covid-19) 11 6 12 24 1 54 

Tobak 5 4 7 24 10 50 

Övriga 7 3 5 21 4 40 

Totalt 433 120 151 437 117 1 265 
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2.1.2 Ekonomi 

 

20-08-31 19-08-31 18-08-31 17-08-31 16-08-31 

, Verksamhetens intäkter 20 700 26 4792 20 023 19 822 , 18 905 

Verksamhetens kostnader 18 929 24 8262 18 074 17 006 16 801 ' 

1 Resultat efter avskrivningar och 

finansiella poster 1 709 1 591 1 899 , 2 820 '  2 108 

, 
, Avgiftsfinansieringsgracr, % 61,9 62,6 61,8 58,9 60,8 

Antal anställda 45 44 43 41 40 

Folkmängd medlemskommunerna , 117 002 116 169 115 209 113 970 I 112 793 

Beloppen ovan anges i tusentals kronor. 
Befolkningsmängden är frän närmast föregående årsskifte. 

' Intäkter frän avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen. 
2  Stor påverkan av tillfälligt statligt finansierat projekt inom förorenad mark 

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.2.1 Viktiga förhållanden 

Statliga stöd på grund av pandemin 
Milj ösamverkan har under perioden april—augusti erhållit 167 tkr i stöd för sjuklönekostnader. 

Riksdagen beslutade under sommaren om en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet enligt lagen 
avsattes totalt 75 miljoner kronor. För vår del innebär det ett stöd motsvarande 595 tkr 
som kommer att betalas ut under oktober 2020. Bidraget avser perioden juli—december 
2020 vilket gör att två sjättedelar eller 198 tkr har periodiserats på delårets period. 

Förändring av sennesterlöneskulden 
Avstämning av semesterlöneskulden görs vid delår och helår. Eftersom majoriteten 
av uttag av semesterdagar sker under sommarperioden innebär det således att skulden 
per den 31 augusti har minskat i förhållande till årsskiftet. Resultatpåverkan är 
således positiv. I år har semesteruttaget varit större än normalt. Resultatet påverkas 
positivt med 798 tkr. Resultatpåverkan vid avstämningen är av samma skäl negativ 
vid årsskiftet. Vi uppskattar då en negativ resultateffekt på ca 650 tkr. 

2.2.2 Finansiella risker 
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvars-

 

förbindelser avseende pensioner. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

2.3.1 Coronapandemin 
Under mars slog coronapandemin till och sedan dess har vi fått förhålla oss till en ny 
verklighet. Det kom snabbt ut tillsynsvägledning från Naturvårdsverket, Folkhälso-
myndigheten och Livsmedelsverket, och vi har agerat i enlighet med dessa. I 
huvudsak omfattar det att genomföra den tillsyn som är möjlig utifrån 
förutsättningarna under pandemin. 
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Mer konkret innebar det att vi under mars planerade och prioriterade om 
tillsynsplanen för att undvika att vara ute i verksamheter med riskgrupper eller i 
känsliga verksamheter. Vi har även fått använda oss av alternativa tillsynsmetoder 
där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning 
granska dokumentation på distans. Internt har vi löst den ökade arbetsbelastningen 
till stor del genom prioriteringar. Internt utvecklingsarbete, behovsprioriterade 
tillsynsprojekt, samverkansmöten och kompetensutveckling har fått stå tillbaka under 
den här perioden. 

Vi har även bedrivit arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera och 
senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fram till 
den 1 juli genomförde vi tillsynen och rapporterade avvikelser till 
smittskyddsläkarna i regionen som hade huvudansvaret. Från och med 1 juli har 
kommunerna fått ta över tillsynsansvaret enligt en ny tillfällig lag. 

Vi har sedan i våras utfört 73 planerade kontroller, hanterat 69 klagomål och en 
riktad informationsinsats med platsbesök till ca 70 uteserveringar. Vi har också 
informerat ca 300 serveringsställen, som vi har tillsynsansvar för, om vilka regler 
som gäller. Om det vid en ordinarie livsmedelskontroll är tydligt att reglerna gällande 
trängsel inte efterlevts så har vi initierat en trängselkontroll på plats. Totalt har vi 
genomfört 6 sådana kontroller. 

Milj ösamverkan har följt vägledande myndigheters rekommendationer och planerat 
för att kunna genomföra tillsyn och kontroll enligt den nya lagstiftningen. 

2.3.2 Revision av miljöbalkstillsynen 
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde en uppföljning och utvärdering av 
miljönämndens milj öbalkstillsyn i januari 2020. Syftet med uppföljningen är att 
bedöma om den operativa tillsynen genomförs enligt miljöbalken och att de krav som 
anges i milj ötillsynsförordningen uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och 
likvärdig operativ tillsyn i hela landet. Milj önämnden är ansvarig för att kraven i 
lagstiftningen är uppfyllda. 

Besöket hade föregåtts av vi lämnade olika dokument till länsstyrelsen för 
granskning. Länsstyrelsen hade tretton positiva kommentarer och angav fyra 
brister/risker samt sju rekommendationer. Miljösamverkan ska bemöta länsstyrelsens 
synpunkter och rekommendationer under september 2020. 

2.4 Styrning och uppföljning 

2.4.1 Perspektiv finansiering 

Direktionens verksamhetsmål 

• Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av 
medlemsbidragen (65,5 tkr) 

• Årets resultat förväntas enligt helårsprognosen 
att uppgå till 1 650 tkr. Bedömningen är således 
att målet kommer att uppnås. 
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Mål 

• Eget kapital överstigande 4 miljoner ska 
återbetalas till medlemskommunerna 

Mål 

• En kostnadseffektiv verksamhet 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70% för livsmedelskontrollen och 59 % för 
miljöbalken för 2020 

Måluppfyllelse 

• Överstigande del efter 2019 års bokslut uppgick till 
2 037 tkr vilket återbetalades i slutet av mars 2020 
med samma fördelning som de betalades in. 

Måluppfyllelse 

• Vår helhetsbedömning är att vi kommer att uppnå 
en hög måluppfyllelse vad gäller den planerade 
tillsynen samtidigt som vi bedömer att vi kommer 
att uppnå direktionens ekonomiska resultatmål för 
året. Samtidigt fortlöper digitaliseringsarbetet i en 
snabbare takt än vad vi planerat för. Det är 
positivt eftersom vi bedömer att det finns en stor 
potential att uppnå en mer kostnadseffektiv 
verksamhet genom ett i högre grad automatiserat 
ärendeflöde. 

Utfall 

• Livsmedelskontrollen: 69,3 % 

• Miljöbalken: 59,4% 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av 2020 
installerat och driftsatt e-arkiv som arkivlösning. 

*Senast vid utgången av 2020 ska vi ha utrett hur 
arbetet vid tillsynsbesöken kan effektiviseras med 
hjälp av exempelvis ett mer digitalt arbetssätt. 

• Driftsättning kommer att ske först 2022. 

• Uppdraget har inte påbörjats, men kommer att 
påbörjas under hösten 2020 

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll 

Direktionens verksamhetsmål 

Måluppfyllelse 

• Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av •Läs under avsnittet väsentliga händelser. Vår 
verksamheten, bedömning är att målet är uppfyllt. 

Nämndens verksamhetsmål 

Måluppfyllels 

.100% av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i •57 procent måluppfyllelse per den 31 augusti. 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som Bedömningen är att vi kommer att uppnå en hög 
betalar fast årlig avgift (95 %-100 %) måluppfyllelse för året 
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Måluppfyllelse 

 

           

   

• 100% av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som 
inte betalar fast årlig avgift. 

      

.76% av insatserna är genomförda per den 31 
augusti. Några av tillsynsprojekten kommer av 
olika anledningar inte att genomföras vilket gör att 
vår bedömning är att måluppfyllelsen kommer att 
hamna mellan 80 och 90%. 

    

 

2.4.3 Perspektiv kund 

Direktionens verksamhetsmål 

           

   

Mål 

   

Måluppfyllelse 

  

   

• Nöjda invånare och verksamhetsutövare 

      

• Mäts delvis genom insiktmätningar som redovisas 
under nämndens mål nedan. 

    

 

Nämndens verksamhetsmål 

           

  

Mål 

   

Måluppfyllelse 

   

   

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-
Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser. 

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad 
nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 
föregående års mätning för respektive 
myndighetsområde. 

      

• 1. Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 1 

• 2 Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 2 

    

  

Mål 

    

Nuläge 

    

• Miljönämnden ska senast vid utgången av; 

2020 ha lanserat minst 2 nya integrerade e-tjänster. 

2021 ha lanserat ytterligare minst 3 nya integrerade 
e-tjänster. 

2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt ärende 
digitalt via "mina sidor" eller liknande. 

2.4.4 Perspektiv medarbetare 

Nämndens verksamhetsmål 

      

• Per den 31 augusti har 3 e-tjänster lanserats. 
Målet för 2020 är därmed redan uppnått. Under 
hösten hoppas vi kunna lansera ytterligare 3 e-
tjänster. 

• Utvecklingen av "mina sidor" eller liknande ligger 
längre fram i tiden. Vi avvaktar utvecklingen av e-
tjänsteplattformen och de e-tjänster som 
utvecklas av leverantören. 

    

             

   

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) än 75. 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-
medarbetarindex (NMI) än 67. 

      

• En medarbetarundersökning kommer att skickas 
ut under september 2020 och resultaten kommer 
att levereras någon gång under oktober. Därefter 
redovisas resultaten för nämnden. 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.5.1 God ekonomisk hushållning 
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De 
finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms likaså vara uppfyllda i 
hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 
hushållning för perioden har uppnåtts. 

Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än 
om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget miljökontor. Förutom att det 
skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det 
skalfördelar i en samverkan som i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, 
där man genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och 
kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi 
framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad 
utveckling. 

2.5.2 Ekonomisk ställning 
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet 
uppgår per den 31 augusti till 5 709 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. 
Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 

2.6 Balanskravsresultatet 
Resultatet för helåret 2020 förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till 1 650 tkr. 
Inga per i dag kända balanskravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämnings-
reserv påverkar det prognostiserade resultatet vilket gör att balanskravsresultatet 
bedöms komma att motsvara det prognostiserade resultatet. 

(Tusentals kronor Delår 2020 Prognos 2020 Budget 2020 
Årets/delårets resultat 1 709 1 650 65 
Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 0 
Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 

Årets/delårets resultat efter balanskravsjusteringar 1 709 1 650 65 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Balanskravsresultat 1 709 1 650 65 
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2.7 Väsentliga personalförhållanden 

2.7.1 Sjukfrånvaro 

 

2020-07-31 2019-07-31 
Total sjukfrånvaro 

varav: 
9,1% 6,8% 

- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 51,7% 48,4% 
- sjukfrånvaro för män 6,3% 1,4% 
- sjukfrånvaro för kvinnor 10,2% 8,9% 
- anställda —29 år 4,6% 2,8% 
- anställda 30-49 år 6,9% 4,1% 
- anställda 50— år 16,5% 13,9% 

Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent vid 
årets slut. Statistiken för augusti är inte tillgänglig vilket gör att perioden som statistiken 
baseras på ovan är januari—juli. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 9,1 procent. För 
kvinnor är siffran 10,2 procent, för män 6,3 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro (efter 
sjukdag 60) uppgår till 51,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Samma siffra för 
kvinnor är 59,9 procent, för män 18,8 procent. 

Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning 
får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Målet ovan avser helår, men vår 
bedömning är att sannolikheten att uppnå målet är mycket låg. 

Riktlinjerna på arbetsplatsen var från och med att pandemin bröt ut att man skulle stanna 
hemma vid minsta symptom. Detta har bidragit till en ökad sjukfrånvaro. Det slopade 
karensavdraget och slopade krav på sjukintyg som infördes i och med coronapandemin 
kan även ha haft en effekt på sjuktalen. 

Som vi ser i diagrammet nedan är sjukfrånvaron ovanligt hög under perioden 
februari—april, för att sedan närma sig en mer normal nivå. 

Total sjukfrånvaro per månad 

---)--Mös 2020 -Mös 2019 Skövde kommun 2020 

14,00% 

12,00% 

10,00% 

8,00% 

6,00% 

4,00% 

2,00% 

0,00% 

 

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI 

9 



12 män 

(27%) 

33 

kvinnor - 

(73%) 

4 Tidsbegränsade - 

SVENSK MILJÖBAS 

2.7.2 Personalsammansättning 

Könsfördelning Anställningsform 

41 

Tillsvidare 

Åldersfördelning 2020-08-31 

20-29 år 13,3% 

30-39 är 31,1% 

40-49 är 33,3% 

50-59 år 13,3% 

60 år - 8,9% 

2.8 Miljöredovisning 
Miljösamverkan östra Skaraborg är milj ödiplomerad 
enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan 
bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsyns-
myndighet till en hållbar utveckling och en god miljö. 

Ser vi till vår organisation och dess påverkan på miljön 
så arbetar vi aktivt med detta. Vi har en intern 
milj öpolicy, mål samt handlingsplan för att nå våra 
uppsatta mål. För vår del handlar det om mål kopplat 
till bland annat transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år 
revideras vårt interna miljöarbete av en extern part. 

2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen syftar till att observera och kartlägga förändringar i 
Miljösamverkans omvärld. Analysen för åren 2021-2023 pekar i huvudsak på vissa 
förändringar i lagstiftning och ekonomi som kan komma att påverka vår verksamhet. 
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De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på 
effektivisering och digitalisering inverkar även på oss. Att satsa på digitalisering är 
en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen 
av e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka 
organisationen. Främst inom det administrativa stödet men även på sikt för 
inspektörerna och hur vi bedriver tillsyn. 

En förändring av livsmedelstaxan för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s 
avseende efterhandsbetalning samt en möjlighet att använda sig av Sveriges 
Kommuners och Regioners modell för milj öbalkstaxa kan innebära påverkan på hur 
vi ser på tillsynsbehovet och därmed även ha effekter på ekonomin. 

Framtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för människor, 
samhällen och ekosystem. Enligt SMHI talar mycket för att klimatet nu förändras 
snabbt jämfört med hur det hittills förändrats sedan istiden. 

Inom vårt ansvarsområde finns det såväl pågående som tidigare verksamheter som, 
med till exempel stigande grundvattennivåer, ras och skred kan innebära en ökad risk 
för omgivningen. Även vårt arbete med hälsoskyddstillsyn kan komma att påverkas 
av klimatförändringen. Folkhälsomyndigheten planerar att se över sina allmänna råd 
om temperatur inomhus. Klimatförändringarna har också en direkt koppling till 
livsmedelstillsynen avseende dricksvatten och vad vi fokuserar på vid tillsynen. 

Miljösamverkan bör mer preciserat analysera på vilket sätt klimataspekter kan utgöra 
ett led i den operativa tillsynen och kontrollen. Miljösamverkan och medlems-
kommunerna kan behöva analysera i vilken mån klimatarbetet ingår i uppdraget 
(i den operativa tillsynen/kontrollen) och vad som ingår i det kommunala 
klimatarbete som inte överlämnats till förbundet. 

2.9.2 Utveckling av verksamheten 

Digitalisering 

Verksamheten startade året med ett uppgraderat verksamhetssystem. Vi har sedan 
årsskiftet gått över till att närarkivera handlingar digitalt. Detta medför att mängden 
papper som hanteras och administreras har minskat kraftigt. Modulen för 
slutarkivering är inte på plats ännu. 

Under våren har arbetet med e-tjänster tagit fart. E-tjänsteplattformen Minut miljö 
installerades under april. De e-tjänster som fanns tillgängliga har därefter anpassats 
för Milj ösamverkans processer och behov av uppgifter. Per den 31 augusti fanns tre 
e-tjänster i drift: anmälan om misstänkt matförgiftning, ansökan om eget 
omhändertagande av toalettavfall samt ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. 

Under september förväntas följande e-tjänster publiceras: ansökan om installation av 
värmepump, anmäla klagomål och lämna komplettering. 

Under hösten planeras för en utbildningsinsats riktad till entreprenörer för att få 
igång användandet av e-tjänsterna för enskilda avlopp samt för värmepumpar. Vi 
inväntar en tilläggsfunktion i tjänsterna som kommer att möjliggöra för entreprenörer 
att ansöka åt fastighetsägarna, denna är inte färdigutvecklad ännu men väntas vara 
klar under oktober. 
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Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en 
digital och smidig hantering av ärenden. 

Översyn av förbundets verksamhet 

Förbundschefen fick i mars 2019 uppdrag att genomföra en översyn av förbundets 
verksamhet. Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens 
verksamhetsområde. Utredningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter 
som tillsyns- och planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll. 

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut om åtgärder fattades 
vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Miljösamverkan östra Skaraborg ska: 

1) Ta fram förslag till ny taxa enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell. Taxan ska föreslås att gälla fr.o.m. 2022. 

2) Införa efterhandsdebitering för tillsyn enligt milj öbalken i samband med att 
ny taxa föreslås och antas. Efterhandsdebitering ska omfatta alla typer av 
verksamheter utom de med tillståndsplikt A eller B enligt miljöbalken. 

3) Utveckla tillsyns- och kontrollmetoder med utgångspunkt i utredningens 
slutsatser. Milj ösamverkan ska också genomföra rationalisering av personella 
resurser i enlighet med utredningen samt beslutad budget och strategisk plan. 

4) Införa Sveriges Kommuner och Regioners modell för riskbedömning. 
Riskmodellen ska införas i samband med att ny taxa föreslås. 

5) Samråda med tillsynsvägledande myndigheter vid förändringar i tillsynen. 
Dialog ska även ske kommunvis med representanter från berörda branscher 
och näringsliv. 
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Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Org.nr 222000-2865 

3. Resultaträkning 

 

Not 2020-01-01 
-2020-08-31 

2019-01-01 
-2019-08-31 

Budget 
helår 

Helårs-

 

prognos 

Verksamhetens intäkter 2 

 

20 700 330 26 478 714 31 250 000 31 455 000 
Verksamhetens kostnader 3, 4 -18 928 680 -24 826 491 -31 100 000 -29 710 000 
Avskrivningar 5 

  

-69 178 

 

-69 083 -110000 - 105 000 
Verksamhetens nettokostnader 

  

1 702 472 1 583 140 40 000 1 640 000 

Verksamhetens resultat 

  

1 702 472 1 583 140 40 000 1 640 000 

Finansiella intäkter 6 

  

7 053 

 

7 737 25 000 10 000 
Finansiella kostnader 

    

0 

  

0 0 

 

0 
Resultat efter finansiella poster 

  

1 709 525 1 590 877 65 000 1 650 000 

Delårets resultat 7 

 

1 709 525 1 590 877 
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4. Balansräkning 

 

Not 2020-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

       

Anläggningstillgångar 

       

Materiella anläggningstillgångar 

       

Maskiner och inventarier 8 

 

205 547 

 

274 725 

Summa anläggningstillgångar 

  

205 547 

 

274 725 

Omsättningstillgångar 

       

Fordringar 9 2 343 175 2 764 688 
Kassa och Bank 10 14 666 851 7 523 505 
Summa omsättningstillgångar 

 

17 010 026 10 288 193 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

17 215 573 10 562 918 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 

Not 

11 

2020-08-31 2019-12-31 

Delårets/årets resultat 

 

1 709 525 2 037 170 
Övrigt eget kapital 

 

4 000 000 4 000 000 
Summa eget kapital 

 

5 709 525 6 037 170 

Avsättningar 

   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

   

Skulder 

   

Långfristiga skulder 

 

0 0 
Kortfristiga skulder 12 11 506 048 4 525 748 

Summa skulder 

 

11 506 048 4 525 748 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

17 215 573 10 562 918 

Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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5. Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2020-01-01 
-2020-08-31 

2019-01-01 
-2019-08-31 

Delårets resultat 1 709 525 1 590 877 
Återbetalning till medlemskommunerna avseende föregående år -2 037 170 -1 712 683 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -327 645 -121 806 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

    

Av- och nedskrivningar 69 178 69 084 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -258 467 -52 722 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 421 513 -2 541 388 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 6 980 300 8 407 753 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 143 346 5 813 643 

Periodens kassaflöde 7 143 346 5 813 643 

Likvida medel vid årets början 

    

Likvida medel vid årets början 7 523 505 6 691 108 
Likvida medel vid periodens slut 14 666 851 12 504 751 

15 



6. Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring (LKBR) och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna har anpassats till LKBR utan att detta 
fått väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. 

I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte 
presenterats i årsredovisningen. 

Principerna är oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. Inte heller är några 
ändrade uppskattningar eller bedömningar gjorda. 

1.1 Redovisning av intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med 
övriga verksamhetsanknutna intäkter. Periodisering sker till i enlighet med RKR R2. 

1.2 Redovisning av kostnader 
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. 
Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa 
pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

1.2.1 Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas 
i bruk. 

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt 
(exempelvis verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) 
och beloppet är väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 5. 
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1.2.2Nedskrivning 

Nedskrivning görs efter nedskrivningsprövning. Eventuella nedskrivningar 
kostnadsförs och påverkar delårets/årets resultat. 

1.3 Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella 
anläggningstillgångar som inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga 
gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. För 2020 uppgår ett halvt 
prisbasbelopp till 23 650 kr. 

1.4 Omsättningstillgångar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där 
förfallodatum ligger mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta 
redovisas till balansdagens kurs. 

1.5 Skulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. 

1.6 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-08-31 -2019-08-31 

Medlemsbidrag 8 733 333 8 916 667 
Förrättning och granskning 11 440 992 11 411 505 
Projekt inom förorenade områden 

  

0 5 981 662 
Övriga intäkter 

 

526 005 

 

168 880 
Summa verksamhetens intäkter 20 700 330 26 478 714 

Not 3 Ersättning till revisorerna 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-08-31 -2019-08-31 

PwC 

    

Revisionsuppdraget -32 000 -48 000 
Summa ersättning till revisorerna -32 000 -48 000 

Not 4 Verksamhetens kostnader 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-08-31 -2019-08-31 

Kostnader arbetskraft -15 528 118 -15 094 172 
Projekt inom förorenade områden 

  

0 -5 981 662 
Övriga verksamhetskostnader -3 400 562 -3 750 657 
Summa verksamhetens kostnader -18 928 680 -24 826 491 
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Not 5 Avskrivningar 

 

2020-01-01 
-2020-08-31 

2019-01-01 
-2019-08-31 

Avskrivning maskiner och inventarier -69 178 -69 083 
Summa avskrivningar -69178 -69083 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 5,9 år 2020 och 5,9 år 2019. 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

   

2020-01-01 2019-01-01 

 

-2020-08-31 -2019-08-31 

Ränteintäkter 7 053 7 737 
Summa finansiella intäkter 7 053 7 737 

Not 7 Delårets resultat 
2020-01-01 2019-01-01 

-2020-08-31 -2019-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 709 525 1 590 877 
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 1 709 525 1 590 877 

Not 8 Maskiner och inventarier 

 

2020-08-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 779 026 779 026 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 779 026 779 026 

Ingående avskrivningar -504301 -400534 
Delårets/årets avskrivningar -69 178 -103 767 
Utgående ackumulerade avskrivningar -573 479 -504 301 

Utgående redovisat värde 205 547 274 725 

Not 9 Fordringar 
2020-08-31 2019-12-31 

Kundfordringar 

 

499 691 

 

872 591 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

765 886 

 

894 629 
Övriga kortfristiga fordringar 1 077 598 

 

997 468 
Redovisat värde vid delårets/årets slut 2 343 175 2 764 688 
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Not 10 Kassa och bank 
2020-08-31 2019-12-31 

Bank 14 666 851 7 523 505 
14 666 851 7 523 505 

Not 11 Eget kapital 

Eget kapital 

2020-08-31 2019-12-31 

Ingående eget kapital 6 037 170 5 712 683 
Återbetalning till medlemskommunerna -2 037 170 -1 712 683 
Delårets/årets resultat 1 709 525 2 037 170 
Utgående eget kapital 5 709 525 6 037 170 

Not 12 Kortfristiga skulder 

2020-08-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 

 

315 392 1 197 200 
Övriga kortfristiga skulder 

 

899 001 

 

794 724 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 291 655 2 533 824 
Summa kortfristiga skulder 11 506 048 4 525 748 

7. Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under året och inga investeringar är budgeterade. 
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8. Driftsredovisning 

8.1 Utfall i förhållande till budget 
Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen 
budget för 2020 samt utfallet samma period föregående år. 

(tkr) 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Utfall 

20-08-31 

Utfall 

19-08-31 

Intäkter 31 250 31 455 20 700 26 479 

Medlemsbidrag 13 100 13 100 8 733 8 917 

Tillsynsavgifter 18 000 17 370 11 441 11 411 

Övriga intäkter 150 985 526 169 

Projekt förorenade områden 0 0 0 5 981 

Kostnader -31 100 -29710 -18929 -24826 

Personal -23900 -23850 -15111 -14695 

Övriga verksamhetskostnader - 6 580 - 5 250 - 3 386 - 3 730 

Projekt förorenade områden 0 0 0 - 5 981 

VA-rådgivning -620 -610 -417 -420 

varav personal - 590 - 590 -403 -399 

varav ök/tiga - 30 - 20 -14 -21 

Avskrivningar -110 -105 -69 -69 

Finansiella intäkter 25 10 7 8 

Finansiella kostnader 

    

RESULTAT 65 1 650 1 709 1 591 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående uppställning eftersom det är en fristående 
funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. I resultaträkningen redovisas det inte separat. 

Resultatanalys 

Resultatet uppgår per den 31 augusti till 1 709 tkr. 

Överskottet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat. Vid utgången av 
augusti leder förändringen av semesterlöneskulden till en positiv resultatpåverkan på 
798 tkr. Övriga verksamhetskostnader är betydligt lägre än budgeterat. Effekter av 
coronapandemin är bland annat lägre kostnader för kompetensutveckling och 
transporter/resor. 

Intäkterna från avgifter är 559 tkr lägre än budget vid utgången av augusti, mer om 
det under intäktsanalysen. Samtidigt kompenseras detta av att övriga intäkter klart 
överstiger budget. Detta på grund av statliga stöd för sjuklönekostnader samt stöd för 
övertagande av tillsynen för trängsel på serveringsställen med anledning av covid-19. 

Intäktsanalys 

Intäkterna uppgår till 20 700 tkr vilket är 112 tkr eller 0,5 procent lägre än budget. 
Detta förklaras av lägre intäkter från tillsynsavgifter. 
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Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 733 tkr och är helt enligt budget. 

Övriga intäkter uppgår till 526 tkr att jämföra med budgeterade 100 tkr vid utgången 
av augusti. Av detta står lönebidrag för 135 tkr, ersättning sjuklöner från staten för 
167 tkr och stöd för övertagande av tillsynen för trängsel med anledning av covid-19 
för 198 tkr. 

Intäkterna från avgifter uppgår till 11 441 tkr vilket är 559 tkr eller 4,7 procent lägre 
än budgeterat per den 31 augusti. 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 242 tkr vilket är 172 tkr lägre än 
budgeterat. Det förklaras främst av två saker. Den ena är lägre intäkter från extra 
offentlig kontroll motsvarande 40 tkr. Den andra är hur vi tar ut avgifter för nya 
verksamheter. Tidigare har nya verksamheter fått betala en årlig avgift samma år som 
de registreras. Från och med 2020 ska de betala för nedlagd tid på den kontrollen/de 
kontrollerna som görs det första året. Därefter ska en årlig avgift betalas. Antalet 
nyregistreringar är i linje med föregående år, så det är inte förklaringen. Däremot är 
debiterad tid på nya verksamheter betydligt lägre än de årliga avgifter som vi tidigare 
debiterat. Intäktsbortfallet uppgår till ca 80 tkr. Vi behöver kolla närmare på varför 
det ser ut så. 

För miljöbalkens områden uppgår intäkterna till 8 199 tkr vilket är 387 tkr lägre än 
budgeterat. 

Om vi bryter ned det per delområde inom miljöbalken så är det framför allt intäkter 
från tillsyn av enskilda avlopp som är högre än budgeterat med en positiv avvikelse 
på 140 tkr, men det är stora variationer inom de olika intäktsslagen. För intäkterna 
från ansökningsärenden ser det väldigt bra ut, medan intäkterna från kontroll av 
befintliga anläggningar, åtgärdslcravsärenden och behovsprioriterade projekt är klart 
under budget. Stora delar av det förväntas hämtas igen under hösten då större delen 
av ärendena för åtgärdskrav och kontroll befintliga anläggningar ska handläggas 
klart. 

För hälsoskyddstillsynen uppgår intäkterna till 1 137 tkr vilket är 113 tkr lägre än 
budgeterat. Det är framför allt lägre intäkter än förväntat från årliga avgifter, 
behovsprioriterade projekt samt extra tillsyn som är förklaringen. 

För miljöskyddsteamen uppgår intäkterna till 5 139 tkr vilket är 414 tkr lägre än 
budgeterat vid tidpunkten. Det är framför allt intäkterna från behovsprioriterade 
projekt och delområde förorenade oråden som är förklaringen. 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna som helhet uppgår till 18 929 tkr vilket är 1 783 tkr eller 8,6 procent 
lägre än budget. Exkluderar vi effekten av förändringen av semesterlöneskulden, 
vilket ger en mer rättvisande bild, är kostnaderna 985 tkr eller 3,2 procent lägre än 
budget. 

Personalkostnaderna är i stort sett i linje med budget om man tar hänsyn till 
semesterlöneskuldens påverkan. Avvikelsen på kostnadssidan ser vi framför allt på 
övriga verksamhetskostnader som är ca 1 mkr lägre än budget vid utgången av 
augusti. 
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Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår totalt sett till 40 tkr att jämföra med 
budgeten på 330 tkr per den 31 augusti. De flesta kurser och konferenser har blivit 
inställda som en följd av coronapandemin. 

En annan effekt som ändrade tillsynsmetoder i och med coronapandemin har medfört 
är lägre kostnader för driften av våra fordon och kostnaderna för hyra av bil. 
Kostnaden uppgår till 75 tkr vilket är ca 80 fler lägre än budgeten per den 31 augusti. 

Kostnaderna för drift och uppdatering av verksamhetssystemet understiger budget 
med 307 tkr per den 31 augusti. Kostnaderna blev inte så stora som vi befarat 
samtidigt som projektet med införandet av e-arkiv har skjutits framåt i tiden. 

8.2 Helårsprognos 
Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 650 tkr. 

Regeringen beslutade under sommaren om ett riktat stöd till kommuner, regioner och 
länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på 
grund av pandemin. För vår del innebär det ett stöd motsvarande 595 tkr som 
kommer att betalas ut under oktober 2020. Perioden som bidraget avser är juli till 
december 2020 vilket gör att 397 fler kommer att periodiseras på årets sista tertial. 

Överskotten förklaras till stor del av lägre kostnader än budget och då framför allt 
övriga verksamhetskostnader. Bland annat uppgår budgeten för kompetensutveckling 
för 2020 till 495 tkr. Vår bedömning är att utfallet kommer att bli 430 tkr lägre än 
budget. Även kostnaderna för uppgraderingen av verksamhetssystemet och 
införandet av tilläggsmoduler kommer att understiga budget. 

Förändringen av semesterlöneskulden kommer att leda till en negativ 
resultatpåverkan i slutet av året på vad vi uppskattar till ca 650 tkr. Skulden bedöms 
på årsbasis minska som en följd av att ett par medarbetare med mycket sparad 
semester har tagit ut denna. 

Fackförbundet Vision har inte det avtal på plats som behövs för att löneprocessen för 
2020 ska kunna slutföras. I helårsprognosen gör vi antagandet att de kommer att få 
till ett avtal under hösten och att löneökningarna ska betalas ut retroaktivt för 
perioden april—december. Vi bedömer kostnaden till 190 tkr för tertial tre. 

Vad gäller intäkterna från tillsynsavgifter förväntar vi oss en ökning under årets 
tredje tertial jämfört med de två första tertialen från framför allt delområdena 
förorenad mark samt enskilda avlopp. Men prognosen är att tillsynsavgifterna 
kommer in ca 730 tkr lägre än budgeterat. 

8.3 Återbetalning medlemskommunerna 

Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2019 års bokslut uppgick till 2 037 tkr vilket återbetalades till 
medlemskommunerna i slutet av mars 2020. 

Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro MÖS 

Andel 28,71% 7,89% 6,04% 47,72% 9,64% 100,00% 

Återbetalat, kr 584 880 160 786 122 963 972 089 196 452 2 037 170 
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9. Bilagor 

9.1 Styrd tillsyn och kontroll, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod 

Område Inspektion Revision/ 

systemtillsyn 

Provtagning Granskning Information Möte Totalt 

Miljöbalken, Avlopp 0 % 

    

0% 

Miljöbalken, Hälsoskydd 65 % 

   

100% 66% 

Miljöbalken, Miljöskydd 52 % 11 % 

 

79 % 0 % 54% 

varav A o B 80% 8% 

 

60% 0% 52% 

varav C o U 46% 38% 

 

100% 

 

58% 

varav Lantbruk 53% 0% 

 

69% 

 

52% 

varav Livsmedel 28 % 

    

28% 

ABP 54% 

    

54% 

varav Lantbruk 49% 

    

49% 

varav Livsmedel 100 % 

    

100 % 

Strålskydd 0% 

    

0% 

Tobak 

varav Hälsoskydd 

varav Livsmedel 

48% 

48 % 

    

48% 

48% 

Livsmedelskontroll 64 % 50 % 0 % 

  

60% 

Totalt 58% 42% 0% 79% 26% 57% 

24 



9.2 Behovsprioriterad tillsyn, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod 

Område Inspektion Granskning Information Totalt 

Miljöbalken, Avlopp 42 % 

  

42% 

Miljöbalken, Hälsoskydd 0 % 77 % 

 

69% 

Miljöbalken, Miljöskydd 

varav A o B 

varav C o U 

0 % 

0% 

100 % 

100% 

58 % 

0% 

80% 

74% 

varav Lantbruk 

varav Livsmedel 

  

100 % 100 % 

ABP 

varav Lantbruk 

varav Livsmedel 

    

Strålskydd 

 

100 % 

 

100 % 

Tobak 

varav Hälsoskydd 

varav Livsmedel 

    

Livsmedelskontroll 

    

Totalt 33% 94% 58% 76% 
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9.3 NKI — löpande insiktsmätningar 

Miljönämndens verksamhetsmål 

1) Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser. 

2) Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört 
med föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Nyckeltal 
NKI per myndighetsområde. 

Mål 1 - Resultat 

NKI per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket 

 

80 

78 
76 

76 
74 

 

74 

79 
78 

77 
76 

 

:]MÖS, Miljö- och hälsoskydd 74 73 

   

Alla kommuner, Miljö- och hälsoskydd 
72 71 

70 70 

  

70 70 

  

70 

   

69 

   

MÖS, Livsmedelskontroll 

    

68 

   

68 

       

Alla kommuner, Livsmedelskontroll 

         

66 

        

64 

        

62 

      

2016 2017 2018 2019 

Livsmedelskontrollen 
Vi ser en positiv utveckling av NKI-värdet för livsmedelskontrollen för 2019, en 
ökning med 3 enheter jämfört med föregående år. Vi ser också att vi för livsmedels-
kontrollen uppnår ett högre NKI än övriga kommuner, med 1 enhets marginal. 

Antalet svar uppgår till 255 och svarsfrekvensen uppgår till 58 procent. 48 fler svar 
än föregående år samt en svarsfrekvens som är 8 procentenheter högre. 

Även om NKI baseras på tre frågor som är helhetsbedömningar tittar vi på värdet per 
serviceområde för att göra vår analys. För livsmedel ser vi en ökning inom området 
effektivitet motsvarande 4 enheter. Det är ett område som viktas högt och torde vara 
en förklaring till ökningen av helheten. Även bemötande får ett högt värde (83), en 
ökning från 81. Vi har inte gjort några större förändringar vad gäller arbetsmetoder, 
men fortsatt att utveckla vårt arbete med motiverande samtal samtidigt som vi 
upprätthållit en god kvalitet och effektivitet i kontrollerna genom till exempel 
tydlighet och förenklad uppföljning och komplettering. 

Miljö- och hälsoskyddstillsynen 
Även för miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2019, 
även här en ökning med 3 enheter. Jämfört med övriga kommuner uppnår vi ett NKI 
som är i linje med genomsnittet. 

Antalet svar uppgår till 183 och svarsfrekvensen uppgår till 72 procent. 1 svar mer än 
föregående år samt en svarsfrekvens som är 11 procentenheter högre. 
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Vi kan inte se några förändringar i arbetsmetoder som kan förklara ökningen. 

Mål 2 — Resultat 

Resultat 

NKI per myndighetsområde, MÖS 

2016 2017 2018 2019 2020* 

~Miljö- och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

*preliminära värden 

Livsmedelskontrollen 
Vi ser enligt preliminär statistik en negativ utveckling av NKI-värdet för 
livsmedelskontrollen för 2020, en minskning med 2 enheter. Antalet svar för 2020 
som värdet baseras på uppgår till 89 och svarsfrekvensen uppgår till 49 %. För 2019 
(helår) uppgick antalet svar till 255 och svarsfrekvensen uppgick till 58 procent. 

Miljö- och hälsoskyddstillsynen 
För miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2020, en 
ökning med 7 enheter. Antalet svar som värdet för 2020 baseras på uppgår till 54. 
Svarsfrekvensen är 68 procent. För 2019 (helår) uppgick antalet svar till 183 och 
svarsfrekvensen uppgick till 72 procent. 

Analys 
Det som sticker ut är den stora ökningen för miljö- och hälsoskydd. Givetvis måste vi 
ta in hur vi har fått arbeta annorlunda i och med pandemin. Vi har fått använda oss av 
alternativa tillsynsmetoder där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten 
och i en högre utsträckning dokumentationsgranskning på distans. Även om NKI 
baseras på tre frågor som är helhetsbedömningar tittar vi på värdet per serviceområde 
för att göra vår analys. Det är kraftigt över på samtliga sex serviceområden, så det är 
svårt att genom detta underlag peka på något särskilt som kunden värderat högre. 

För livsmedel ser vi som sagt ovan ett lägre värde. Där har vi i stort sett bedrivit 
kontroll med platsbesök, precis som tidigare. Ser vi på de olika serviceområdena är 
det bemötande och kompetens där minskningen är störst. 
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2020-10-16 

INK TILL MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

2020 -10-- 16 

DNR 20 -  575-D 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
port per 2020-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Bedömningen avser även mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 

analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kom-

munal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av 

PwC. 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att ba-

lanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Vi bedömer vidare att det prognostiserade resultatet är förenligt med de tre finansiella mål som direkt-
ionen fastställt i budget 2020. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall enligt helårsprognos 

delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2020. Perspek-

tivmålet för tillsyn och kontroll bedöms uppnås per helår 2020. För kundperspektivet hänvisas till 

nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Någon samlad prognos över 

måluppfyllelse för helår 2020 görs dock ej. För medarbetarperspektivet kan inte prognos över målupp-

fyllelse redovisas då mederabetarundersökning ej har genomförts. 

Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att bedömt prognosutfall per årsbokslut redovisas i de-

lårsrapporten, för samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten. 

För ytterligare iakttagelser och bedömningar hänvisas till bifogad granskningsrapport. 

Bilaga: Granskning av delärsrapport 2020, MÖS, PwC 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 

upprättats enligt 

lagens krav och god 

redovisningssed? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsent-

ligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att 

prognosen visar ett positivt resultat i delårs-

rapporten bedöms att balanskravet kommer 

att uppfyllas för år 2020. 

 

Är resultaten i de-

lårsrapporten fören-

liga med de av di-

rektionen fastställda 

målen för god eko-

nomisk hushållning, 

d.v.s. finns förutsätt-

ningar att målen 

kommer att uppnås? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det prognostiserade resulta-

tet är förenligt med de tre finansiella mål 

som direktionen fastställt i budget 2020. 

 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens åter-

rapportering, att verksamhetens utfall enligt 

helårsprognos delvis är förenligt med de av 

direktionen fastställda målen för verksam-

heten i budget 2020. Perspektivmålet för 

tillsyn och kontroll bedöms uppnås per 

helår 2020. För kundperspektivet hänvisas 

till nämndmål, vilket visar på en positiv ut-

veckling gentemot föregående år. Någon 

samlad prognos över måluppfyllelse för 

helår 2020 görs dock ej. För medarbetar-

perspektivet kan inte prognos över målupp-

fyllelse redovisas då mederabetarunder-

sökning ej har genomförts.   

 

 

Rekommendationer  

• Säkerställ att samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten 
redovisar bedömt prognosutfall per årsbokslut i delårsrapporten. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäk-
tige i förbundets medlemskommuner.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

1.3. Avgränsning och metod  

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-
31, 

• Förvaltningsberättelsens innehåll, 

• Hur redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god 
ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iaktta-
gelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-10-18.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och redovisningsekonom.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed  

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – aug. Resultatet för perioden 
uppgår till 1,709 mnkr. Direktionen har för avsikt att överlämna rapporten inom lagstadgad 
tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter Förvaltningsberättelse och det är i sin tur bland 
annat uppdelat i underavsnitt som beskriver händelser av väsentlig betydelse, förväntad 
utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushåll-
ning och balanskravsutredning. Redovisning av helårsprognos i förhållande till budget 
ingår i förbundets driftredovisning.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet driftre-
dovisning. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,650 mnkr (1,650 mnkr efter balans-
kravsjustering) vilket överstiger helårsbudget med 1,585 mnkr.   

Bedömning av balanskravsresultatet lämnas i aktuell rapport i form av uppställning av 
presenterad balanskravsutredning som följer god redovisningssed. Årets prognostiserade 
balanskravsresultat uppgår till 1,650 mnkr och inga balanskravsjusteringar eller avsätt-
ning till resultatutjämningsreserv påverkar det prognostiserade balanskravsresultatet.  

I och med årets prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet redovisa en eko-
nomi i balans för 2020. Kommunalförbundet har inte underskott från tidigare år att täcka.  

Finansiella rapporter  
 

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. Resultaträkningen och balansräkningen har en upp-
ställning i enlighet med LKBR. 

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet finns 
tillgänglig i delårsrapporten. I denna anges att några investeringar inte gjorts samt att inga 
investeringar planeras. Driftredovisningen är uppställd utifrån resultaträkningen och kom-
mentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån denna.  

Vi har genomfört en översiktlig granskning av förbundets räkenskaper per 2020-08-31 
genom analytisk granskning av resultat- och balansräkning från förbundets ekonomisy-
stem. Vi har inhämtat förklaring och underlag från förbundets ekonomifunktion vid före-
komst av väsentliga förändringar i redovisningen från delår 2019 och årsbokslut 2019. 
Inga väsentliga iakttagelser har noterats vid genomförd granskning.  
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Notförteckning 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som not 1 i delårsrapporten. Det fram-
går att delårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR samt RKR:s rekommendationer 
samt att inga förändringar har skett av dessa principer sedan föregående räkenskapsårs 
utgång.  

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett positivt resultat i delårsrappor-
ten bedöms att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

2.2. God ekonomisk hushållning  

Direktionen har i budget 2020 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika perspek-
tiv: tillsyn och kontroll, finansiering, kund samt medarbetare. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende ett av förbundets fi-
nansiella mål som fastställts i budget 2020 (perspektiv finansiering). Dessa mål utgörs av 
att årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidrag, eget kapital översti-
gande 4 miljoner ska återbetalas till medlemskommunerna samt en kostnadseffektiv verk-
samhet.  

• Av delårsrapporten framgår att bedömning görs att målet för årets resultat kommer 
att uppnås 2020 då årsresultatet prognostiseras till 1,650 mnkr.   

• Överstigande del efter 2019 års bokslut uppgick till 2,037 mnkr vilket återbetala-
des i slutet av mars 2020 med samma fördelning som inbetalade medlemsbidrag.  

• Målsättningen om en kostnadseffektiv verksamhet motiveras med att hög målupp-
fyllelse avseende planerad tillsyn samt att direktionens resultatmål bedöms uppfyl-
las.  

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av mål som direktionen fastställt för verksamheten. 
De verksamhetsmässiga målsättningarna är uppdelade på tre perspektiv: tillsyn och kon-
troll, kund och medarbetare.  

• För perspektivet ”tillsyn och kontroll” anges som målsättning Alltid bra resultat vid 
länsstyrelsens granskning av verksamheten. Av delårsrapporten framgår att Läns-
styrelsen genomförde utvärdering av miljöbalktillsynen i januari 2020 med 13 posi-
tiva kommentarer, fyra brister/risker och sju rekommendationer. Målet bedöms 
vara uppfyllt per helår 2020.  

• För perspektivet ”kund” anges som målsättning Nöjda medarbetare och verksam-
hetsutövare. Ingen närmare redovisning av måluppfyllelse lämnas men hänvisning 
sker till miljönämndens mål (Nöjd kund index för resp. myndighetsområde, minst 
två e-tjänster och implementering av ”mina sidor”). Bedömning och prognos av 
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måluppfyllelse för mål avseende nöjd kund index framgår ej. Mål för antal nya e-
tjänster har uppfyllts och mål för implementering av ”mina sidor” har ej uppfyllts. 

• För perspektivet ”medarbetare” saknas målsättning men miljönämnden har två 
mål kopplat till detta perspektiv (Högre index än 75 för hållbart medarbetarenga-
gemang och nöjdmedarbetarindex än 67). Prognos för måluppfyllelse kan inte re-
dovisas då medarbetarundersökning ej har genomförts. Plan för leverans är i ok-
tober.  

2.2.2. Bedömning  

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de tre finansiella mål som 
direktionen fastställt i budget 2020.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall enligt 
helårsprognos delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamhet-
en i budget 2020. Perspektivmålet för tillsyn och kontroll bedöms uppnås per helår 2020. 
För kundperspektivet hänvisas till nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gente-
mot föregående år. Någon samlad prognos över måluppfyllelse för helår 2020 görs dock 
ej. För medarbetarperspektivet kan inte prognos över måluppfyllelse redovisas då me-
derabetarundersökning ej har genomförts.   

 Rekommendationer 
• Säkerställ att samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten 

redovisar bedömt prognosutfall per årsbokslut i delårsrapporten. 

 

 

2020-10-16 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Johan Osbeck  
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

 Anton Melén 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättning-

ar som framgår av fastställd projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot an-

nan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/fr MILJÖSAMVERKAN 

 ÖSTRA SKARABORG 

Dir § 12 Dnr 2020-5750 

Delårsrapport 2020 

Beslut 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget 
till delårsrapport per den 31 augusti 2020. 

Överlämning av revisorernas bedömning 
Revisor Lars Elinderson överlämnar sin och Ronny Wennerströms bedömning av 
delårsrapporten. Som bilaga till bedömningen finns en rapport från PWC. 

Redogörelse för ärendet 
En delårsrapport har tagits fram. Delårsrapporten ska skickas till 
kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till alla medlemskommuner 
för godkännande efter direktionens godkännande. 

Den 7 oktober 2020 (MN § 61) beslutade Miljönämnden östra Skaraborg att 
föreslå direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport per den 31 augusti 
2020. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-10-09 
Miljönämndens beslut MN § 61 med bilaga: Delårsrapport 2020 
Revisorernas bedömning med bilaga från PWC 

Bilagor 
Delårsrapport 2020 
Revisorernas bedömning med bilaga från PWC 

Beslutet skickas till 
Medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 15 Dnr 2020/00399  

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2020.      

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att 

tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats 

uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för 

verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även 

översättningsverksamhet.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 25 september 2020, § 413, 

beslutat att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2020. Utfallet för 

delåret är knappt 3 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett 

nollresultat. 

Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat Tolkförmedling 

Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande målen för 

verksamheten.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunal-

förbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWC:s rapport,  

2020-10-07 

Delårsrapport, 2020-09-25 

Direktionen § 413/2020  

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen     



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2020 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den  

31 augusti 2020.        

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att 

tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats 

uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för 

verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även 

översättningsverksamhet.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 25 september 2020, § 413, 

beslutat att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2020. Utfallet för 

delåret är knappt 3 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett 

nollresultat. 

Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat 

Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med 

de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande 

målen för verksamheten.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 

2020.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs rapport, 2020-10-07 

Delårsrapport, 2020-09-25 

Direktionen, § 413/2020       

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kansli@tolkformedlingvast.se 

 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 

mailto:kansli@tolkformedlingvast.se
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

  

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att under det senaste decenniet har andelen människor i världen 

som tvingats lämna sina hem dubblerats. Detta motsvarar 1% av världens befolkning. I slutet av 

2019 var andelen flyktningar 26 miljoner 

människor vilket är samma antal som 

2018. Drygt två tredjedelar av flyktingarna 

kommer från endast fem länder; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och 

Myanmar.2 

 

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att 

förlänga den tillfälliga lagen om 

uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och 

med den 19 juli 2021.3 I mitten av mars 

beslutade regeringen om ett tillfälligt 

inreseförbud på grund av den rådande 

pandemin, detta beslut har sedan förlängts till och med 30 oktober 2020.4   

 

Utifrån situationen i världen till följd av den rådande pandemin sänker Migrationsverket sin 

prognos i juli och bedömer att antalet asylsökande i Sverige kommer hamna på mellan 10 000 till 

17 000 personer under 2020. Anledningen till sänkningen är främst på grund av de 

reserestriktioner som finns inom Europa och Sverige samt den fortsatta ovissheten kring hur 

pandemisituationen kommer att utvecklas under hösten. 5 

 

Nuläge 
Under januari – augusti 2020 har förbundet 

utfört drygt 189 000 tolkuppdrag, jämfört 

med ca 224 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. Minskningen av uppdrag är 

direkt kopplat till Covid-19. Tjänster har 

förmedlats på 104 språk. De mest 

efterfrågade språken är arabiska och 

somaliska som tillsammans står för hälften av 

antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och 

sorani följer därefter. De tio största språken 

utgör drygt 80 % av samtliga tolkuppdrag. 

Jämfört med föregående år kan en liten 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2019/. Hämtat 2020-09-03. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-09-03. 
4 Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020. Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-
och-med-den-31-oktober-2020/. Hämtat 2020-09-03. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2020. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e472f/1595833078097/Migrationsverkets%20
prognos%20juli%202020%20P3-20.pdf. Hämtat 2020-09-03. 

Arabiska 35%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 3%

Turkiska 2%

Polska 2%

Övriga 19%

Figur 2 Språkfördelning 

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 
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ökning ses i tigrinja, albanska, turkiska och polska, i övriga språk har efterfrågan minskat.  

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst  

 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt  

• arbetar miljömedvetet  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 %  ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 %  
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
45,2%  ≥50 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 %  <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,3 %  ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 

 Utfall är svårbedömt 

 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom 

utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkaspiranter 

genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god 

tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och 

handledning i förbundets regi. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta 

kompetens för uppdraget.   

 

Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar. Med anledning av Covid-19 har 

tolkuppdragen generellt minskat. Platsuppdragen har kraftigt minskat till förmån för fler 

distansuppdrag, framförallt telefontolkning. Detta innebär att tolkens tid i större utsträckning kan 

användas till effektiv tolktid. De auktoriserade tolkarna som tidigare utfört stor del av 

platstolkningarna har nu istället för restid kunnat tolka i större omfattning. Detta innebär att 

avsevärt fler uppdrag utförts av auktoriserade tolkar istället för endast utbildade tolkar.  

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har på grund av tekniska utmaningar i samband med 

driftsättning av nytt verksamhetssystem inte ökat i den omfattning som minskningen av 

efterfrågan borde ha genererat. Dock förväntas målet uppnås. Målvärdet för andelen 

sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros uppnås och andelen 

uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar förväntas bli avsevärt högre än målvärdet. Målet 

kopplat till uppdrag som utförs av utbildade tolkar (1C) förväntas inte uppnås till följd av 

ökningen av andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar. 
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Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år och 

målvärdet tros uppnås, detta främst tack vare användarvänligheten i det nya verksamhetssystemet.  

 

Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Dock 

har en ökad sjukfrånvaro noterats då medarbetarna ombetts att följa Folkhälsomyndighetens 

direktiv vilket inneburit att de stannat hemma vid minsta symptom. 

 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden 

som längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och 

app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 

förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst 

Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk6. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 50 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, vilket förklarar varför många uppdrag utförs av tolkar som inte är auktoriserade. På de 

största språken, arabiska och somaliska, erbjuds dock auktorisation. Ett kontinuerligt arbete pågår 

avseende att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar i syfte att säkerställa tillgång och 

kvalitet på förbundets tjänster. 

 

Den 31 augusti 2020 hade förbundet 1 074 aktiva tolkar vilket är en minskning med 86 tolkar 

från föregående period. Detta tros hänga ihop med minskat antal uppdrag på grund av Covid-19. 

Antalet auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar har dock ökat. I samband med införandet 

av nytt verksamhetssystem har registret avseende översättare uppdaterats. Inaktiva översättare 

finns inte längre kvar i registret därmed är antalet översättare färre jämfört med föregående 

period. 

 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2020 1 074 68 50 276 68 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

                                                 
6 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-
i-skolan/spraken-i-sverige/manga-modersmal.html. Hämtat 2020-09-02. 
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Under vårterminen 2020 genomgick 24 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; introduktion, sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap, vilket är 51 färre än 

jämförbar period föregående år. Minskningen är en direkt effekt av verksamhetens påverkan av 

Covid-19.   

 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2020 har endast 16 tolkar påbörjat utbildningen. På grund av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner kopplat till Covid-19 har inte SRHR-utbildningen kunnat 

slutföras enligt plan, dock bedöms detta kunna ske under hösten. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens. Under normala omständigheter bedöms 

ungefär 60-80 tolkar kunna genomgå utbildningen per år.   

 

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter erbjuds ett till två mentorsuppdrag i utbildningssyfte. 

Förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning. På grund av Covid-19 blev även 

språkhandledningen inställd under våren. Inga tolkar har därför deltagit i språkhandledning under 

2020.  

 

I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatrin 

avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 

inställd på grund av Covid-19, likaså den planerade etikkursen. 

 

Efter att såväl kunder som tolkar efterfrågat kompetensutveckling med inriktning mot skola 

erbjöds en ny vidareutbildning för tolkar avseende begrepp och realia kopplat till skolverksamhet.  

”Att tolka i skolan” erbjöds såväl på plats som på distans. Totalt har 29 tolkar genomgått 

utbildningsinsatsen. Utfallet var mycket positivt och en ny distansutbildning är planerad till 

hösten.  

 

På grund av Covid-19 har inga informationsträffar erbjudits tolkarna under våren på respektive 

kontor.  

 

Kunder 
Den 31 augusti 2020 hade förbundet 5 530 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till 1 600 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för knappt 74 % av inköpen. 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2020.  

 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2020-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
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Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Sandra Lind (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Mariestads kommun 

Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 

Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 

  

Marks kommun Munkedals kommun 

Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 

Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 

  

Mölndals stad Orust kommun 

Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 

Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Strömstads kommun Svenljunga kommun 

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 

Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 

  

Tanums kommun Tibro kommun 

Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 

Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  

  

Tidaholms kommun Tjörns kommun 

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 

Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 

  

Tranemo kommun Trollhättans Stad 

Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 

Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
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Töreboda kommun Uddevalla kommun 

Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 

Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 

  

Ulricehamn kommun Vara kommun 

Elisabeth Stålbrand (NU7), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 

Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 

  

Vårgårda kommun Öckerö kommun 

Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 

Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

 

Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 

utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 

har arbetet påbörjats för att anpassa bemanningen till de nya förutsättningarna.  

 

På grund av personalavgång har en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar 

med rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bemanningen är nu 2,0 istället för tidigare 

2,75 årsarbetare. Huruvida ytterligare resurser behövs eller inte kommer att beslutas under hösten 

när arbetsmetoder och processer har setts över och utvärderats. 

 

Årets löneöversyn har inte kunnat genomföras på grund av att centrala parter med anledning av 

Covid-19 flyttat avtalsförhandlingarna till senhösten 2020. Förbundets samtliga löner är dock 

utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 

Inga osakliga löneskillnader har identifierades. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 50 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 10 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre 

föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga. 

 

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 34,5 årsarbetare (åa) vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande 

1,0 åa från föregående år och uppgår nu till 7,1 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts 

inom förbundet under perioden januari- augusti 2020 motsvarat 41,6 åa, vilket är 3,0 åa färre än 

föregående år.  

 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete pågår ett ständigt arbete med att stabilisera och 

effektivisera bemanningen. Per den 31 augusti är bedömningen att bemanningen i förbundet är i 

underkant, detta beror dock på en restriktivitet i återbesättning av vakanta tjänster i avvaktan på 

effekterna av nya verksamhetssystemet. En effektivisering förväntas i förmedlingsarbetet och 

                                                 
7 Nya Ulricehamn. 
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därmed ett behov av färre tolkförmedlare över tid. Dock bedöms tillsättning av vakanta tjänster 

på kansliet bli aktuell under hösten. 

 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

2017 37,2 5,3 1,9 44,4 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 91,3 % av kvinnorna och 91,7 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för årets första fem 

månader är 6,9 %. Årets två första 

månader hade en lägre sjukfrånvaro 

jämfört med föregående år. Dock 

ses en tydlig ökning från och med 

mars. Detta har en direkt koppling 

till Folkhälsomyndighetens 

rekommendation att vid minsta 

sjuksymptom stanna hemma. Endast 

en person anställd in om förbundet 

har testats positiv för Covid-19. 

Inom förbundet finns idag inga 

signaler på arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. Injustering av 

systemet har pågått under hela sommaren och projektavslut är planerat till september. Det nya 

systemet är mer automatiserat och digitaliserat, vilket innebär att flera rutiner förenklats. 

 

Covid-19 
Covid-19 pandemin har tydligt bidragit till en minskad efterfrågan på tolk. Detta har medfört att 

förbundet minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 

jämfört med budget. Minskningen påverkar såväl budgetutfallet som konkurrensen av 

tolkuppdragen mellan tolkarna.  
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Då förbundets målsättning är att erbjuda uppdrag utifrån prioriteringen högsta kompetens har en 

grupp icke auktoriserade tolkar under sommaren gått samman och uttryckt sitt missnöje över 

minskat antal uppdrag. Förbundets auktoriserade tolkar har haft likvärdigt antal uppdrag som 

föregående år. Covid-19 pandemin har även medfört att antalet distanstolkningar procentuellt 

ökat vilket innebär att tolkens tid i större utsträckning kan nyttjas till effektiv tolktid.  

 

Förbundets sjukfrånvaro har inte i någon större utsträckning påverkats av Covid-19. All personal 

som hade möjlighet erbjöds att arbeta hemifrån och samtliga möten har sedan mars hållits på 

distans. 

 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
I samband med att en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar med rekrytering 

och utbildning av uppdragstagare har ett utvecklings- och förändringsarbete påbörjats avseende 

metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bland annat 

planeras en förenkling och ökad digitalisering av rekryteringsprocessen kopplat till 

uppdragstagare. Covid-19 har påverkat och framförallt snabbat på utvecklingen av 

distansutbildning för förbundets tolkar. Innan sommaren genomfördes den första utbildningen 

på distans.  

 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som 

möjliggör att löpande följa arbetsmiljön i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 

engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 

dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning.  Verktyget mäter även 

regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 

traditionell medarbetarenkät vartannat år.  

 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av Covid-19 förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år och den 

påbörjade upphandlingen lades vilande för att återupptas i augusti. Nytt avtal förväntas tecknas 

under våren 2021. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 35 000 färre uppdrag än föregående år. Minskningen 

på efterfrågan av tolk beror framförallt på pandemins påverkan på samhället. Troligt är att 

efterfrågan på tolk kommer att öka under hösten. Det är dock svårt att fullt ut förutse pandemins 

påverkan.  

 

Pandemin har medfört att förbundets kunder markant har ökat sin användning av 

distanstolkning. Detta har inneburit att tolkarnas tillgängliga tid har kunnat nyttjas till effektiv 

tolktid. Då tolkuppdragen tillsätts utifrån prioriteringsordningen högsta kompetens har detta 

inneburit att de auktoriserade tolkarna i allt större utsträckning utfört uppdrag på bekostnad av 

att de icke auktoriserade tolkarna har fått färre uppdrag. De tidigare resorna mellan 

platsuppdragen har minskat avsevärt vilket har medfört lägre kostnader för kunderna och 

minskad miljöpåverkan. Kundens förändrade beställningsmönster förväntas till viss del bestå 
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över tid. Detta kan på sikt innebära att ett färre antal tolkar, men med högre kompetens, utför 

förbundets uppdrag.    

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,4 % vilket är något lägre jämfört med 

föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är en effekt av tekniska problem som uppstått i 

samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Tillsättningsgraden bedöms därmed 

öka under hösten.  

 

I början av sommaren driftsattes skärmtolkningsfunktionen i VGRs digitala tjänst ”Mitt 

vårdmöte”. Detta innebär att patient och vårdpersonal samt tolk möts via skärm i en app. I nya 

verksamhetssystemet finns skärmtolkningsfunktionen vilket innebär att förbundets samtliga 

kunder har tillgång till distanstolkning via skärm. Skärmtolkningstjänsten förväntas öka över tid.   

 

Sedan hösten 2019 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Under våren har 

en dialog skett mellan 1177 och Tolkförmedling Väst i syfte att förändra tolktillgängligheten i 

1177s verksamhet. Kundens behov innebär förändrade kontaktvägar mellan kund och tolk vilket 

kräver att Tolkförmedling Väst anlitar en underleverantör. En upphandling beräknas vara klar i 

början av hösten. Förbundets antal uppdrag förväntas inte påverkas. 

 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. På grund av Covid-19 och den därmed minskade 

efterfrågan på tolk har flera, hos andra förmedlingar, redan etablerade tolkar sökt sig till 

Tolkförmedling Väst. Under sommaren har dock få nya tolkar registrerats då målsättningen i 

första hand har varit att erbjuda förbundets redan aktiva tolkar de uppdrag som funnits.  

 

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. 

Senaste årens stabilisering och sista halvårets minskning av efterfrågan på tolk har gjort att 

rekryteringsstrategin har förändrats. Fokus ligger nu alltmer på kvalitet istället för kvantitet av 

tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken 

så att förbundet kan behålla professionella tolkar.  

 

I början av året fördes en dialog med Folkuniversitetet avseende ett eventuellt framtida samarbete 

gällande utbildning av tolk. Under hösten planeras samarbetet påbörjas.  

 

Första juni driftsattes det nya verksamhetssystemet. Systemet i sin helhet beräknas vara 

slutlevererat under september och införandeprojektet kommer då avslutas. Utvecklingsarbetet 

kommer dock att fortlöpa under hösten för att säkerställa funktionaliteten i systemet.  

 

Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick 

upphandlingen läggas vilande och befintligt avtal förlängas. Upphandlingsprocessen återupptogs 

efter semestern och nytt avtal förväntas tecknas under våren 2021. Driftsättning av ny 

telefoniplattform planeras till sommaren 2021. 

 

Den tidigare planerade kvalitetscertifieringen enligt FR2000 fick på grund av såväl Covid-19 som 

införande av nytt verksamhetssystem senareläggas. Certifieringsrevisionen kommer att 

genomföras under september. Certifiering förväntas ske under hösten. 
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Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med en ny leverantör av nytt verksamhetssystem. Då Tolkförmedling 

Väst och leverantören haft olika tolkningar av kraven i upphandlingen ledde detta till ett antal 

optioner för att säkerställa önskad funktionalitet i systemet. I mars 2020 beslutade direktionen om 

att höja investeringsbudgeten från 11 till 12 mkr. Verksamhetssystemet driftsattes första juni 2020 

och avskrivningar på investeringen har skett sedan dess. Projektet kommer att avslutas under 

september. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  

 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på ca 290 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

betydligt lägre än budgeterat Det minskade antalet uppdrag är ett direkt resultat av pandemins 

påverkan på samhället och därmed förbundets kunder.  

 

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat och beror på att vårens möten skett på 

distans till följd av den rådande pandemin. Även höstens möten förväntas ske på distans och 

därför prognostiseras årets totala direktionskostnader bli betydligt lägre jämfört med budget. 
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Löneutfallet per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en lägre bemanning och dels 

på vakanta tjänster, men också på en generell minskning av övriga personalkostnader till exempel 

minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till följd av Covid-19. Löneöversyn 2020 är 

ej genomförd då centrala parter bordlade förhandlingarna på grund av Covid-19. Detta är taget i 

beaktan för det prognostiserade utfallet för helåret. 

 

Implementering av det nya verksamhetssystemet har resulterat i högre IT-kostnader än 

budgeterat. Detta är kopplat till det beslut som togs under hösten 2019 om att senarelägga 

driftsättningen av det nya verksamhetssystemet till våren 2020. Beslutet resulterade i att 

förbundet var tvungna att förlänga avtalet med den tidigare leverantören av verksamhetssystem. 

 

Kostnader kopplat till lokaler, förbrukningsmaterial samt administrativa- och konsulttjänster 

förväntas ligga i paritet med budget. De finansiella kostnaderna är något lägre än budgeterat och 

beror på senareläggningen av driftsättningen av det nya verksamhetssystemet. Investeringen 

aktiverades från första juni och avskrivningar har skett sedan dess. 

 

Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett nollresultat. 

 

INTÄKTER 
Utfall  

jan-aug 2020 
Budget  

jan-aug 2020 
Prognos  

helår 2020 
Budget  

2020 

Förmedlingstjänster 121 792 147 333 178 640 221 000 

Övriga Intäkter 183 0  183  0 

Summering 121 975 147 333 178 823 221 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 314 733 800 1 100 

Personalkostnader 18 443 21 384 30 000 32 076 

Arvoden uppdragstagare 92 082 116 393 135 615 174 590 

Tolkutbildning 263 1 000 700 1 500 

Lokalkostnader 2 325 2 417 3 625 3 625 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 2 793 1 899 3 300 2 849 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 268 310 403 

Administrativa och konsulttjänster 2 211 2 249 3 373 3 373 

Finansiella kostnader 474 990 1 100 1 485 

Summering 119 066 147 333 178 823 221 000 

RESULTAT 2 909 0 0 0 

Tabell 3 Utfall mot budget per 2020-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2020   

 
Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  

 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2020 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2020 beräknas uppnås.  
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 121 975  141 065  220 370  

Verksamhetens kostnader 2 -118 593  -137 000  -214 448  

Avskrivningar 3 -446  0  -24  

     
Verksamhetens nettokostnader 2 936  4 065  5 898  

     
Finansiella intäkter 4 1  3  7  

Finansiella kostnader 5 -28  -28  -38  

     
Resultat före extraordinära poster 2 909  4 040  5 867  

     
Extraordinära poster  0  0  0  

     
Redovisat resultat  2 909  4 040  5 867  
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 12 360  2 220  2 671  

Inventarier 7 287  325  336  

Summa anläggningstillgångar  12 647  2 545  3 007  

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 27 532  29 961  41 160  

Likvida medel 9 15 042  19 496  18 273  

Summa omsättningstillgångar  42 574  49 457  59 433  

     
Summa tillgångar  55 221  52 002  62 440  

     
     
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 27 868  22 000  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997  2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Summa eget kapital  33 774  29 037  30 864  

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 21 447  22 965  31 576  

Summa skulder  21 447  22 965  31 576  

     
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  55 221  52 002  62 440  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 446  0  24  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  3 355  4 040  5 891  

     
Minskning kortfristiga fordringar  13 628  14 016  2 817  

Minskning kortfristiga skulder  -10 127  -9 141  -530  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 856  8 915  8 178  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0  218  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  -4 458  

     
Årets kassaflöde  -3 231  1 912  689  

Likvida medel vid periodens början  18 273  17 584  17 584  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 15 042  19 496  18 273  

     
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisningsprinciper är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar 

och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den 

period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning 

av inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år. 

 

Noter 
 Belopp i tkr 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 
Not     

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 121 792  140 636  219 946  

 Övriga intäkter 183  429  424  

 Summa 121 975  141 065  220 370  

 Av övriga intäkter uppgår 171 tkr för kompensation för höga sjuklönekostnader 2020 
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 227  495  784  

 Sociala avgifter direktion 87  173  269  

 Personalkostnad 14 057  14 587  22 713  

 Sociala avgifter personal 4 387  4 657  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 76 763  89 791  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 15 319  19 443  30 306  

 Tolkutbildning 263  528  755  

 Lokalkostnader 2 325  2 324  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 2 793  2 331  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161  180  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 211  2 491  4 092  

 Summa 118 593  137 000  214 448  
     

3 Avskrivningar    
 Inventarier 446  0  24  

 Summa 446  0  24  
     

4 Finansiella intäkter    
 Ränteintäkter 1  3  7  

 Summa 1  3  7  
     

5 Finansiella kostnader    
 Räntekostnad  0  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  28  37  

 Summa 28  28  38  
     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

     
6 Immateriell anläggningstillgångar    

 Pågående investering 0  2 220  2 671  

 Årets investering 12 758  0  0  

 Årets avskrivning -398  0  0  

 Summa 12 360  2 220  2 671  
     

7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 600  1 241  1 241  
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 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  -1 241  

 Årets investering 0  325  360  

 Årets avskrivning -48  0  -24  

 Summa 287  325  336  
     

8 Fordringar    
 Kundfordringar 12 764  14 154  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 149  0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 619  15 807  15 933  

 Summa 27 532  29 961  41 160  
     

9 Kassa och bank    
 Bank 15 042  19 496  18 273  

 Summa 15 042  19 496  18 273  
     

10 Eget kapital    
 Ingående balans Allmänt eget kapital 27 868  26 676  26 676  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar 0  -4 676  -4 676  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 27 868  22 000  22 000  

 Årets/periodens resultat 2 909  4 040  5 867  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  2 997  

 Summa 33 774  29 037  30 864  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 382  1 582  3 622  

 Moms 4 948  5 194  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 1 724  1 964  3 402  

 Skulder till anställda 3  1  0  

 Upplupna semesterlöner 840  592  882  

 Upplupet arvode tolkar, inkl sociala avgifter 4 997  9 347  9 560  

 Övriga upplupna kostnader 7 553  4 285  5 741  

 Summa 21 447  22 965  31 576  
     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2020. 
     

12 Andelskapital    
 Årets förändring av andelskapital 0  218  218  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 0  218  218  
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§ 16 Dnr 2020/00394  

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund  
per den 31 juli 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2020.        

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen 

och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som 

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 september 

2020, § 62, att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2020. Resultatet för 

perioden visar ett överskott på 1,392 miljoner kronor. Prognosen för helåret 

2020 visar på ett överskott på 2,484 miljoner kronor.  

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen 

gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms 

uppfyllas år 2020.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-

styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs kommunal-

förbunds delårsrapport per den 31 juli år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-14, inklusive PWC:s 

granskning 

Delårsrapport 

Direktionen § 62/2020  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen    



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per 
den 31 juli 2020 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2020.           

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen 

och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som 

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 september 

2020, § 62, att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2020. Resultatet för 

perioden visar ett överskott på 1,392 miljoner kronor. Prognosen för helåret 

2020 visar på ett överskott på 2,484 miljoner kronor.  

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen 

gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms 

uppfyllas år 2020.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2020. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-14, inklusive PWCs 

granskning 

Delårsrapport       

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se  

 

 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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 Skaraborgs Kommunalförbund 

 Delårsrapport 2020 

 Skaraborgs Kommunalförbund 

 Organisationsnummer: 222000–2188 

 

Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad förvaltningsberättelse 

för första delåret 2020, perioden 1 januari – 31 juli 2020. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 

Förbundets ursprung och uppdrag 

Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet ska vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling 

och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 ledamöter med 15 

ersättare. Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Till direktionen finns ett presidium bestående 

av förbundets ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, t ex i regionen. Till direktionen är knutet ett 

tillväxtutskott, dit även externa representanter finns adjungerade.  

Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena, 

liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för antagningskansliet, vilket 

administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan. Kansliet har två enheter – ett antagningskansli och en 

projektenhet (under uppbyggnad), med varsin enhetschef. Verksamheten består i hög grad av arbete kring 

de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk 

från kommunernas ledningsorganisationer.  

Till förbundet är också tre revisorer knutna, och en yrkesrevisor. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. Förbundet 

har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En kraftig intäktsändring 

märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var huvudman för, ökade. 

Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket sannolikt fortsatt kommer att öka 

intäktssidan i framtiden. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet har gått med överskott under första delåret 2020. Detta beror på att omställningen till 

ett mer digitalt arbetssätt gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterades. 

Särskilt gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex politiska 

möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Det är viktigt att ha i åtanke att minskade 

kostnader enligt ovan orsakat uteblivna intäkter för de externa verksamheterna förbundet normalt handlar 

av.  

Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när delårsrapporten skrivs, och det är svårt att sia om 

hur hösten/vintern ser ut. Sannolikt kommer digitala möten fortsättningsvis att hållas i mycket högre 

omfattning än vanligt, och resandet kommer att vara lågt. Den prognos för andra halvåret som ligger i 

siffrorna utgår från att vi har samma utveckling som för första delåret. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Första delåret har präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt ute med att 

ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i förbundet 

rekommenderades att arbeta hemifrån, i de fall det varit möjligt.  

Det stora projektet En skola för alla har under delåret avslutats, och slutkonferens hölls den 29 januari. 

Skaraborgs Kommunalförbund har varit huvudman för projektet, som drivits med medel från ESF. 

Projektet har resulterat i ett flertal goda erfarenheter som kan bidra till att hela regionens mål om fullföljda 

studier kan nås. 

Skaraborgsdagen avhölls traditionsenligt på Vara konserthus den 30 januari. Eventet prövade nya grepp 

och upplevdes av de flesta som lyckat.  

Under Corona-pandemin har förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har 

inneburit att vi deltagit på regionens samlade möten om pandemiläget, och om de insatser som satts in för 

att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet 

har även aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, samt hållit avstämningar 

med kommuncheferna och direktionen för att samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att 

bilda en företagsakut under pandemin, samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom 

besöksnäringen. 

Under delåret har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra 

Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Inspel till strategin 

togs bland annat fram i dialog mellan förbundsstyrelsen och kommuncheferna under rådslagsdagarna i 
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mars 2019. Frågan har även behandlats politiskt i VästKoms styrelse och i den regionala Beredningen för 

hållbar utveckling (BHU). Under hösten avlämnar förbundet Skaraborgs samlade remissvar till regionen. 

Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett flertal aktiviteter för att 

utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets medarbetare. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 

I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar kring 

frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar mervärden för 

medlemskommunerna. Detta betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt 

uppdrag, men också i sin egen interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Det gör vi bland annat genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor 

där kommunen har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans. 

Förbundet har ett eget kapital på 8,4 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets 

pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (13%).  

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska finnas i de 

intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning bedöms vara god, och 

förbundets arbete med ekonomisk hushållning kommer att utvecklas stabilt. 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna 

finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet driver 

anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom avtalar förbundet tjänsteköp med 

medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 31 personer sin anställning vid förbundets kansli, 

fördelat på 22 kvinnor och 9 män (per 2020-07-31).  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2020 3,6% (att jämföra med 4% 

första delåret 2019). I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar). Med den borträknad ligger 

den generella sjukfrånvaron under 3%. Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k 

friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  

 

Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. Under första 

delåret 2020 har verksamheten präglats av pandemin, vilket gjort att fysiska möten i hög utsträckning 

omvandlats till digitala möten. Detta har bidragit till avvikelser i förhållande till budget och tidigare år, 

främst rörande gemensamma kostnader som hyra av lokaler, resor, etc. Det resulterande överskottet i 

verksamheten är vid delårets slut 1 392 tkr, och prognosen för helårets resultat beräknas till 2 484 tkr. 

Observera att lönerevisionen för 2020 inte är medtagen i resultatet per 2020-07-31, vilket gör att eventuella 

förändring kommer påverka resultatet per 2020-12-31. Finansiellt mål är budget i balans. 
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Balanskrav 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning säger att resultatet ska vara positivt. Vid en beräkning av 

årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 1392tkr. 

 

Årets resultat enligt resultaträkning:    1392tkr 

Reducering av samtliga realisationsvinster    0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   0 

Orealiserade förluster i värdepapper     0 

Justering för återföring av orealistiska förluster i värdepapper   0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel till resultatutjämningsreserv    0  

Balanskravsresultatet     1392tkr 
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Ekonomisk redovisning 

 

RESULTATRÄKNING Not  2020-07-31 2019-07-31 Prognos 2020 Budget 2020 

       
Verksamhetens intäkter       
Medlemsavgifter  1  6 769 667 6 584 677 11 605 143 11 555 000 

Övriga intäkter 2  22 441 978 17 964 660 38 471 963 36 300 000 

Summa    29 211 645 24 549 337 50 077 106 47 855 000 

       
Verksamhetens kostnader       
Personalkostnader 3  -13 927 695 -12 413 676 -23 876 049 -22 515 000 

Övriga kostnader   -13 745 715 -11 666 922 -23 564 083 -25 324 000 

       

Avskrivningar 4  -28 751 -23 631 -31 700 -45 000 

       

       
Verksamhetens nettokostnader   1 509 484 445 108 2 605 274 -29 000 

       

Verksamhetens resultat   1 509 484 445 108 2 605 274 -29 000 

       
Finansiella intäkter 5  -253 211 2 000 0 

       
Finansiella kostnader 6  -117 199 -138 728 -150 000 0 

       
Resultat efter finansiella poster   1 392 032 306 591 2 457 274 -29 000 

       

Årets resultat   1 392 032 306 591 2 457 274 -29 000 
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BALANSRÄKNING Not  2020-07-31 2019-07-31 2019-12-31 

      
Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 7  192 763 149 536 221 334 

      
Finansiella anläggningstillgångar      
Aktier 8  2 200 000 2 200 000 2 200 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar   2 200 000 2 200 000 2 200 000 

      

Andelar i Pensionsstiftelsen 9  9 346 000 9 346 000 9 346 000 

      
Summa anläggningstillgångar   11 738 763 11 695 536 11 767 334 

      
Omsättningstillgångar      
Fordringar      

Kundfordringar   528 371 187 541 2 138 751 

Övriga fordringar   1 061 273 490 226 1 599 939 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10  10 262 560 11 209 552 11 059 782 

Summa fordringar   11 852 204 11 887 319 14 798 472 

      
Kassa och bank      
Förbundets likvida medel   22 011 725 8 837 241 4 609 006 

Tillväxtprogrammets likvida medel   33 337 318 28 505 304 23 907 581 

Summa Kassa och bank   55 349 043 37 342 545 28 516 587 

      
Summa omsättningstillgångar   67 201 247 49 229 864 43 315 059 

      
Summa tillgångar   78 940 010 60 925 400 55 082 393 
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Eget kapital och skulder      

      
Eget kapital 11     
Eget kapital   7 030 724 6 590 985 6 590 985 

Delårets resultat   1 392 032 306 591 439 739 

Summa eget kapital   8 422 756 6 897 576 7 030 724 

      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 12  7 107 500 6 632 917 6 938 000 

      

Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   842 826 1 837 035 4 920 843 

Skulder till olika projekt 13  56 560 783 38 832 004 33 390 606 

Övriga kortfristiga skulder   869 910 801 125 877 633 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14  5 136 236 5 924 743 1 924 587 

Summa kortfristiga skulder   63 409 755 47 394 907 41 113 669 

      
Summa eget kapital och skulder   78 940 010 60 925 400 55 082 393 

      

      
Panter och ansvarsförbindelser   2020-07-31 2019-07-31 2018-12-31 

      
Ställda panter    Inga Inga Inga 

      
Ansvarsförbindelse, pensioner 15  10 411 060 9 181 704 9 073 326 
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-07-31 2019-07-31 

   
Den löpande verksamheten   
Delårets resultat 1 392 032 306 591 

Justering för av- och nedskrivningar 28 751 23 631 

Justering för gjorda avsättningar 169 319 562 917 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 590 102 893 139 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 946 268 -1 915 342 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 22 296 086 2 460 142 

Medel från den löpande verksamheten 26 832 456 1 437 939 

   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -74049 

Medel från investeringsverksamheten 0 -74 049 

   
Finansieringsverksamheten   
Nyupptagna lån 0 0 

Amortering av skuld 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 

   
PERIODENS KASSAFLÖDE 26 832 456 1 363 890 

   
Likvida medel vid årets början 28 516 587 35 978 655 

Likvida medel vid delårets slut 55 349 043 37 342 545 
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Redovisningsprinciper 
     
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning som ersatt kommunal 
redovisningslag  

och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed.   

    
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

    
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har  
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter  
har skett enligt god redovisningssed.    

    
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet  
bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvieras till olika projekt,   
antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning).  
För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter  
i förbundet.     

    
För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive   
verksamhet/projekt. Dessa projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.  

    
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att vi redovisar det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet  

för stiftelsen som tillgång och som skuld i balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. 

Frågan om marknadsvärdering av pensionsstiftelsen är ännu inte avgjord av Rådet för kommunal redovisning 

så där avvaktar vi.    

    
Anledningen till att vi inte redovisar någon löneskatteskuld i balansräkningen beror på att vi redan har betalt in löneskatt 

via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-31 ligger  

som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100 %.  
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Noter    
Not 1. Medlemsavgifter från kommuner 2020-07-31 2019-07-31 

Kommunalförbundets huvudverksamhet 6 769 667 6 584 677 

Summa medlemsavgifter  6 769 667 6 584 677 

    
Not 2. Övriga intäkter  2020-07-31 2019-07-31 

Driftbidrag från staten  75 305 1 190 360 

Driftbidrag från kommuner och landsting 5 106 486 6 613 317 

EU-bidrag  8 705 682 4 495 970 

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 0 2 837 639 

Kurser och konferenser  264 705 739 813 
Övriga intäkter (främst övriga bidrag och försäljning av 
konsulttjänst) 8 289 800 2 087 561 

Summa övriga intäkter  22 441 978 17 964 660 

    

    
Not 3. Personalkostnader  2020-07-31 2019-07-31 

Styrelse och övriga förtroendevalda  -28 380 -27 898 

Löner  -9 512 576 -7 954 976 

Reseers, traktamenten o övr kostnadsers -64 884 -234 435 

Personalsociala kostnader  0 0 

Summa löner och ersättningar  -9 605 840 -8 217 309 

    
Sociala avgifter  -3 072 895 -2 785 356 

    
Pensionskostnader  -1 248 960 -1 411 011 

    
Summa personalkostnader  -13 927 695 -12 413 676 

    
Not 4. Avskrivningar    
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av 

anskaffningsvärdet.    

    
Not 5. Finansiella intäkter  2020-07-31 2019-07-31 

Förbundets ränteintäkter    
Tillväxtprogrammets ränteintäkter    
Övrig finansiell intäkt  -253 211 

  -253 211 

    
Not 6. Finansiella kostnader  2020-07-31 2109-07-31 

Ränteuppräkning   -111 500 -135 333 

Basbeloppsuppräkning    
Övrig finansiell kostnad  -5 699 -3 395 

  -117 199 -138 728 

    

    
Not 7. Inventarier  2020-07-31 2019-07-31 

Ingående anskaffningsvärde  756 638 591 880 

Årets försäljning/utrangering  0 0 

Årets inköp  0 74 049 

Utgående anskaffningsvärde  756 638 665 929 

    
Ingående avskrivningar  -535304 -492762 

Återförda avskrivningar sålda/utrangerade inventarier  
Årets avskrivningar  -28 571 -23 631 

Utgående ackumulerade avskrivningar -563 875 -516 393 
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Utgående planenligt restvärde  192 763 149 536 

    
Not 8. Aktier  2020-07-31 2019-07-31 

Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17 %  
Nyemission  17000 17000 

Kapitaltillskott  1 683 000 1 683 000 

Bokfört värde  1 700 000 1 700 000 

    
Andelsvärde per 200731  15 370 853 22 382 832 

    
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte Skövde, 33% 

Anskaffningsvärde  500 000 500 000 

Bokfört värde  500 000 500 000 

    
Andelsvärde per 191231  1 940 268 1 940 268 

    
Summa aktier  2 200 000 2 200 000 

    
Not 9. Andelar i Pensionsstiftelsen  2020-07-31 2019-07-31 

IB Anskaffningsvärde Pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000 

Inbetalning till Pensionsstiftelsen under delåret  
UB Andelar i Pensionsstiftelsen  9 346 000 9 346 000 

    
Marknadsvärde Pensionsstiftelsen per 200731 21 692 501 20 789 286 

    
Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-07-31 2019-07-31 

Fordringar till olika projekt    
Kobra   782 036 

InTek   25 178 

VHT 60423 En skola för alla (ESF)  2 590 117 4 260 608 

InVäst (ESF)   1 134 184 

VHT 60422, Skaraborgsdagen  1 580 412 393 

VHT 60425, Företagsklimat i Skaraborg 323 951 158 194 

VHT 60427, Etableringssamverkan  1 661 576 1 097 972 

VHT 40130, kompetensförsörjning  193 591  
VHT 40145 Antagningskansliet, kommunerna 108 368 91 377 

VHT 60000, projekt övergripande  37 942 6 612 

VHT 60402 Turismstrategi   274 902 

VHT 60405 Teknikcollege   144 714 

VHT 60412, Strukturbild Skaraborg, VGR 1 472 208 937 738 

VHT 60416, Praktikverktyget   5 191 

VHT 60419, InVäst  10 253  
VHT 60428, Samverkansmodell komp försörjning 530 787 341 788 

VHT 60429, Skaraborgsbyrån  105 139 398 935 

VHT 60430, Komiland  1 197 135 259 842 

VHT 60431, DMO 2.0  814 800 165 553 

VHT 60432,   741 575  
VHt 60433, SKBG Öppna ungdomsverksamhet 450 347 312 967 

VHT 60111 primärkomunal processtöd  11 402 

VHT 60421 hållbara Skaraborg  23 191 20 266 

Förutbetalda kostnader  0 31 880 

Upplupna intäkter  0 335 820 

Upplupna ränteintäkter      

    

         10 262 560 11 209 552 
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Not 11. Eget Kapital  2020-07-31 2019-07-31 

IB Eget Kapital  7 030 724 6 590 985 

Delårets resultat  1 392 032 306 591 

Summa  8 422 756 6 897 576 

    
Not 12. Pensionsavsättning exkl. löneskatt  
Beräkning av pensionsskulden är gjord per 2020-07-31.   

  2020-07-31 2019-07-31 

Ingående avsättnig  6 938 000 5 963 000 

Ränteuppräkning  110 833 78 000 

Basbeloppsuppräkning  58 333 116 500 

Nya utbetalningar  0 -85 000 

Sänkning av diskonteringsräntan  0 0 

Intjänad PA-KL  0 0 

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 0 565 000 

Övrig post  333 -5 000 

Prognosticerad justering av pensionsavsättning vid delår 0 0 

Summa exkl. löneskatt  7 107 500 6 632 500 

    
Upplysning om löneskatt  2020-07-31 2019-07-31 

    
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats  
til skatteverket med  2 267 340 2 267 340 

Denna löneskatt har hänförts till avsättning för pensioner 1 724 279 1 609 045 

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 543 060 658 295 

    
Not 13. Skulder till olika projekt   2020-07-31 2019-07-31 

Primärkommunal FH/missbruk  320 988 301 119 

Utv område kunskap   203 209 

IT- och verksamhetsutveckling   791 771 

Vårdsamverkan Geriatrik  363 093 169 202 

Utvecklingsledare äldre  429 047 205 839 

Vårdsamverkan övergripande struktur 3 354 892 667 098 

Fullföljda studier  1 450 591 1 124 913 

Primärkommunal övergripande  9 617 160 186 998 

E-hälsa  1 684 931 1 755 177 

Vårdsamverkan Barn och Unga  345 649 345 649 

Projekt mobil närvård   203 411 

Utvecklingsledare kunskapsutveckling  302 869  
Primärkommunal processstöd FVM  1 656 193  
Vårdsamverkan processtöd samor  186 826  
Sucidprevention-kommunalt  1 503 123  
Vårdsamverkan FoU Skaraborg  435 592 435 592 

Vårdsamverkan psykiatri och missbruk 92 055 139 431 

Primärkommunal barn och unga  31 764 31 764 

Integration Skaraborg  702 179 702 179 

Integrationssamordning   1 136 569 

Praktikverktyget  91 326  
Vård och omsorgscollege  52 684 209 140 

Teknikcollege  93 715  
Skaraborgs Innovationssluss  501 267 1 220 315 

Vägledning för livet   341 903 

IMprove   10 419 
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Från analys till handling  7 521 145 000 

Delsumma  23 223 465 10 326 700 

Tillväxtprogrammet Skaraborg  33 337 318 28 505 304 

    

Summa  56 560 783 38 832 004 

    

    

    
Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 2020-07-31 2019-07-31 

    
Upplupna löner  6 500 102 998 

Upplupna semesterlöner  842 164 673 949 

Betald preliminärskatt  -1 238 310 -1 238 310 

Löneskatt   811 813 669 564 

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 470 500 374 500 

Förutbetald intäkt medlemsavgifter  4 835 476 4 703 341 

Övriga interimsskulder  -591 907 638 701 

  5 136 236 5 924 743 

    
Not 15. Ansvarsförbindelse pensioner   

  2020-07-31 2019-07-31 

Pensioner intjänade före 1998 som bekostas av SKL 0 0 

Pensioner intjänade före 1998   7 941 000 7 919 000 

Total ansvarsförbindelse  7 941 000 7 919 000 

Löneskatt som bekostas av SKL  0 0 

Löneskatt  1 927 000 1 921 000 

Total löneskatt  1 927 000 1 921 000 

Redan betald löneskatt  543 060 -658 296 
Prognosticerad justering av ansvarsförbindelsen inkl löneskatt vid 
delår 0 0 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt  10 411 060 9 181 704 

 

  



15 
 

 

 

Rapporter från verksamheten 
 

Regional utveckling 
Näringsliv 

Pandemin har präglat näringslivsarbetet och dominerat inriktningen under delåret. Flera projektförslag 

såsom Skaraborgsprogrammet och Inflyttarservice har lyfts fram och beviljats av Direktionen. Dialog pågår 

med externa aktörer för medfinansiering för att kunna genomföra projekten.  

I mars startade vi upp en Företagsakut i Skaraborg tillsammans med Nyföretagarcentrum för att möta de 

akuta behov som uppstod hos företagen hade i spåren av Corona-pandemin.  

Flera workshops har genomförts för att fånga upp inspel till remissen av den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) VG2030.  

 

Business Region Skaraborg  

Business Region Skaraborg (BRS) arbetar proaktivt med att erbjuda service till företag som söker 

etablera sig i Skaraborg. Fokus under våren har varit dialog med utländskägda företag för att säkra att 

de har information om stödmöjligheter och att undvika en eventuell konsolidering. En utredning har 

genomförts för att analysera den framtida förvaltningen av BRS.  

Projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg 

Projektet har växlat om till digitala mötesformer och har under delåret genomfört sju olika 

insatser/aktiviteter som bidrar till ett förbättrat företagsklimat.  

Visit Skaraborg 

Inom detta besöksnäringsprojekt arbetar turistorganisationerna tillsammans för att utveckla och 

stärka besöksnäringen i Skaraborg. Under delåret har ett flertal nya produkter/paket förberetts för 

lansering, samt nya tekniska plattformar utvecklats.  

  

Kompetensförsörjning 

Kompetensforum har under delåret ställt om till digitala mötesformer, vilket förklarar avvikelser mot 

budget, främst avseende kostnader för lokalbokningar och resor. Forumet fortsätter arbeta mot den målbild 

som togs fram 2019, där särskilda fokusområden och prioriterade insatsområden identifierats som 

styrande, dvs: 

 Fokusområden 

• Kartlägga kompetensbehov på kort, medellång och lång sikt 

• Öka samarbetet mellan aktörer som arbetar med kompetensförsörjning 

• Lyfta upp behov och hitta bästa lösningen med relevanta parter, utifrån befintliga uppdrag 

och resurser 

 Insatsområden 

• Höjd utbildningsnivå (på alla nivåer) 

• Större (och efterfrågat) arbetskraftsutbud 

Kompetensforum har också tydligare kopplats till kommunchefsgruppen, som ger forumet dess uppdrag 

och dit rapportering och uppföljning sker. 
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Kultur 

Under våren 2020 har hela arbetet med strategisk kulturutveckling fått ställa om till digitala mötesformer, 

som i så många andra områden och arbeten. På det stora hela har inte detta påverkat processerna som är 

igång negativt, utan snarare tvärtom. Det har frigjorts tid att kunna fördjupa samarbeten. Projektet Unga 

Skaraborgsutvecklare fick en högre budgetpåverkan pga. av omställningen till webinarium då vi anlitade 

en extern utförare. I övrigt har kostnader för lokaler, resor och fika varit obefintliga under delåret, vilket 

resulterat i en avvikelse från budget och genererat ett mindre överskott.  

Kulturplan Skaraborg 

Det stora arbetet under 2020 är att ta fram Skaraborgs prioriterade mål och områden utifrån den 

regionala kulturstrategin. Det arbetet fortlöper enligt plan, oavsett om arbetet sker digitalt eller 

analogt.  

Flernivåsamverkan 

Arbetet med att samverka på flera nivåer; statligt, regionalt, delregionalt och kommunalt, har inte 

heller påverkats av Coronakrisen. Utan arbetet har fortlöpt i digitalform hela våren.  

Unga Skaraborgsutvecklare 2020 

Samverkansprojektet Unga Skaraborgsutvecklare 2020 hade en intensiv period i mars, då 

inriktningen ställdes om. Förbundet, tillsammans med Falköpings, Skövde och Karlsborgs kommun 

hittade nya former för projektet. Från början var det tänkt att 25 ungdomar från de tre kommunerna 

skulle tillbringa tre veckor tillsammans över kommungränserna för att utveckla idéer och projekt som 

förbättrar Skaraborg ur ett ungdomsperspektiv. Idéerna och projekten skulle sedan presenteras på ett 

seminarium där politiker och tjänstepersoner skulle bjudas in. Istället fick allt arbete som skedde 

tillsammans ske över digitala kanaler, och alla föreläsningar och utbildningar genomfördes digitalt. 

Möten över kommungränserna uteblev, samt fick vi ställa om presentationerna till ett webinarium. 

Slutresultatet höll dock samma kvalitet och nådde de mål som vi hade siktat på.  

 

Hållbar samhällsutveckling 
Under delåret har ett arbete påbörjats kring Regional plan för infrastruktur, för åren 2022–2033. Arbetet 

fick inför sommaren ett omtag då det togs beslut om att det även kommer att tas fram en Nationell 

infrastrukturplan. Under den kommande processen kommer Skaraborgs intressen kring gods- och 

persontrafik att bevakas. 

Under våren 2020 har tre remisser inom kollektivtrafikområdet beretts i Skaraborgs kommuner. Dessutom 

har beslut kring ny zonstruktur tagits, och införande sker 4 november 2020. Konsekvenserna av besluten, 

samt inte minst vårens pandemi, kommer att ha stor påverkan på framtidens kollektivtrafik. För 

Skaraborgs del blir det viktigt att agera kring hur framtidens mobilitet ska fungera, samt hur 

kollektivtrafikens roll i framtidens hållbara mobilitet ser ut. 

Under delåret har två gemensamma plandokument antagits i Skaraborgs kommuner, en strategi för 

infrastruktur för hållbara bränslen samt ett program för turistslingor. Ett arbete med ett gemensamt 

plandokument för markanvändning och etablering är under utformande.  

 

Kunskapsutveckling 
Inga större avvikelser finns att rapportera i förhållande till budget och mål, förutom något mindre 

kostnader pga inställda möten och resor med anledning av Corona-pandemin. Det samma gäller 

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.  

Projektet Skaraborgsbyrån har förlängts med 6 månader, i huvudsak inom befintlig budget.  
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Projektet En skola för alla 

Projektet En skola för alla avslutades. Implementering och slutredovisning låg i fokus och 

slutkonferensen gick av stapeln i januari, med många välbekanta namn på talarlistan. SVT Forum 

sände från konferensen, som besöktes av drygt 300 personer. Ekonomisk slutredovisning är insänd 

till ESF och för Skaraborgs del ser det ut att bli ett plusresultat, under förutsättning att sökta 

kostnader godkänns. 

 

Välfärdsutveckling 
Inom välfärdsområdet har kommunernas verksamheter upplevt stora utmaningar på grund av Corona-

pandemin. Personalresurserna är ansträngda och det har krävt ett stort samordningsansvar. Skaraborgs 

Kommunalförbund har bistått med samordning i den samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i. Vi 

gjorde tidigt en förändring av inriktningen på en tjänst inom Välfärdsgruppen. Denne fick i uppdrag att 

samordna frågor om skyddsutrustning, samt provtagning av personal, i samverkan mellan Skaraborgs 15 

kommuner, Västra Götalands 49 kommuner och Regionens hälso- och sjukvård. Vi ser ingen negativ 

avvikelse från budget eller mål, vilket visar att det finns goda strukturer för samverkan och hög förmåga att 

ställa om arbetets innehåll.   

Vidare har arbetet inom välfärdsområdet i övrigt löpt på i förväntad takt. Arbetsstrukturerna har förändrats 

med anledning av att fysiska möten ersatts av digitala möten, samt att resor uteblivit. Med anledning av 

detta visar budgeten på ett överskott då lokalhyra, andra kostnader för möten etc, samt resor inte påverkat 

driften så som budgeterats.   

Vid sidan av effekter av pandemin har tjänstledighet och intäkter från statliga medel som täckt del av tjänst, 

bidragit till överskottet. Under september/oktober påbörjas fyra ettåriga projektanställningar 

(suicidprevention, psykisk hälsa barn/unga och vårdens medarbetare). Samtliga finansieras av statliga 

insatsmedel som kanaliseras via regionen. 

 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i förhållande 

till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och gymnasieantagningen har genomförts. 
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§ 17 Dnr 2020/00384  

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020.            

Bakgrund 

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades år 1955 

av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som 

reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018. 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den  

28 augusti 2020, § 14, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2020. 

Delårets resultat är 6,258 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 

5,351 miljoner kronor. Anledningen att resultatet är bättre än budgeterat 

beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i delårs-

rapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Revisionen 

bedömer att de finansiella målen och verksamhetsmålet är förenliga med de 

mål som ställts av direktionen i budget år 2020.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-

fullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport 

per den 30 juni 2020.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-30 

Granskning av delårsrapporten, PWC 

Delårsrapport 

Direktionen § 14/2020 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020.             

Bakgrund 

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som 

reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018. 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den  

28 augusti 2020, § 14, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2020. 

Delårets resultat är 6,258 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 

5,351 miljoner kronor. Anledningen att resultatet är bättre än budgeterat 

beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Revisionen bedömer att de finansiella målen och verksamhetsmålet är 

förenliga med de mål som ställts av direktionen i budget år 2020.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens 

delårsrapport per den 30 juni 2020.     
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-30 

Granskning av delårsrapporten, PWC 

Delårsrapport 

Direktionen, § 14/2020        

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 

mailto:carl.doverholm@skaraborgsvatten.se
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Delårsrapport för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-06-30  
 

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport. 

 

 

Innehåll Sida 

 

- förvaltningsberättelse 2-10 

- resultaträkning 11 

- balansräkning 12 

- kassaflödesanalys 13 

- noter 14-18 

-  Drifts- och investeringsredovisning 19-20 

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 

avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
  

  

Förbundets verksamhet 

  

Historik  

Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och 

Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande 

förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan 

förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20200630 har förbundet levererat ca 475 

miljoner m3 dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.  

  

Organisation  

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för 

obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med 

dricksvatten.  

Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie 

ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare 

vardera.  

Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sex tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen 

utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.  

  

Vattenkvalitet  

Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av 

kemiska tillsatser.   

Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.  

Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén. 

  

Omvärldsanalys 

Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och 

samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.  

Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott 

samarbete och nätverkande på nationell nivå.  

Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov. 

Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.  

  

  

Översikt över verksamhetens utveckling 

  

Flerårsöversikt (Tkr) 202006 201906 201806 201706 201606 

Antal anställda 7 7 6 6 6 

Budget Delårs resultat, tkr 5 351 6 354 6 098 6 039 7 291 

Budget personalkostnader, tkr 2 980 2 564 2 334 2 348 2 236 

Budget nettoinvesteringar, tkr 16 150 32 600 26 100 19 400 2 555 

Delårets resutat, tkr 6 258 5 835 7 704 6 729 7 159 

Eget kapital, tkr 133 756 122 590 112 424 98 015 84 436 

Vattenintäkt, tkr 19 219 17 596 18 227 16 877 16 398 

Övriga intäkter, tkr 161 7 70 24 10 

Soliditet % 76 85 97 97 93 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och 

ekonomiska ställning. 

 

• På grund av nya myndighetsbeslut och även klimatförändringar så utreder vi behovet av en 

ytterligare mikrobiologisk säkerhetsbarriär, vad detta landar i vet vi ej ännu men förmodligen 

behöver det göras en större utbyggnad / ombyggnad av processen i Borgunda vattenverk. Detta 

behövs även för att kunna säkerhetsställa vattenkvalitén till kommunernas ledningsnät som blir 

större och längre.  

• Vi har utökat personalstyrkan med en säkerhetsutredare. Det är på grund av att vi har en förändrad 

omvärld och vi är en viktig samhällsfunktion. Vi har deltagit på utbildningar och informationer som 

Livsmedelsverket, MSB, Säpo och FHS arrangerat för de större dricksvattenproducenterna i landet 

med focus på hotbilder. Föregående år kom även NIS direktivet vars syfte är att höja EU 

medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller säkerhet i nätverk och informationssystem för 

samhällskritisk infrastruktur.  

      Vattenverket med tillhörande anläggningar behöver bli ett skyddsobjekt samt personal behöver bli 

      skyddsklassad.  

 

 

Ekonomisk redogörelse 

  

 

Delårets resultat 

Delårets resultat är 6 258tkr. Det budgeterade resultatet är 5 351 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 

än budgeterat beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat.   

 

Prognosresultatet är bättre än budget vilket beror på ökad vattenförsäljning samt lägre investeringstakt än 

planerat. 
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Årets investeringar 

Investeringarna för delåret uppgår till 10 766tkr.    De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Falköpingsledning med 6 046tkr, kalkdoseringsbyggnad med 1 767tkr och köp av mark i Borgunda med 

1 100tkr. 

  

Vattenpriset 

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande lågt, 4,1 kr/m3 fritt levererat till 

respektive kommuns reservoar.  Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i landet som har 

liknande organisationsform.  

  

Förändring av soliditeten 

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på 

76%, vilket är samma som per 191231. 

 

 
  

Intäkter 

Verksamhetens intäkter har ökat med 1 777 tkr jämfört med föregående år och ökat mot budget med 1 

114 tkr. Ökningen mot fg år och mot budget beror på ökade vattenleveranser. 

  

 Kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 555 tkr jämfört med föregående år och mot budget med 460 tkr, 

vilket framförallt beror på ökade kostnader för serviceavtal för processdatasystem, vilken inte var känd 

när budgeten upprättades. 

  

Finansnetto 

De finansiella intäkterna under året uppgår till 0 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 114 tkr. 

Jämfört med budget så har finansnettot försämrats med 9 tkr. Jämfört med föregående år så har 

finansnettot försämrats med 114 tkr. 

Anledningen till att finansnettot har försämrats beror på att förbundet nu har räntebärande lån. 
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Likvida medel 

Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i 

Swedbank. Saldot per 200630 var – 38 020 tkr.  

Skulden på bankkontot sedan 191231 har ökat med -3 045tkr, vilket beror på de stora investeringarna. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenreservoarer, vattenverk och pumpstationer uppgår till 162 

093 tkr därtill kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 7 144 tkr. 

  

Finansiella risker 

Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer 

information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska målen. 

  

Pensioner 
Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per 

1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Förbundet har däremot kortfristig skuld för premier till 

7 personers avgiftsbaserade pensionsrätt. 

  

Händelser av väsentlig betydelse 

 
Vi har under våren haft haveri på ett av våra sex sandfilter vilket berodde på att de varit i drift i drygt 60 

år och därför är betongkonstruktionen i filterbotten uttjänt. Vi tillsätter koldioxid för alkalinitetshöjning 

av vattnet innan filtret vilket gör att vattnet blir aggressivt mot betong och påskyndar åldrandet.  

Vi gjorde en tillfällig lagning då vi var tvungna att skyndsamt få det i drift igen men har tagit beslut på att 

renovera ett filter i taget framöver under säsong när vattenförbrukningen är lägre. 

 

Vid pumpstationen i Torbjörntorp har vi i samband med återställningen av ledningsbygget till Falköping 

lagt på ett nytt tätskikt på reservoaren samt monterat ett nytt säkerhetsklassat staket runt fastigheten lika 

som ska göras i Borgunda och Hjällö. 

 

Vi har även jobbat vidare med utredningen av ytterligare mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att få ett 

bättre skydd av vårt vatten, tyvärr pga Covid-19 så har arbetet fördröjts. 

-133

1 0 0

-114

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

201606 201706 201806 201906 202006

A
xe

lt
it

el

Finansnetto i tkr



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Org.nr 222000-0281 

6 (20) 

  

      

  

 

I Borgunda så har vi ersatt det gamla värmesystemet med ytterligare en värmepump vilket kommer spara 

mycket energi. 

 

Utbyggnaden av kalkdoseringsanläggningen pågår, planen är att byggnadsarbetena skall vara klara innan 

vintern så vi då kan påbörja installation av maskinutrustningen och förhoppningsvis ha anläggningen i 

drift lagom till att vattenförbrukningen ökar på våren. 

 

Vi anställde en ny drifttekniker / elektriker efter en ganska omfattande rekrytering under våren. 

 

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

  

Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen. 

  

Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på skövde kommun. 

Budgeten fastställs sedan av direktionen. 

Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut. 

 

Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten. 

 

Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvalitén samt även vid 

attestering av fakturor.   

 

Leveranser  

Förbundet har under första halvåret 2020 utan avbrott producerat cirka 4,5 miljoner m3 vatten av god 

kvalitet, vilket är en ökning med 271 288 m3 mot föregående år.   

Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 153 127 m3.  

Den interna vattenförbrukningen till filterspolning med mera har varit 70 054 m3.  

  

Vattenpriset har under året varit 4,1 kr/m3 till medlemskommunerna och 5,5 kr/m3 till enskilda abonnenter 

för renvatten respektive 2,50 kr/m3 för råvatten.  

  

Medelproduktionen har under året varit 24 820 m3/dygn jämfört med 23 435 m3/d för år 2019 och den 

största dygnsförbrukningen 31 746m3 jämfört med 28 525 m3 för år 2019, vilken inträffade den 15 Juni.. 

 

 Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 55,7% (54,5 %), 

 Skara 19,6% (20,5 %) och Falköping 24,6% (25 %). Föregående år i parentes. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

  

Ekonomiska mål  

Direktionen har under år 2018 beslutat att justera de ekonomiska målen till:  

- Att i första hand avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med 

ett långt perspektiv framåt, samt att abrupta förändringar av dessa undviks, i syfte att underlätta 

ägarnas ekonomiska planering. 

-Att i andra hand avgiftsnivåerna väljs så att investeringar på lång sikt finansieras helt med egna medel, i 

syfte att undvika en räntekänslig ekonomi. 

-Att i tredje hand på kort sikt ej stadigvarande bygga upp vare sig kassa eller skuld motsvarande mer än 

två års omsättning, i syfte att ha ett avgiftsuttag och en investeringstakt som är väl avstämda med 

varandra. 

  
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

Org.nr 222000-0281 

7 (20) 

  

      

  

Utvärdering av ekonomiska mål  

-  Priset till medlemskommunerna har höjts från 4kr/m3 2019 till 4,1kr/m3 2020, vilket är helt enligt 

budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.   

- Behovet av lånefinansiering för investeringar har fortsatt under 2020 då det skett stora investeringar 

under året, så för år 2020 har förbundet använd sig av lån för att kunna finansiera investeringarna. 

Användningen av lånefinansiering kommer bara ske på kort sikt sedan förväntas förbundet ha 

amorterat sitt lån, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna 

egenfinansiera investeringar.    

- Skulderna överstiger inte två års omsättning, därmed är målet uppfyllt. För helåret 2020 bedöms 

förbundet ha en omsättning på 38 760 tkr och under 2019 låg omsättningen på 34 822 tkr (totalt 

73 582 tkr). Förbundets korta och långa skulder per 200630 uppgår till 41 683 tkr.  

  

  

Verksamhetsmål  
Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god 

kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.  

  

Samlad bedömning av måluppfyllelse. 
Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllsen avseende god ekonomisk 

hushållnig för år 2020 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts 

och riktlinjerna för verksamheten följts. 

  

Delårets resultat 

Delårets resultat är 6 258tkr. Det budgeterade resultatet är 5 351 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 

än budgeterat beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat.   

 

Årets investeringar 

Investeringarna för delåret uppgår till 10 766tkr.    De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Falköpingsledning med 6 046tkr, kalkdoseringsbyggnad med 1 767tkr och köp av mark i Borgunda med 

1 100tkr. 

 

 

 

Balanskravsresultatet 

  

Årets resultat enligt balanskravet 2020 2019 2018 2017         

Årets resultat enligt resultaträkningen            12 389 10 743  12 035 13 434 

-Samtliga realisationsvinster - -    -  - 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -   -      -  - 

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - 

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 

i värdepapper - - - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 389 10 743 12 035 13 434 

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -      

  

+Användning av medel från  

Resultatutjämningsreserv - - - - 

=Balanskravsresultat                          12 389 10 743 12 035 13 434      

  

  

Siffran för år 2020 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga resultat. 
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Väsentliga personalförhållanden 

  

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER. 
  

Ledamöter:  

Ordinarie:     Ersättare: 

Håkan Ehn, ordf. Skara           Björn Sahlgren Skara 

Ed Kahrs, v ordf.      Falköping            Vanja Wallemyr        Falköping 

     

Torbjörn Bergman      Skövde                Kay Henningsson      Skövde 

Johnny Niklasson       Skövde                Tony Abi Kahlil        Skövde 

Sten Catoni             Skara                  Joakim Kvarndal       Skara 

Roger Lundberg        Falköping              Christopher Munch     Falköping 

Tord Lindqvist         Skövde                 Per-Anders Larsson     Skövde 

     

  

Direktionen har under året haft två sammanträden. 

  

Revisorer 

Ordinarie:    Ersättare: 

Birgitta Johansson Skövde  Ingrid Bäfman Skövde 

Jan-Ove Gutegård-    Skara  Freddie Wendin Skara 

Jakobsson 

Lars Elinderson Falköping  Kerstin Allestam Falköping 

  

  

PERSONALFÖRTECKNING  

    

Carl Doverholm          Förbundsdirektör  

Sören Pettersson                                   Maskinteknik / ledningsnät  

Marcus Svensson  Fastighet / fordonsteknik  

Anders Johansson         Processteknik, miljöfrågor mm  

Henrik Persson            Projektledare entreprenader 

Henrik Larsson            Processteknik 

Arne Nordh                Säkerhetssamordnare 

  

  

Utbildningar  

Inga utbildningar har genomförts p.g.a Covid-19. 

  

Sjukfrånvaro     202006   201906 

Total sjukfrånvaro %     0,85%  0% 

- långtidssjukfrånvaro* %    0%  0% 

  

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

  

  

Personalvård  

Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan och Urohälsan.   
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Personalsammansättning  

  

Medelantal anställda 

  

202006    201906 

  

Medelantal  Varav  Medelantal  Varav 

anställda  män  anställda  män 

 7  7  7  7 

  

Åldersfördelning    202006 201906 

20-29 år i %                            0      0 

30-39 år i %                            28 28 

40-49 år i %                            14           28 

50-59 år i %                            28 14 

60 år - i %                              28           28 

  

Förväntad utveckling 

  

Förbundet gör positiva resultat för att kunna betala investeringar med egna medel.  

  

Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra 

framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till 

ca år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då 

projekten är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda 

fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta 

blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. En del projekt, exempelvis 

omläggningen av Falköpingsledningen har fått tidigareläggas i planen pga att kommunen växer och 

Trafikverket bygger om västra stambanan i området där vår ledning är lokaliserad. Fram till 200630 har 

vi investerat för 156 679tkr.  

Ökade krav 

Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerhetsställa dricks vattenkvalitén. Vi har idag klor och UV 

ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor, 

vi har kloren bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär 

också för att framtidssäkra vattenkvalitèn när kommunerna växer.  

Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) vilken visar på svagheter i vattenverkets 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av 

reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna log- 

reduktioner av bakterier och virus. 

Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit 

stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare. 
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Miljöredovisning 

  

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  

  

Vattenkemi  

För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har förbrukats 2,4 ton ammoniumsulfat  och 25 ton 

natriumhypoklorit. För alkalinitetshöjning och pH-justering har förbrukats 46,3 ton koldioxid och 53,8 

ton kalk.  

Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 380,3 tkr. 

För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 145 tkr. 

Ytterligare ett av UV-aggregaten har bytts ut mot ett nytt till en kostnad av 473 tkr pga brist på reservdelar 

till de äldre. Det nya aggregaten är certifierat enligt Önorm M 5873. 

  

Vattenanalyser med avseende på pH-värde och kloröverskott för kontroll och processtyrning, har utförts 

dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 

SLV FS 2001:30 och fastställt kontrollprogram har skickats till Eurofins AB, Jönköping för analys. Under 

året har 26 dricksvattenprover, 13 råvattenprover och 26 nätprover enligt ordinarie protagningsprogram 

analyserats ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Vi kommer fortsättningsvis ta del av kommunernas 

nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler punkter.  

Av proverna för utgående dricksvatten samt för nätprov, där en bedömning görs av auktoriserat 

laboratorium, var alla prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt.  

  

Utöver dessa prover har förklorerat råvatten från Hjällö analyserats med avseende på mikroorganismer 

vid 13 olika tillfällen, och på olika platser utmed råvattenledningen.   

De mikrobiologiska proverna på förklorerat råvatten var samtliga inom marginalen för godkänt 

dricksvatten.  

  

Vattenbehandling  

Prover som tagits och analyserats utöver ordinarie provtagningsschema, har innefattat extra provtagning 

på Hjällö pumpstation omfattande mikroorganismer så som, Clostridium, och Cryptosporidium. Extra 

provtagning har även gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på 

trihalometaner, THM. 

Löpande provtagning med avseende på mikroorganismer samt aktinomyceter har skett vid nyetablering 

av vattenledning mellan Torbjörntorp och överlämningspunkten till Falköpings kommun. 

Förbundet har även under 2020 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt regelverket för 

LIVSFS 2001:30. Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre bild av vattenkvalitén ute i 

distributionsnätet.  
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Resultaträkning      

Tkr 

   

  

  

 

 

Resultaträkning, tkr Not 2020-06-30 2019-06-30 
Prognos 

2020 

Budget 

2020 

Verksamhetens intäkter 2 19 380 17 603 38 760 36 533 

Verksamhetens kostnader 3 -10 190 -9 635 -20 380 -19 460 

Avskrivningar 4 -2 818 -2 133 -5 763 -6 162 

Verksamhetens nettokostnader   6 372 5 835 12 617 10 911 

     
     

Verksamhetens resultat   6 372 5 835 12 617 10 911 

     
     

Finansiella intäkter 5 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 6 -114 0 -228 -209 

Resultat efter finansiella poster   6 258 5 835 12 389 10 702 

     
     

Extraordinära poster   0 0 0 0 

     
     

Delårets/Årets resultat   6 258 5 835 12 389 10 702 
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2020-06-30 2019-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 162 093   153 759   

Maskiner, inventarier och fordon 8 7 144   7 530   

            

Finansiella anläggningstillgångar 9 15   15   

Summa anläggningstillgångar   169 252   161 304   

            

Omsättningstillgångar           

Fordringar 10 6 187   6 120   

Kassa och Bank                    -  

      

Summa omsättningstillgångar          6 187          6 120  

      

SUMMA TILLGÅNGAR   175 439   167 424   

                

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Delårets/årets resultat   6 258   10 743   

Övrigt eget kapital   127 498   116 755   

Summa eget kapital   133 756   127 498   

            

Skulder           

Långfristiga skulder 11 38 020   34 974   

Kortfristiga skulder 12 3 663   4 951   

            

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   175 439   167 424   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-06-30 

(6 mån) 

2019-01-01 

-2019-06-30 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Delårets resultat   6 258   5 835   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13         

Av- och nedskrivningar   2 818   2 133   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   9 076   7 968   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -66   -5 884   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -1 289   17 407   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 721   19 491   

            

Investeringsverksamheten           

Investering i materiella anläggningstillgångar 14 -10 766   -47 861   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10 766   -47 861   

            

Finansieringsverksamheten           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   0   

            

Årets kassaflöde   -3 045   -28 370   

Likvida medel vid årets början   -34 974   28 638   

Likvida medel vid årets slut   -38 019   268   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet. 

  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. 

Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och 

verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att använda. 

  

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

  

Skaraborgsvattens pensioner hanteras via försäkringslösning.  

  

Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom med 

avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts. 

  

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Fastigheter 7 år 
Fastigheter 9 år 
Fastigheter 10 år 
Fastigheter 13 år 
Fastigheter 15 år 
Fastigheter 18 år 
Fastigheter 20 år 
Fastigheter 25 år 
Fastigheter 33 år 
Fastigheter 50 år 
Fordon 5 år 
Inventarier 3 år 
Inventarier 5 år 
Inventarier 10 år 
Maskiner 5 år 
Maskiner 10 år 
Maskiner 20 år 
Mark skrivs ej av 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2020-01-01 2019-01-01   

  -2020-06-30 -2019-06-30    

        

Vattenförsäljning       

Skövde 10 323 9 234   

Skara 3 631 3 443   

Falköping 4 567 4 307   

Övriga vattenintäkter( Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter) 698 612   

Övriga verksamhetsintäkter 161 7   

Summa verksamhetens intäkter 19 380 17 603   

        

  

Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2020-01-01 2019-01-01   

  -2020-06-30 -2019-06-30     

        

        

Elektrisk energi 2 574 3 047   

Personalkostnader 2 697 3 116   

Reparation och underhåll 959 792   

Övriga främmande tjänster (provtagningar, ek tjänster) 428 484   

Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier, 

processdatasystem) 3 532 2 196   

Summa verksamhetens kostnader 10 190 9 635   

        

Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2020 är 20tkr varav förtroendevalda 6tkr och för år 2019 är 

det 20tkr varav förtroendevalda 6tkr. 

  

  

Not 4 Avskrivningar 

  2020-01-01 2019-01-01   

  -2020-06-30 -2019-06-30      

        

        

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar 2 096 1 427   

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 722 706   

Summa avskrivningar 2 818 2 133   

        

  

Not 5 Finansiella intäkter 

  2020-01-01 2019-01-01   

  -2020-06-30 -2019-06-30       

        

        

Ränteintäkter 0 0   

Summa finansiella intäkter 0 0   
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Not 6 Finansiella kostnader 

  2020-01-01 2019-01-01   

  -2020-06-30 -2019-06-30    

        

        

Räntekostnader 114 0   

Summa finansiella kostnader 114 0   

        

  

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 195 797 120 446   

Investeringar 10 429 75 351   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 226 195 797    

        

Ingående avskrivningar -42 038 -38 604   

Årets avskrivningar -2 096 -3 434   

Utgående ackumulerade avskrivningar -44 134 -42 038   

        

Utgående redovisat värde 162 092 153 759   

        

  

Not 8 Maskiner, inventarier och fordon 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 21 892 21 706   

Investeringar 336 186   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 228 21 892   

        

Ingående avskrivningar -14 362 -12 941   

Årets avskrivningar -722 -1 421   

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 084 -14 362   

        

Pågående nyanläggningar       

Ingående balans 0 0   

Utgående balans 0 0   

        

Utgående redovisat värde 7 144 7 530   

        

  

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

        

Andelar i Borgunda belysningsföretag 15 15   

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15   
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Not 10 Fordringar 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

        

Kundfordringar 1 802 3 522   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 698 2 188   

Övriga kortfristiga fordringar 687 410   

Summa fordringar 6 187 6 120   

        

  

Not 11 Långfristiga skulder 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

Ingående låneskuld 34 974 0   

Nyupplåningar under året 3 046 34 974   

Utgående låneskuld 38 020 34 974   

        

  

        

        

Skulder till koncernföretag 38 020 34 974   

Summa 38 020 34 974   

        

Summa långfristiga skulder 38 020 34 974 

      

Anledningen till det nya lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet. 

  

  

Not 12 Kortfristiga skulder 

  2020-06-30 2019-12-31   

        

        

Leverantörsskulder 1 427 2 250   

Övriga kortfristiga skulder 369 605   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 866 2 097   

Summa kortfristiga skulder 3 662 4 952   
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Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  2020-06-30 2019-06-30   

        

Av- och nedskrivningar 2 818 2 133   

  2 818 2 133   

        

  

 

 

Not 14 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

  2020-06-30 2019-06-30   

        

        

Årets investeringar 10 766 47 861   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 766 47 861   
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Driftsredovisning  

 

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen 

är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper. 

  

Verksamheter Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 

budget 

  202006 202006 201906 202006 

Förbundet totalt         

Verksamhetens intäkter 18 267 19 380  17 603 1 113 

Verksamhetenskostnader 9 730 10 190  9 635 -460 

Avskrivningar 3 081 2 818  2 133 263 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 105 114  0 -9 

Summa 5 351 6 258  5 835 907 

 
Delårets resultat 

Delårets resultat är 6 258tkr. Det budgeterade resultatet är 5 351 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 

än budgeterat beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat. 

 

Investeringsredovisning 

 

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur 

investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och 

värderingsprinciper. 

  

Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. 

          

Projekt 

Budget 

202006 

Utfall 

202006 Avvikelse 

Utfall 

201906 

Ledningssystem inkl intagsledning Hjällö 10 000 7 068  2 932 47 593 

El utrustning 200   200    

Ställverk och pumpstyrningar 

Ljuslingsbacken 250   250   

Pumpstyrningar Hjällö 350   350   

Byte lågspänning och högspänning 

ställverk Hjällö 750 75  675   

Maskinutrustning  250   250   

Fastighet 250 420 -170   

Torbjörntorp reservkraft och styrning 500   500    

Fordon 200 175 25    

UV ljus 400 5 395 5 

Kalkdoseringsanläggning 3 000 1 767 1 233 259 

Processdatasystem       4 

Inventarier   157  -157   

Markköp Borgunda  1 100 -1 100  

Summa nettoinvesteringar 16 150 10 766 5 384 47 861 
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Årets investeringar 

Investeringarna för delåret uppgår till 10 766tkr.    De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Falköpingsledning med 6 046tkr, kalkdoseringsbyggnad med 1 767tkr och köp av mark i Borgunda med 

1 100tkr. 

  

Årets investeringar är lägre jämfört med fg år vilket framförallt beror på intagsledningen på Hjällö med 

19 379tkr samt Falköpingsledningen 20 543tkr. 

Årets investeringar är lägre än budget vilket framförallt beror på lägre investeringstakt när det gäller 

ledningssystem, samt att investeringen för kalkdoseringsanläggningen är inte klara ännu. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Skaraborgsvattens förtroendevalda revisorer 

översiktligt granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-

06-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-

derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 

som direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed. Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyl-

las för år 2020. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att de finansiella målen är förenliga med de finansiella mål som direktionen 

fastställt i budget 2020. I delårsrapporten gör förbundet bedömningen att samtliga finansi-

ella mål bedöms som uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens redovisade mål 

är förenligt med det av direktionen fastställda verksamhetsmål i budget 2020.  

Vid granskning av direktionens fastställda mål vid årsbokslutsgranskningen lämnades re-

kommendation att direktionen bör tydliggöra målsättningar kopplade till god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Exempelvis vad som innefattas i begreppen ”långt 

perspektiv” och ”lång sikt”. Beträffande mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksam-

hetsperspektiv bör begreppet ”god kvalitet” förtydligas. 

• Rekommendationen har inte beaktats vid delårsbokslutet. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-

handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisionen ska lämna till direkt-

ionen och respektive fullmäktige i medlemskommunerna, Skövde kommun, Skara kom-

mun och Falköpings kommun.       

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god eko-

nomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsre-

dovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 
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• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören-

ligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmäss-

iga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 

ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-

komma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-08-28. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och ekonom. 

  



 

5 
 

 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på 6 258 tkr (5 835 tkr). Direktionen har för avsikt att över-
lämna rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av vä-
sentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrap-
porten upprättats.  

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet ut-
ifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten lämnas i delårsrapporten. Det prognostiserade resultatet uppgår 
till 12 389 tkr vilket är 1 687 tkr bättre än budgeterat. 

I delårsrapporten beräknar kommunalförbundet balanskravsresultatet utifrån prognosen 
som beräknas uppgå till 12 389 tkr. Utifrån årets prognostiserade resultat förväntas kom-
munalförbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2020. 

Någon eventuell påverkan i verksamheten på grund av Covid-19 nämns ej i delårsrappor-
ten. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. 

En översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet åter-
finnes i delårsrapporten. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.  

Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapportens redovisningsprinciper framgår att det inte skett 
någon förändring mot bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, upplys-
ning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte särskilt 
i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed. Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet kommer uppfyllas 
för år 2020. 

Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum. 

2.1.3. Iakttagelser 

Finansiella mål 
I delårsrapporten gör förbundet bedömningen att de finansiella mål som faställts i budget 
2020 är uppfyllda. 

Mål för verksamheten 
I delårsrapporten görs en uppföljning av det verksamhetsmål som fastställts av direkt-
ionen. Kommunalförbundet bedömer verksamhetsmålet som uppfyllt.  

2.1.4. Bedömning 

Vi bedömer att de finansiella målen är förenliga med de finansiella mål som direktionen 

fastställt i budget 2020. I delårsrapporten gör förbundet bedömningen att samtliga finansi-

ella mål bedöms som uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens redovisade mål 

är förenligt med det av direktfastställda verksamhetsmål i budget 2020.  

Vid granskning av direktionens fastställda mål vid årsbokslutsgranskningen lämnades re-

kommendation att direktionen bör tydliggöra målsättningar kopplade till god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Exempelvis vad som innefattas i begreppen ”långt 

perspektiv” och ”lång sikt”. Beträffande mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksam-

hetsperspektiv bör begreppet ”god kvalitet” förtydligas. 

• Rekommendationen har inte beaktats vid delårsbokslutet. 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed? 

 Uppfyllt 

 

   

Är resultaten i delårsrapporten fören-

liga med de av direktionen fastställda 

målen för god ekonomisk hushållning, 

det vill säga finns förutsättningar att 

målen kommer att uppnås? 

Uppfyllt  

I delårsrapporten har 

förbundet gjort be-

dömning att de fi-

nansiella målen och 

verksamhetsmålet är 

uppfyllda.   
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2020-09-30 
 
 
 
 
 

  

Uppdragsledare Johan Osbeck  Projektledare Rebecka Äremann 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Kommunalförbundet Skaraborgsvatten. PwC ansvarar inte utan särskilt åta-

gande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 





Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2021-02-10

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

85098 202000490 2020-12-17 Jordbruksarrende och Benefik nyttjanderätt på del av fastigheten Stenstorp 38:1 Lolita Dikanda

85145 202000445 2020-12-21 Protokollsutdrag 2020-12-09 § 151 Prioriteringar i löneöversyn år 2021 Kajsa Björck

85268 202000486 2021-01-11 Delegationsbeslut om benefik nyttjanderätt Plåtslagaren 19, laddstolpe Alexander Järkeborn

85300 202100013 2021-01-15 Delegationsbeslut om vidaredelegation av kommundirektörens beslutanderätt Pia Alhäll

85309 202100015 2021-01-19 Avtal om underhåll och support av löne- och HR-administrativt systemet eCompanion
Evry Sweden AB

Magnus Schedin

85315 202000435 2020-11-30 Undertecknad ansökan om LONA-bidrag för Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan
för Falköpings stad, Floby och Stenstorp

Erna Pezic

85323 202100010 2021-01-20 Delegationsbeslut - remiss om arbetsmarknadsstrategi signerad av 1 Linda Karelid

85339 201700615 2021-01-22 Delegationsbeslut om slutredovisning av projekt Energi- och klimatrådgivning år
2018-2020

Edvin Ekholm

85349 202000047 2021-01-25 Avtal servitut Lantmannen 7 Lolita Dikanda

85385 202100024 2021-01-28 Delegationsbeslut om remittering av överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa

Linda Karelid

85414 201800042 2021-02-01 Personuppgiftsbiträdesavtal Kanalbuss Norsholm AB signerat Pia Alhäll

85464 202100037 2021-01-28 Avtal ledningsrätt Borgunda 31_13 undertecknat Lolita Dikanda

85476 202000449 2021-02-03 Protokollsutdrag 2021-01-27 § 9 Sponsringsavtal med Floby Volleybollklubb Kajsa Björck
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Anmälningsärenden till 
kommunstyrelsens sammanträde den  
10 februari 2021 

 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Statistik över inkomna synpunkter under år 2020 från DF Respons 

2 Protokoll från Miljönämnden Östra Skaraborg den 27 januari 2021 

3 Personuppgiftsincident på kansliavdelningen – ärendenummer 4563 

4 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet  

den 10 december 2020 

5 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet  

den 27 januari 2021 

 

 



1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2020-02-01 - 2020-12-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 45 97,8%

Öppna 1 2,2%

Totalt 46 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Total 0 1 11 7 0 6 2 5 3 0 7 4

0

2

4

6

8

10

12

Registrerade synpunkter (2020-02-01 - 2020-12-31) 



2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Svar ej önskat/möjligt 23 50,0%

Handläggare har svarat 23 50,0%

Totalt 46 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 28 60,9%

Sociala medier 11 23,9%

E-post 3 6,5%

Brev 2 4,3%

SpeakApp 1 2,2%

Personligt besök 1 2,2%

Totalt 46 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 18 40,0%

Mycket 8 17,8%

Irrelevant 7 15,6%

Lite 7 15,6%

Inte alls 5 11,1%

(blank) 0,0%

Totalt 45 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 25 54,3%

Publicera inte 20 43,5%

Handläggaren beslutar 1 2,2%

Totalt 46 100,0%

50% 50% 

Svar ej
önskat/möjligt

Handläggare
har svarat

61% 
24% 

7% 

4% 2% 2% 
Webbplatsen

Sociala medier

E-post

Brev

40% 

18% 

15% 

16% 

11% 

Oklart/förbättri
ngspotential

Mycket

Irrelevant

Lite

54% 
44% 

2% 
Publicera

Publicera inte

Handläggaren
beslutar



3 (11) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 45 97,8%

Intern (synpunkt från anställd) 1 2,2%

Totalt 46 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 46 100,0%

Totalt 46 100,0%

98% 

2% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

Intern
(synpunkt från
anställd)

100% 

Nej



4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kommunledningsförvaltningen 46 100,0%

HR-avdelningen 7 15,2%

Hållbar kommunikation 17 37,0%

Hållbar utveckling 1 2,2%

Näringslivsavdelningen och turismutveckling 5 10,9%

Politiker 4 8,7%

Stadsbyggnadsavdelningen 12 26,1%

Totalt 46 100,0%

17 

12 

7 

5 

4 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Hållbar kommunikation

Stadsbyggnadsavdelningen

HR-avdelningen

Näringslivsavdelningen och turismutveckling

Politiker

Hållbar utveckling

Fördelning per avdelning 

Antal



5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Fråga 28 48,3%

Förslag 16 27,6%

Klagomål 11 19,0%

Beröm 3 5,2%

Totalt 58 100,0%

Politiker

Politiker

Politiker

HR-avdelningen

Politiker

Politiker

HR-avdelningen

HR-avdelningen

48% 

28% 

19% 

5% 

Fråga

Förslag

Klagomål

Beröm

2 

1 

5 

10 

1 

2 

2 

8 

2 

5 

1 

2 

2 

4 

6 

1 

4 

0 2 4 6 8 10 12

HR-avdelningen

Hållbar kommunikation

Hållbar utveckling

Näringslivsavdelningen och turismutveckling

Politiker

Stadsbyggnadsavdelningen

Antal 

HR-avdelningen
Hållbar

kommunikation
Hållbar

utveckling

Näringslivsavdel
ningen och

turismutvecklin
g

Politiker
Stadsbyggnadsa

vdelningen

Klagomål 6 1 4

Förslag 2 5 1 2 2 4

Fråga 5 10 1 2 2 8

Beröm 2 1

Synpunktstyp per avdelning 



6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 17 32,7%

Övrigt 12 23,1%

Information/webb 12 23,1%

Service & tjänster 7 13,5%

Delaktighet/inflytande 3 5,8%

Bemötande/kompetens 1 1,9%

Totalt 52 100,0%
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12 

12 

7 

3 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Fysisk miljö

Övrigt

Information/webb

Service & tjänster

Delaktighet/inflytande

Bemötande/kompetens

Synpunkten avser 

Antal



7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Åtgärdat 16 32,7%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 11 22,4%

Kommer att åtgärdas 7 14,3%

Ingen åtgärd genomförs 4 8,2%

Tas med vid framtida planering 3 6,1%

Framförd till berörd personal 3 6,1%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 3 6,1%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 1 2,0%

Framförd till ansvariga politiker 1 2,0%

Totalt 49 100,0%
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11 

7 

4 

3 

3 

3 
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1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Åtgärdat

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd

Kommer att åtgärdas

Ingen åtgärd genomförs

Tas med vid framtida planering

Framförd till berörd personal

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat]

Framförd till ansvariga politiker

Klassificering av åtgärder 

Antal
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Vill ej bli kontaktad 23 50,0%

Per e-post 22 47,8%

Per telefon 1 2,2%

Totalt 46 100,0%

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/ direktsvar

Totalt

50% 
48% 

2% 
Vill ej bli
kontaktad

Per e-post

Per telefon

<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
önskat/

direktsvar

Antal 20 1 1 0 0 0 24

0
5

10
15
20
25
30

Svarstider mottagningsbekräftelser [2 dagar] 

<= 2 dagar 3 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej önskat/

direktsvar

Antal 18 2 2 1 0 23

0

5

10

15

20

25

Svarstider handläggarens svar [10 dagar] 

<= 10 dagar 11 - 20 dagar 21-30 dagar 31 dagar + Inte avslutade

Antal 32 6 2 5 1
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20

25

30

35

Antal dagar till ärendet avslutades [30 dagar] 



9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 7

Lokaltrafik 16510 1

Mataffär i centrum 16921 1

Skräpig återvinningsplats 17103 1

Sommargatan 16524 1

Underlag för beslut på hemsidan 16925 1

Återvinningsstationen i Åsarp 16321 1

Övergivet hus i Kättilstorp 16273 1

Tas med vid framtida planering 3

Idé om Stora Torget 16172 1

Kommunens hemsida 16926 1

Läsa digitala protokoll på webben 16775 1

Åtgärdat 16

Covid information på hemsidan 17018 1

Deponimassor till soptippen 16531 1

Extrajobb under Coronatider 16237 1

Falköpings gym för anställda 16577 1

Fel på hemsidan 16218 1

Hemsidan ligger ner 16212 1

Inbjudan till företagsevent 16213 1

Julklapp 17046 1

Julskylta i tomma skyltfönster och säker torghandel i advent 16978 1

Kommungymmet 16693 1

Läsa digitala protokoll på webben 16775 1

Naturreservat 16694 1

Personalen i kommunen 16236 1

Timmvikarie 16239 1

Utlysa klimatnödläge 16208 1

Webben ligger ner 16227 1

Totalt 26
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Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

HR-avdelningen Begäran om allmän handling 16675 1

 6 - 10 dagar 1

Politiker Utbildning HLR 16640 1

Totalt 2



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 2

HR-avdelningen Begäran om allmän handling 16675 1

Hållbar kommunikation Coops parkering 16278 1

16 dagar + 1

Politiker Utbildning HLR 16640 1

Totalt 3



Ärendenummer: #4563 | Inskickat av: Karin Hallgren | Datum: 2021-01-26 09:29 Sida  av 1 3

 Adress/arbetsplats
Stadshuset

 Förvaltning
Kommunledningsförvaltning

 Mobiltelefon
0701800735

 E-postadress
karin.hallgren@falkoping.se

 För- och efternamn
Karin Hallgren

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #4563 | Inskickat av: Karin Hallgren | 2021-01-26 09:29

Ändrad av handläggare: Karin Hallgren | Ändrings datum: 2021-01-29 07:32

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Den 25 januari 2021 kom jag till kontoret i stadshuset, plan 4. På mitt skrivbord låg det ett 
internkuvert innehållandes markupplåtelseavtal. På avtalen finns kontonummer, 
personnummer (extra skyddsvärd personuppgift), namn och fastighetsbeteckningar gällande 
fem privatpersoner. Internkuvertet inkom den 18 december 2020. Det är endast ett fåtal 
personer i stadshuset som har tillgång till kansliet och till mitt rum, då det är låst till 
expeditionen när ingen är på plats. Det har funnits möjlighet för obehöriga personer att ta del av 
personuppgifter som den saknade behörighet till.



Ärendenummer: #4563 | Inskickat av: Karin Hallgren | Datum: 2021-01-26 09:29 Sida  av 2 3

 Exakt antal
4

 Exakt antal
5

 Tid
07:45

 Datum
2021-01-26

 Tid
10:00

 Datum
2020-12-18

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Vad har hänt vid incidenten?

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som 
den saknade behörighet till

Hur många registrerade har påverkats?

Hur många uppgifter om registrerade har påverkats?

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Personnummer
Ekonomisk eller finansiell information
Identifierande information (exempelvis för-och efternamn)
Kontonummer och fastighetsbeteckning



Ärendenummer: #4563 | Inskickat av: Karin Hallgren | Datum: 2021-01-26 09:29 Sida  av 3 3

Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?

Markera alla alternativ som gäller 

Ekonomisk förlust
Annan ekonomisk eller social nackdel

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Kommunstyrelsen



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Karin Hallgren   Verksamhetsutvecklare      karin.hallgren@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 

 
 

TJÄNSTEANTECKNING 1 (1) 

2021-01-28 

KS 2021/00026  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Komplettering till rapporterad personuppgiftsincident 
2021-01-26 – ärendenummer 4563 

Tjänsteanteckning 

Det rör sig om extra skyddsvärda personuppgifter såsom personnummer och 

kontonummer. Uppgifterna har inte legat synliga på skrivbordet utan inuti ett 

internkuvert på skrivbordet. Det var ankomststämplat den 18 december 2020 

och upptäcktes den 26 januari 2021. Incidenten kommer inte att anmälas till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, då det rör 

sig om ett väldigt begränsat antal personuppgifter samt att kansliavdelningen 

är låst om det inte är bemannat. Det finns ingen utomstående som har 

tillgång till kansliavdelningen. Med största sannolikhet är det inte någon 

obehörig som har tagit del av informationen anses som mycket låg och med 

anledningen av det kommer inte incidenten att anmälas till IMY, och de vars 

personuppgifter det berör kommer inte heller att informeras om incidenten.  

 

 

 

Karin Hallgren 

Verksamhetsutvecklare 



Signerat dokument

Justering av protokoll KUSH 2020-12-10

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–16:30, ajournering 14:39–14:55 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD), §§ 32-33, §§ 35-38, del av § 34, kl. -16:00 
Jonas Larsson (SD), på distans 
Johanna Svensson (S), på distans 
Sture Olsson (M), tjänstg. ers., på distans  
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., på distans 
Marita Ljus (SD), på distans 
Susanne Berglund (S), på distans §§ 32-33, 35-38, kl. -14:39 
Göran Gynnemo (KD), på distans 

Övriga närvarande 
 
 
 

Caroline Lundberg (M), ordförande kompetens- och arbetslivsnämnden, på distans 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen, på distans, §§ 32-33, 33-38, del av § 
34 -16:02 
Mona Johansson (S), Västra Götalandsregionen, på distans, §§ 33-38, del av § 32, kl. 
13:33- 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation & hållbar utveckling 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Anki Caspersson, kommunikationsansvarig Gårdstensbostäder § 32 
Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, § 32 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, § 32 
Ulf Eriksson, ordförande Falköpings Hyresbostäder AB, § 32 
Ulla-Mari, uthyrningsansvarig Falköpings Hyresbostäder AB, § 32 
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 32, §§ 35-38 
Ida Johansson, idrottsstrateg § 32, §§ 35-38 
Margareta Högberg, verksamhetschef § 32, §§ 35-38 
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§ 32 Dnr 2020/00460  

Dialog om områdesutveckling med Gårdstensbostäder 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Gårdstensbolagets VD Michael Pirosanto berättar hur de genom sitt arbete 

med inflytande och trygghet kunnat vända utvecklingen i ett utsatt område. 

Sedan bolaget bildades år 1997 har brotten i området halverats. Tomma 

lägenheter har vänts till bostadskö och flera aktörer bygger nytt i området. 

Utvecklingen har inte bara varit en framgång utifrån ett socialt 

hållbarhetsperspektiv utan även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I 

Gårdstensbostäders uppdrag ingår att förvalta fastigheterna, men också att 

utveckla och förnya området i nära samarbete med de boende. I Gårdsten 

sitter hyresgästerna i bolagsstyrelsen och flera medarbetare bor själva i 

Gårdsten. Centralt för områdets utveckling är också engagemanget från de 

företag och föreningar bolaget samverkar med.   

 

Gårdstensbostäder arbetar med hållbarhet i tre dimensioner; ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. De använder visionen som daglig kompass och har 

utvecklat en hållbarhetsidé baserad på dialoger med hyresgäster, styrelse, 

medarbetare och ledning: ”Gårdsten - en bra plats att leva och bo i, och som 

är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del 

av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den 

sunda, trygga och hållbara livsmiljön med väl fungerande välfärd. Här tror 

traktens barn och ungdomar på framtiden. Som en del av sitt arbete med 

hållbarhet jobbar man med en trygghetsgrupp, hälsofrämjande mötesplatser, 

läxhjälp, fritidsaktiviteter för unga, solcellsutveckling, feriejobb för unga, 

vuxenutbildningar inom bygg, fastighet, städ och butik samt social 

upphandling där de kräver att anbudsgivare ska anlita personer som står 

långt från arbetsmarknaden i offererade uppdrag. 

 

Vi för dialog om hur vi i kommunen kan utveckla vårt samarbete med 

Hyresbostäder med inspiration från Gårdstensbostäder.  
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§ 33 Dnr 2019/00549 780 

Malmö stads arbete med trygghet - CTC (Communities 
that care)  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.   

Bakgrund 

Mats Glans, utvecklingsledare i prevention i Malmö Stad presenterar Malmö 

Stads arbete med trygghetsfrågor och principerna i styrsystemet CTC 

(Communities That Care). CTC är ett styrsystem för ett långsiktigt och 

systematiskt preventionsarbete som handlar om att jobba trygghetsskapande 

genom att skapa trygga uppväxtvillkor. I ett och samma preventionsarbete 

jobbar Malmö med de problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor 

såsom skolk, ångest, rökning, fylleri, cannabis och våld. Utgångspunkten är 

att den omgivande miljön påverkar risken att hamna i problem. Arbetet 

handlar om att undanröja riskfaktorer och att tillföra skyddsfaktorer i barns- 

och ungas livsmiljöer. CTC är också en samverkansprocess där aktörer i 

närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, 

räddningstjänst, civilsamhälle, bostadsbolag, boende och näringsliv. Syftet är 

att skapa en positiv social utveckling och skydda barn- och unga från att 

hamna i negativa spiraler. En grundprincip i arbetet är att jobba 

medskapande med de som berörs av insatserna och att stärka det som är 

positivt.  
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§ 34 Dnr 2020/00233  

Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför träff nummer två 

av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets roll för att styra mot 

social hållbarhet. Kommunen har erbjudits och tackat ja till att delta i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att deltagarna i utskottet gemensamt ska få 

mer kunskap om samverkan och evidens i komplexa frågor och genom den 

kunskapen utveckla sättet att styra det sociala hållbarhetsarbetet. 

Utvecklingsarbetet innebär dels att en doktorand forskar om utskottets roll 

och dels fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie 

utskottsmöten. Nu är det dags för träff nummer två; 

0) Uppstart och bakgrund till projektet 

1) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - 

utmaningar med att agera och ta beslut i komplexitet  

 - Thomas Andersson, professor på högskolan i Skövde  

2) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i 

arbete med social hållbarhet - Morten Sager, 

universitetslektor på Göteborgs universitet. 

3) Sammanfattning och uppsamling 

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten samt Johanna Jonsson 

Folkhälsostrateg Skaraborgsenheten, med placering i Falköping gör en kort 

introduktion och lämnar sedan över till Thomas Andersson som föreläser och 

har dialog om; 

- Hur social hållbarhet är ett brett område som oftast betraktas som ett 

”wicket problem”. Ett problem som är svårfångat, sammanflätat och 

rörligt och där det är svårt att hitta orsak-verkan-kopplingar. 

- Hur utskottet används. Är det för att definiera och rama in problem, 

hitta lösningar eller sprida information om vad som händer? 

- Hur vi har alltfler komplexa frågor och komplexa strukturer att 

hantera. Detta innebär otydliga beslutsmandat som skapar risk för 

passivitet.  


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
20

16
61

35
3



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

- Vad utskottets uppdrag är. Vilken typ av frågor innebär det? Vad ska 

bli resultatet av utskottets arbete? Insatser, lärande, utveckling eller 

nya strukturer?  

- Koordineringens betydelse för att göra saker tillsammans. 

Koordinering som sker under arbetet ställer höga krav på ömsesidig 

anpassning och ett aktivt ansvarstagande av samtliga medlemmar i ett 

forum.  

- Vad är din roll i utskottet? Vad är ditt unika perspektiv i utskottet? 

Vad skulle det göra för skillnad om du inte var med? Vilka 

perspektiv tillför övriga medlemmar i folkhälsorådet?  

- Det finns vissa problematiska sätt att hantera komplexitet och dessa 

kan ett forum utgöra en motkraft i.  

o Fragmentering – att minska ner komplexiteten till enkla 

lösningar eller att verksamheter jobbar var och en för sig med 

samma frågor. 

o Isärdragning av ansvarsutkrävande – att visa upp att jag tar 

ansvar snarare än att ta ansvar på riktigt genom 

”skyltfönstersstrategier” såsom fina planer. 

o Implementeringstänkande frikopplat mottagaren - där en 

lösning ska gå snabbt men inte bidrar till förändring hos 

mottagaren.  

o Handlingsförlamning. Att fastna i en ständig analys utan att 

göra något.  

- Att det är viktigt att:  

o Våga låta det ta tid så att en mångfald av perspektiv får lov att 

synas.  

o Jobba med handling och analys samtidigt och integrerat. 

o Ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 

organisationsstruktur.  

o Behöver kunna föra dialog och interagera mellan politik och 

tjänstepersoner kring ”vadet” och ”huret”. 

o Ge handlingsutrymme - decentraliserade lösningar och ett 

utvecklat medarbetarskap.  

o Ha en levande dialog om vad vi ska göra och hur vi ska göra 

det. Gemensamt skapa strukturen som behövs. 
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§ 35 Dnr 2018/00494 133 

Ändring av projektdirektiv om uppsökande föräldrastöd 
i samarbete med somaliska föräldraföreningen från 
potten för schablonersättning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att godkänna nytt 

projektdirektiv för projektet uppsökande föräldrastöd.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet på år 2018 att finansiera projektet 

”uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för 

schablonersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras 

en gång per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. 

Schablonersättningen är en ersättning från staten för vissa kostnader i 

mottagandet av asylsökande. Beslutet om medel till projektet grundade sig 

att såväl socialnämnden och somaliska föräldraföreningen påtalat att 

föräldrar hade ett behov av stöd i sin föräldraroll. Projektet om uppsökande 

föräldrastöd har bedrivits halvårsvis genom avtal mellan kommun och 

somaliska föräldraföreningen.  

Avtalet har inneburit att Somaliska föräldraföreningen har haft en 

projektledare anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i 

föräldrastödsmetoden ABC. Projektet har bara delvis nått sitt syfte om att ge 

stöd till föräldrar genom att testa redan etablerade metoder för 

föräldraskapsstöd och anpassa dem utifrån kultur. 80 föräldrar skulle ha 

utbildats i föräldraskapsmetoden ABC under våren 2020. 5 föräldrar började 

utbildningen men slutförde inte på grund av Corona. Det syfte som handlade 

om att stärka samverkan mellan de aktörer som jobbar med 

föräldraskapsstöd såsom studieförbund och kommunala verksamheter 

uppnåddes inte heller.  

Ytterligare en faktor som påverkat förutsättningarna för en fortsättning av 

projektet i sin nuvarande form är att projektledaren har avsagt sig uppdraget. 

Det finns ca 660 000 kr kvar i projektet. Samtidigt finns som 

förutsättningarna att bedriva projektet vidare i sin nuvarande form är 

begränsade finns det ett fortsatt behov av att jobba med 

föräldraskapsstödsfrågorna. Vi vet att en god relation föräldrar- och barn 

emellan är en skyddsfaktor för att undvika ohälsa och nämns som en viktig 

insats i nationella och regionala handlingsplaner för våldsbejakande 

extremism, psykisk ohälsa, våld i nära relationer och ANDT-S1. I Falköpings 

kommun finns det ett behov av att stärka och utveckla det föräldraskapsstöd 

                                                 
1 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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vi har att nå ut föräldrar med olika bakgrund och till föräldrar med barn i 

olika åldrar. Det finns också ett behov ytterligare samordning mellan de 

aktörer som bedriver föräldraskapsstödjande insatser. Därför har ett förslag 

arbetats fram om förändrad inriktning i projektet.  

Förvaltningens bedömning 

Förslaget är att kommunen blir projektägare för projektet utifrån framtaget 

projektdirektiv. I korthet innebär det nya projektdirektivet anställning av en 

kommunal projektledare på 40 % tjänst under 1,5 år: Projektledaren får i 

uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i Falköpings kommun 

att: 

- nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning 

- nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning 

- samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 

- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns 

- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapstöd 

om föräldrars behov av stöd 

 

Detta ska bland annat ske genom att genomföra intervjuer med föräldrar, 

genomföra dialoger med de verksamheter som bedriver 

föräldraskapsstödjande insatser, att ta fram en modell för ett kulturanpassat 

föräldraskapsstöd samt att sammanställa de insatser som vi har idag. 

Förslaget är att Kommunstyrelsens Utskott för Social hållbarhet godkänner 

nytt förslag till projektdirektiv 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-26  

Projektdirektiv – ett utvecklat föräldraskapsstöd, 2020-12-03   

  

 

Paragrafen skickas till  
Somaliska föräldraföreningen 
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§ 36 Dnr 2020/00461  

Ansökan om stimulansmedel ur sociala 
investeringsreserven till utredning om framtida stöd till 
civilsamhället från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att bevilja totalt 

163 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för utredare åren 2021-2022.        

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 81 563 kr per år under åren 2021 och 

2022 till en utredare. Kultur- och fritidsförvaltningen vill anlita en extern 

utredare för att utreda hur kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets 

aktiviteter skulle kunna se ut i framtiden.  

Falköpings kommuns nuvarande modell för föreningsbidrag har ett antal år 

på nacken och baseras till stor del på hur föreningslivets former och förut-

sättningar såg ut för cirka 50 år sedan. Idag visar rapporter att färre personer 

engagerar sig i föreningar och att barns och ungas deltagande har blivit lägre 

inom vissa föreningstyper. Idrotten står inför utmaningar att behålla unga i 

verksamhet och saknar verktyg för nyrekrytering av unga och vuxna. 

Samtidigt är människor engagerade som aldrig förr och nya former för 

ideellt engagemang ökar, särskilt bland unga.  

Falköpings kommuns nuvarande former för bidrag och stöd är baserad på 

föreningen som form och kommunens möjligheter att stödja civilsamhällets 

initiativ i andra former än föreningsformen är begränsade. Samtidigt har 

föreningsformen en enorm utvecklingspotential i att kunna skapa långsiktiga 

plattformar där människors vilja till engagemang kan fångas upp och även 

genom att skapa mötesplatser där människor kan mötas kring sina intressen, 

oavsett ålder och bakgrund.  

Med hjälp av en utredare på 25 % vill kultur- och fritidsförvaltningen göra 

en analys med nationell prägel och internationella utblickar med en ansats att 

låta kulturpolitik, idrottspolitik och landsbygdspolitik mötas. Frågorna i 

utredningen kan vara; På vilket sätt ska kommunen ge stöd och bidrag till 

civilsamhället för att uppmuntra samverkan? Hur ska civilsamhällets många 

olika förutsättningar och behov, utifrån inriktning och verksamhet kunna ge 

möjlighet för utveckling? Hur kan möjligheterna för barns- och ungas 

deltagande och engagemang ökas? 

Syftet med utredningen är att tydliggöra och utveckla civilsamhällets 

möjligheter så att dessa är med i sin tid utifrån hur människor lever och 

verkar idag. Målet med utredningen är att den ska mynna ut i en ny modell 

för Falköpings kommuns stöd och bidrag till civilsamhället som möjliggör 
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och underlättar för många att ta del av och engagera sig i civilsamhällets 

aktiviteter.  

Förvaltningens bedömning 

Att stärka samverkan med och mellan civilsamhället är en viktig insats för 

att stärka den sociala sammanhållningen i Falköpings kommun, vilket är ett 

fokusområde för utskottet för social hållbarhet. Att genom ett nytt och 

modernt sätt använda bidragsmodellen för att ge civilsamhället 

förutsättningar att engagera fler är ett utvecklingsarbete som bedöms kunna 

bidra till social hållbarhet i Falköpings kommun. Människors delaktighet och 

engagemang är skyddsfaktorer som motverkar negativ utveckling såsom 

utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet med mera. Därmed faller 

projektet inom ramen för den sociala investeringsreservens syfte. Den 

sociala investeringsreserven ska också användas för att stärka samverkan 

mellan kommunen och andra aktörer.  

Förvaltningen föreslår att projektet beviljas medel.   

Finansiering 

Tjänsten som utredare kostar totalt 326 250 kronor beräknat på en 

timkostnad om 750 kronor för ett uppdrag om 435 timmar fördelat på två år. 

Summan är inklusive sociala avgifter. Kostnaden per år är 163 125 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningen går in med 125 000 kronor per år för att 

täcka hälften av kostnaden för utredaren + kostnader för resor och logi.  

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 81 563 kr för år 2021 och 81 563 kr 

för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling, 

2020-12-02 

Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan 2020-11-18 

Kultur- och fritidsnämnden § 53/2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Mia Wallengren, kultur- och fritidschef 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling 
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§ 37 Dnr 2020/00467  

Extra sammanträde med kommunstyrelsens utskott för 
social hållbarhet i januari 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att sammanträda 

27 januari klockan 17.00.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhet har arbetat med 

arbetsmarknadsfrågan. Ett inriktningsbeslut om en förnyad 

arbetsmarknadspolitik togs av kommunfullmäktige § 109/2020 där även ett 

uppdrag om att ta fram en ny arbetsmarknadsstrategi gavs.  

Ett förslag till arbetsmarknadsstrategi är framarbetat. För att kunna bereda 

detta föreslås kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträda 

27 januari klockan 17.00.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-03            

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen 

Anna-Karin Linder, administratör 

Löneenheten 
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§ 38 Dnr 79238  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.      
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Signerat av 2:
KAROLA MARIA SVENSSON
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, samt via det digitala mötesverktyget Zoom, klockan 
17:00–18:31, ajournering kl. 17:43–18:00 
 

Ordföranden och sekreteraren närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar 
digitalt på distans. 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Niclas Hillestrand (S), tjänstg. ers. 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Sture Olsson (M), tjänstg. ers. 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Susanne Berglund (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Göran Gynnemo (KD) 

Adjungerade ledamöter 

 

Camilla Funke (MP) 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Sandra Lidberg, förvaltningschef kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
Per Larsson, kommunutvecklare 
Eva Dahlgren (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
 
 Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer § 1 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Sammanträdesdatum 2021-01-27 

Justeringsdatum 2021-02-01 

Anslaget är uppsatt  2021-02-02–2021-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021/00010 
Antagande av arbetsmarknadsstrategi ........................................................... 3 
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§ 1 Dnr 2021/00010  

Antagande av arbetsmarknadsstrategi 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

arbetsmarknadsstrategin. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.       

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Niclas 

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

Berglund (S) reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

tilläggsyrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om 

inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings 

kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska 

antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.  

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets 

behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt 

ansvarstagande.  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 

komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.  

Förvaltningens bedömning 

Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit 

strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda 

verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera 

som vägledning framåt. 

Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som 

härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål, 

då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.  
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där 

nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig 

bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under 

rubriken ”Ansvarsfördelning” ändras. I  remissversionen av strategin stod det 

under rubriken följande. 

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring 

under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör 

den statliga sfären och vilka som tillhör den kommunala återstår att 

klargöras.” 

Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.  

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 

kontinuerligt.”   

Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen, 

men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet 

med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.  

Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att 

upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-20 

Arbetsmarknadsstrategi med ändringar från kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2020-01-22 

Preliminärt protokollsutdrag kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskott § 1/2021 

Delegationsbeslut om remiss om arbetsmarknadsstrategin      

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg till Falköpings kommuns 

arbetsmarknadsstrategi, 

 

”Vi socialdemokrater anser att det i en strategi bör tydliggöras kring 

Ansvarsfördelning och vilka lagar som anger ramarna för de olika aktörernas 

ansvarsområden. 

 

Ansvarsområden 

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt och utförs av 

Arbetsförmedlingen. Vad det gäller personer som är sjukskrivna är det också 

ett statligt ansvar där Försäkringskassan har ett samordningsansvar för 

rehabilitering. 
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De lagar som styr kommunens agerande och reglerar kommunens ansvar 

inom arbetsmarknadsområdet är Kommunallagen, Lagen om 

arbetslöshetsnämnd, Lagen om det kommunala aktivitetsansvaret och 

Socialtjänstlagen. 

Enligt kommunallagen (2017:725) enligt kommunallagen har kommunen 

möjlighet att bestämma vilka verksamheter man vill bedriva inom ramen för 

allmänna befogenheter. Att utföra kompletterande åtgärder för arbetslösa och 

att bedriva sysselsättning för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden 

är exempel på åtgärder som kommunallagen ger kommunen möjlighet att 

göra. 

Socialtjänstlagen (2001:453) ger kommunen utrymme kräva motprestation 

från de individer som uppbär ekonomiskt bistånd, så länge motprestationen 

främjar den enskildes möjligheter till arbete. 

Skollagen (2010:800), kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. 

Kommunerna har ett ansvar för ungdomar under 20 år som inte arbetar, 

studerar eller har slutbetyg från gymnasiet. Ansvaret innebär att man skall 

erbjuda dessa ungdomar utvecklande aktiviteter. 

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp de behöver. Det ekonomiska biståndet är 

välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har som uppgift att träda in 

tillfälligt i perioder av försörjningsproblem.  

 

Utöver det övergripande målet om att minska kostnader för ekonomiskt 

bistånd föreslås även att följande strategiska arbetsområden 

prioriteras:  

- Utveckla metoder i samverkan med andra parter i hur vi bättre kan stödja 

nyanlända och utrikesfödda till arbete, samt i hur vi kan stödja arbetsgivare 

att utveckla metoder för bra introduktioner på arbetsplatserna och utveckla 

metoder för hur vi främjar språkutvecklingen för språksvaga grupper. 

- Utveckla samverkan med andra parter kring ungdomar 16–24 år för att 

säkerställa att det finns bra strukturer och insatser för unga med målet att nå 

en gymnasieexamen för de som saknar det alternativt komma ut i arbete 

- Samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd pga. arbetslöshet och 

som inte erbjuds insats via Arbetsförmedlingen samt bedöms av 

socialsekreterare vara i behov av kompetenshöjande eller utredande insats 

ska erbjudas stöd med en framåtsyftande planering.  

- Utforma ett förslag på hur Falköpings kommun skulle kunna arbeta med 

subventionerade anställningar så att det är gynnsamt både för individen och 

samhällsekonomin. 

 - Utforma ett förslag på genomförande gällande praktik inom kommunens 

egna verksamheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.” 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar i enlighet med 

förslaget. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet beslutar att avslå tilläggsyrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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