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§ 23 Dnr 2022/00020 

Slutrapport om utredning gällande flytt av tekniska 
nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån 

detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur den politiska organisationen ska se ut. Kommunlednings-

förvaltningen har upphandlat Conectura AB för att genomföra utredningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp i utredningen. 

Sara Linge från Conectura presenterar rapporten och redogör för förslag på 

ny politisk organisation.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-18 

Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 

Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 

Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2022/00147 

Information om kommunens organisation vid höjd 
beredskap och krig 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Enligt 1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är total-

försvar en verksamhet som bedrivs för att förbereda Sverige för krig. Det är 

regeringen som beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller 

om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att 

det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller 

krigsfara. Vid höjd beredskap aktiveras ett flertal lagstiftningar som ger 

kommunen ytterligare uppdrag och befogenheter. En översikt av regelverket 

gås igenom. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-19 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 25 Dnr 2021/00255 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad.  

Reservation 

Ingvor Bergman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Bakgrund 

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

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. 

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

remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom hem-

tjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att det 

samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån behov. 

Det framgår även att man för att kunna efterfölja lagen om valfrihetssystem 

behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla utförare, varav 

kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och konkurrensregler 

gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom samtliga verksamheter 

inom Falköpings kommun, deltar i kommunens arbete med att utveckla den 

tillitsbaserade styrningen och ledningen i kommunen.     

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att 

vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings 

kommun, ett arbete som intensifierades år 2021 utifrån kommunfullmäktiges 

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

att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor. 

Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla 

verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet 

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

planen och gör egna utvecklingsarbeten. Med anledning av ovanstående 

föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras. 

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04 

Socialnämnden § 91/2022 

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

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning 

Förvaltningens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad.  

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Ingvor 

Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 26 Dnr 2021/00546 

Besvarande av remiss om handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående yttrande 

över handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har skickat handlings-

program enligt lag om skydd mot olyckor till kommunstyrelsen för remiss. 

Programmet omfattar det förebyggande samt skadeavhjälpande arbetet. 

Kommunledningsförvaltningen har kommit med synpunkter på förslaget, 

men bedömer att lag, förordning och föreskrifter i allt väsentligt är upp-

fyllda.   

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Missiv till förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 

Förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 

  

 

Paragrafen skickas till  
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 

Sara Cronholm, kommunjurist  
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§ 27 Dnr 2022/00125 

Etablering av nod för Science Park Skövdes 
verksamhet i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utveckla ett samverkansprojekt med Science Park Skövde för en lokal 

etablering av en nod från och med den 1 april 2022 till och med den  

31 mars 2024. 

2 Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år, 2022–2024. 

För år 2022 tas 337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel, 

oförutsett, och för åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budget-

beredningen för kommande flerårsplan.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 fått en förfrågan från 

ledningen på Science Park Skövde om ett utvecklat och fördjupat samarbete 

kring en lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i 

Falköping. En nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på 

lokal nivå som arbetar fram skalbara idéer från såväl nystartade som 

etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens innovations-

system och aktörer. Projektet kommer att ha en inriktning mot områden 

Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. 

Företagen kommer att fortsätta eller ha sin verksamhet kvar i Falköpings 

kommun. För att få bästa utväxling och uppstart av projektet ser näringslivs-

avdelningen att projektet bör samlokaliseras och samordnas med vårt lokala 

Nyföretagarcentrum. Styrelsen för Nyföretagarcentrum är vidtalade och ser 

positivt på uppdraget och utvecklingen.  

Näringslivsavdelningen kommer att upphandla konsulttjänsten av Nyföre-

tagarcentrum Falköping för att utföra uppdraget under tiden den 1 april 2022  

till den 31 mars 2024 till en kostnad om 450 000 kronor per år. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen genom näringslivsavdelningen ser ett mycket 

stort värde i att etablera ett samverkansprojekt med Science Park Skövde och 

möjliggöra för nystartade och nya skalbara affärsidéer inom affärsområden 

Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. En fördjupad lokal 

samverkan med Science Park Skövde kommer ge det lokala näringslivet en 

kortare väg till innovationsaktörerna, högskolan och innovationsstöd-

systemets aktörer. Det kommer ge nya affärsmöjligheter och stärka konkur-

renskraften för det lokala näringslivet.  
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Finansiering 

Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år. För år 2022 tas 

337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel, oförutsett, och för 

åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budgetberedningen för 

kommande flerårsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 28 Dnr 2022/00118 

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar av riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 15 april 

2022 och ersätter nuvarande riktlinje för verksamhets- och ekonomi-

styrning, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 37.   

Sammanfattning 

Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy och riktlinje 

för verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv 

och ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och 

struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom 

budget och uppföljning. Vidare är syftet med policyn och riktlinjen att skapa 

ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll 

gällande kommunens verksamheter och ekonomi. 

Förslagen har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 

omarbetats utifrån inkomna remissvar. Kommunfullmäktige beslutade den 

28 februari 2022, § 4, om policy för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Utifrån denna policy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för verksam-

hets- och ekonomistyrning. 

Riktlinjen ger en tydligare bild av verksamhets- och ekonomistyrning i 

Falköpings kommun och ligger nu i linje med rådande lag och rekommen-

dationer inom området. Riktlinjen beskriver även den budget- och uppfölj-

ningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste åren. 

Förändringen ligger främst i tydliggörande av roller och ansvar i de olika 

processerna.  

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 

Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning  

Nu gällande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 A
J,

 IB
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
40

64
32

22
1





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2022/00110 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 

från kommunens bolag läggs till handlingarna.              

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda 

frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av 

kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under år 2022.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 

kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredo-

visningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings 

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

(år 2020: 102,5 miljoner kronor).  

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

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

(år 2020: 120,7 miljoner kronor).  

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

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

investerades 184,9 miljoner kronor.  

Pensioner 

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionsutbetal-

ningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder mot-

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

2021. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär 

att pensioner intjänade innan år 1998 återfinns utanför balansräkningen som 

en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 miljoner kronor 

inklusive särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive 

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

Förvaltningens bedömning 

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 

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

tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 ska dock resultatet årligen 
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uppgå till minst 45 miljoner kronor. Sett över den senaste 10-årsperioden så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 miljoner kronor 

vilket motsvarar 3,5 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag. 

För det enskilda året, 2021, uppgår resultatet till 127,9 miljoner kronor vilket 

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

kronor. 

Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning  

över tid är uppnått. 

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

det är relativt stora avvikelser mellan nämnderna. Den sammanlagda 

avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv 

avvikelse på 1,2 miljoner kronor.  

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv 

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

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

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

budgeterat och generella statsbidrag översteg budget med 18,8 miljoner 

kronor.  

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av coronapandemin är 

naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 

effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss överkompen-

sation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka minskade 

skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   

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

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

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

en tillitsbaserad styrning   

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

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

följning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms 

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

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021. 
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Pensioner 

Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det 

utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras 

för tryggande av pensioner.  

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 

Nämndernas verksamhetsredovisningar 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00123 

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till  
år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudge-

tering av investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021 

till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.  

2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna 

att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges 

beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

Sammanfattning 

Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor 

utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt 

pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras 

mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande 

tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomi-

styrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om justeringar av 

nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna har i sitt 

beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina behov av 

ombudgeteringar till kommunfullmäktige.  

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ombudgeteringar av 

investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021 till år 2022 

enligt bifogat beslutsunderlag. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022 

Tekniska nämnden § 13/2022 

Kommunstyrelsen § 48/2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022 
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§ 31 Dnr 2022/00126 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren  
2023–2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningar 

för åren 2023–2025 enligt bilaga. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 

åren 2023–2025, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 

31 augusti 2022. 

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att 

ta fram budgetunderlag för perioden åren 2023–2025 som ska skickas till 

Falköpings kommuns budgetberedning senast den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de 

ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings 

kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för åren 

2023–2025. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument 

för verksamhets- och ekonomistyrning. 

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för 

årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid 

framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings 

kommuns budgetberedning senast den 31 augusti år 2022. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-

ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 

Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Kommunens bolag 

Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 

Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef               
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:04 
Ajournering klockan 14:40–14:49 


Beslutande Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S) 
Jonas Larsson (SD)  
Dan Hovskär (KD) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist  
Sara Linge, konsult, Conectura, § 23 
Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare, § 24 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 27 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, §§ 28–31 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsekonom, § 29 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


Sekreterare Sara Cronholm  Paragrafer §§ 23–31 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2022-03-23 


Justeringsdatum 2022-03-31 


Anslaget är uppsatt  2022-03-31–2022-04-21  


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Kajsa Björck 
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§ 23 Dnr 2022/00020 


Slutrapport om utredning gällande flytt av tekniska 
nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 


kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 


tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån 


detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 


utreda hur den politiska organisationen ska se ut. Kommunlednings-


förvaltningen har upphandlat Conectura AB för att genomföra utredningen. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp i utredningen. 


Sara Linge från Conectura presenterar rapporten och redogör för förslag på 


ny politisk organisation.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-18 


Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18 


Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18 


Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18  
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Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2022/00147 


Information om kommunens organisation vid höjd 
beredskap och krig 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Enligt 1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är total-


försvar en verksamhet som bedrivs för att förbereda Sverige för krig. Det är 


regeringen som beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller 


om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att 


det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller 


krigsfara. Vid höjd beredskap aktiveras ett flertal lagstiftningar som ger 


kommunen ytterligare uppdrag och befogenheter. En översikt av regelverket 


gås igenom. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-19 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (15) 


Sammanträdesdatum 


2022-03-23 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 25 Dnr 2021/00255 


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


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 


besvarad.  


Reservation 


Ingvor Bergman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  


Bakgrund 


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


hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. 


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


remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom hem-


tjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att det 


samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån behov. 


Det framgår även att man för att kunna efterfölja lagen om valfrihetssystem 


behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla utförare, varav 


kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och konkurrensregler 


gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom samtliga verksamheter 


inom Falköpings kommun, deltar i kommunens arbete med att utveckla den 


tillitsbaserade styrningen och ledningen i kommunen.     


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att 


vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings 


kommun, ett arbete som intensifierades år 2021 utifrån kommunfullmäktiges 


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


att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor. 


Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla 


verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet 


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


planen och gör egna utvecklingsarbeten. Med anledning av ovanstående 


föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras. 


Finansiering 


Ingen finansiering är aktuell. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04 


Socialnämnden § 91/2022 


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


hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning 


Förvaltningens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 


besvarad.  


Yrkanden 


Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till motionen.  


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Ingvor 


Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 


beslutar enligt förvaltningens förslag. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 26 Dnr 2021/00546 


Besvarande av remiss om handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående yttrande 


över handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 


Sammanfattning 


Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har skickat handlings-


program enligt lag om skydd mot olyckor till kommunstyrelsen för remiss. 


Programmet omfattar det förebyggande samt skadeavhjälpande arbetet. 


Kommunledningsförvaltningen har kommit med synpunkter på förslaget, 


men bedömer att lag, förordning och föreskrifter i allt väsentligt är upp-


fyllda.   


Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 


protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-


ledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 


Missiv till förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 


Förslag till handlingsprogram, 2021-12-20 


  


 


Paragrafen skickas till  
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 


Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 


Sara Cronholm, kommunjurist  
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§ 27 Dnr 2022/00125 


Etablering av nod för Science Park Skövdes 
verksamhet i Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 


utveckla ett samverkansprojekt med Science Park Skövde för en lokal 


etablering av en nod från och med den 1 april 2022 till och med den  


31 mars 2024. 


2 Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år, 2022–2024. 


För år 2022 tas 337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel, 


oförutsett, och för åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budget-


beredningen för kommande flerårsplan.        


Bakgrund 


Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 fått en förfrågan från 


ledningen på Science Park Skövde om ett utvecklat och fördjupat samarbete 


kring en lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i 


Falköping. En nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på 


lokal nivå som arbetar fram skalbara idéer från såväl nystartade som 


etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens innovations-


system och aktörer. Projektet kommer att ha en inriktning mot områden 


Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. 


Företagen kommer att fortsätta eller ha sin verksamhet kvar i Falköpings 


kommun. För att få bästa utväxling och uppstart av projektet ser näringslivs-


avdelningen att projektet bör samlokaliseras och samordnas med vårt lokala 


Nyföretagarcentrum. Styrelsen för Nyföretagarcentrum är vidtalade och ser 


positivt på uppdraget och utvecklingen.  


Näringslivsavdelningen kommer att upphandla konsulttjänsten av Nyföre-


tagarcentrum Falköping för att utföra uppdraget under tiden den 1 april 2022  


till den 31 mars 2024 till en kostnad om 450 000 kronor per år. 


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen genom näringslivsavdelningen ser ett mycket 


stort värde i att etablera ett samverkansprojekt med Science Park Skövde och 


möjliggöra för nystartade och nya skalbara affärsidéer inom affärsområden 


Artificiell Intelligens, IT-sektorn och Smartindustri. En fördjupad lokal 


samverkan med Science Park Skövde kommer ge det lokala näringslivet en 


kortare väg till innovationsaktörerna, högskolan och innovationsstöd-


systemets aktörer. Det kommer ge nya affärsmöjligheter och stärka konkur-


renskraften för det lokala näringslivet.  
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Finansiering 


Samverkansprojektet finansieras med 450 000 kronor per år. För år 2022 tas 


337 500 kronor ur kommunens centralt avsatta medel, oförutsett, och för 


åren 2023–2024 läggs finansieringsfrågan till budgetberedningen för 


kommande flerårsplan. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 28 Dnr 2022/00118 


Ändring av riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar av riktlinjer för 


verksamhets- och ekonomistyrning. 


2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 15 april 


2022 och ersätter nuvarande riktlinje för verksamhets- och ekonomi-


styrning, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 37.   


Sammanfattning 


Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy och riktlinje 


för verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv 


och ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och 


struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom 


budget och uppföljning. Vidare är syftet med policyn och riktlinjen att skapa 


ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll 


gällande kommunens verksamheter och ekonomi. 


Förslagen har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 


omarbetats utifrån inkomna remissvar. Kommunfullmäktige beslutade den 


28 februari 2022, § 4, om policy för verksamhets- och ekonomistyrning. 


Utifrån denna policy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för verksam-


hets- och ekonomistyrning. 


Riktlinjen ger en tydligare bild av verksamhets- och ekonomistyrning i 


Falköpings kommun och ligger nu i linje med rådande lag och rekommen-


dationer inom området. Riktlinjen beskriver även den budget- och uppfölj-


ningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste åren. 


Förändringen ligger främst i tydliggörande av roller och ansvar i de olika 


processerna.  


Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 


protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-


ledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 


Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning  


Nu gällande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 29 Dnr 2022/00110 


Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-


räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 


år 2021 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 


godkänns.        


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 


från kommunens bolag läggs till handlingarna.              


3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda 


frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av 


kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under år 2022.  


Bakgrund 


Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 


kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredo-


visningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings 


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


(år 2020: 102,5 miljoner kronor).  


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


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


(år 2020: 120,7 miljoner kronor).  


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


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


investerades 184,9 miljoner kronor.  


Pensioner 


Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionsutbetal-


ningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i fonder mot-


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


2021. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär 


att pensioner intjänade innan år 1998 återfinns utanför balansräkningen som 


en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 633,2 miljoner kronor 


inklusive särskild löneskatt. Kommunens pensionskostnader inklusive 


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


Förvaltningens bedömning 


För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 


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


tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 ska dock resultatet årligen 
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uppgå till minst 45 miljoner kronor. Sett över den senaste 10-årsperioden så 


uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 miljoner kronor 


vilket motsvarar 3,5 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag. 


För det enskilda året, 2021, uppgår resultatet till 127,9 miljoner kronor vilket 


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


kronor. 


Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning  


över tid är uppnått. 


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


det är relativt stora avvikelser mellan nämnderna. Den sammanlagda 


avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv 


avvikelse på 1,2 miljoner kronor.  


Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv 


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


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


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


budgeterat och generella statsbidrag översteg budget med 18,8 miljoner 


kronor.  


De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av coronapandemin är 


naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 


effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss överkompen-


sation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka minskade 


skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   


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


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


1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 


2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 


3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 


4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 


en tillitsbaserad styrning   


Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 


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


följning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms 


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


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 


föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021. 
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Pensioner 


Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det 


utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras 


för tryggande av pensioner.  


Finansiering 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07 


Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 


Nämndernas verksamhetsredovisningar 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00123 


Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till  
år 2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudge-


tering av investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021 


till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.  


2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna 


att göra ändringar i sina budgetramar till följd av kommunfullmäktiges 


beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 


Sammanfattning 


Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor 


utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt 


pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras 


mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande 


tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomi-


styrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om justeringar av 


nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna har i sitt 


beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina behov av 


ombudgeteringar till kommunfullmäktige.  


Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår kommun-


styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ombudgeteringar av 


investeringsmedel om totalt 61,9 miljoner kronor från år 2021 till år 2022 


enligt bifogat beslutsunderlag. 


Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 


protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-


ledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 


Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022 


Tekniska nämnden § 13/2022 


Kommunstyrelsen § 48/2022 


Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022 
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§ 31 Dnr 2022/00126 


Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren  
2023–2025 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningar 


för åren 2023–2025 enligt bilaga. 


2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 


åren 2023–2025, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 


31 augusti 2022. 


3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att 


ta fram budgetunderlag för perioden åren 2023–2025 som ska skickas till 


Falköpings kommuns budgetberedning senast den 31 augusti 2022.  


Sammanfattning 


Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de 


ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings 


kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för åren 


2023–2025. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument 


för verksamhets- och ekonomistyrning. 


I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för 


årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid 


framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings 


kommuns budgetberedning senast den 31 augusti år 2022. 


Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 


protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-


ledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 


Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 


  


 


Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 


Kommunens bolag 


Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 


Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef               
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