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  |   INLEDNING

2019 har varit ett fortsatt framgångsrikt år för vår kom-
mun. Den positiva utvecklingen med fler medborgare 
som flyttar till oss, befintliga företag som växer och nya 
som etablerar sig fortsätter att hålla i sig. Det finns en 
stark framtidstro!

Under början av sommaren bildades en ny politisk ma-
joritet i kommunen beståendes av Moderaterna, Center-
partiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet som nu tillsammans vill stå för ett nytt 
politiskt ledarskap.

Plus 42,5 miljoner
Falköpings kommun hade för 2019 ett överskott på 42,5 miljoner kr, vilket är 23,3 miljoner bättre 
än det budgeterade resultatet på 19,2 miljoner. Detta innebär att vi når vårt överskottsmål och har en 
stabil ekonomi på totalen. Däremot finns det utmaningar med de underskott som barn- och utbild-
ningsnämnden samt socialnämndens IFO redovisar.

En kommun som satsar och växer
Under 2019 har fler företag valt att etablera sig i kommunen, inte minst har Ålleberg Center växt 
som en stark handelsplats i kommunen. Likaså har satsningen på Marjarp och Skaraborg Logistic 
Center tagit fart och vi hanterar nu lika mycket gods på våra terminaler som samtliga hamnar i 
Vänern gör. Därtill har fler nya verksamhetslokaler invigts, bland annat förskolan Trollet, Åsarps 
förskola och skola samt de nya lokalerna på Mössebergsskolan. Inom äldreomsorgen flyttade i 
december de första brukarna in på Tåstorps demenscentrum, ett boende som kommer ge brukarna en 
bra tillvaro och god vård.

Utmaningar för framtiden
Jag har i många sammanhang sagt att det finns två bilder när man ser på Falköping;
Det finns ett Falköping som klättrar uppåt i rankingar, där de allra flesta medborgarna har en hög 
livskvalité och tusentals människor kliver upp och går till jobbet varje dag. Där förskolorna låter alla 
barn få en bra start i livet och där de äldre i behov av extra stöd i vardagen får den hjälpen. 

Men det finns också ett Falköping där inte alla elever lämnar årskurs 9 med godkända betyg, där 
nyanlända inte kommer in i samhället och där utanförskapet växer sig allt starkare. 

Båda bilderna av Falköping är sanna, samtidigt. Det är en komplex situation, att det kan gå så oer-
hört bra samtidigt som det finns stora utmaningar och problem. 

Tillsammans
Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsammans vi kan lösa alla de utmaningar och problem 
vi har och tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och 
civilsamhälle, tillsammans med Falköpings kommuns bästa för ögonen.

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Kommunens intäkter och kostnader

VAR KOM PENGARNA IFRÅN?

Den största andelen av kommunens intäkter betala-
des in via skattesedeln. Kommunalskatten stod för 
55 %. 23 % kom från staten och andra kommuner 
via utjämningssystemet. 9 % av kommunens intäkter 
var avgifter gällande exempelvis äldreomsorg och 
funktionsnedsättning, vatten och avlopp, barnomsorg, 
Odenbadet och liknande. 9 % utgjordes av bidrag i 
form av riktade statsbidrag och bidrag från Försäk-
ringskassan för personliga assistenter med mera. För-
säljning av verksamhet och övrigt stod för 8 %. 

HUR ANVÄNDES PENGARNA?

År 2019 uppgick nettokostnaderna för kommunens nämnder till drygt 2 011 mnkr. Äldreomsorg och funktionsned-
sättning respektive individ- och familjeomsorg tillsammans med skola och social omsorg stod totalt för  70 % av 
nettokostnaderna.

GENERELLA STATSBIDRAG 
OCH UTJÄMNING   23 %

RIKTADE STATS- OCH 
EU-BIDRAG   9 %

TAXOR OCH 
AVGIFTER   4 %

FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET 
OCH ÖVRIGT   8 %

SKATTER   55 %

Övriga nämnder
6% Kommunstyrelsen

5%

Socialnämnden: Individ- och 
familjeomsorg

9%

Socialnämnden: Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

29%

Samhällsbyggnadsnämnden
19%

Barn- och utbildningsnämnden
32%



I den här förvaltningsberättelse lämnar Falköpings kommun 
information om förvaltningen  av kommunen och den kommunala 
koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning 11 kapitlet och Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling

Falköpings kommun redovisar ett resultat på 42,5 mnkr för räkenskapsåret 2019. Motsvarande summa för kon-
cernen är 64,4 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

KOMMUNKONCERNEN 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter (mnkr) 556,4 625,9 684,8 742,6  691,3     

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 106,5 -2 242,2 -2 367,7 -2 510,9 -2 514,1     

Årets resultat (mnkr) 41,3 72 ,2 114,0 38,8 64,4

Soliditet (%) 35,2 37,2 37,1 34,0 32,7

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 7,3 10,9 14,1 14,0 15,2

Investeringar (netto) (mnkr) -241,3 -276,9 -474,3 -456,8 -588,4

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -1 129,2 -1 099,1 -1 224,4 -1 473,7 -1 729,7

Antal anställda 3 172 3 485 3 419 3 401 3 340

KOMMUNEN 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare (folkmängd) 32 511 32 806 33 077 33 155 33 246

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

Verksamhetens intäkter (mnkr) 457,8 528,5 579,5 614,3 566,9

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 051,4 -2 187,6 -2 302,9 -2 443,6 -2 447,0

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 720,4 1 814,6 1 922,9 1 957,8 2 033,7

Årets resultat (mnkr) 30,1 60,0 100,4 18,2 42,5

Soliditet (%) 43,5 46,3 45,6 40,7 38,6

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 6,2 10,7 14,7 14,4 15,3

Investeringar (mnkr) -154,3 -200,7 -277,6 -313,7 -428,4

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -662,7 -605,3 -604,1 -799,1 -999,1

Antal anställda (tillsvidare och visstid) 3 142 3 453 3 387 3 369 3 308

NÄMNDERNA 2015 2016 2017 2018 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Barn/heltid i Förskola 6,0 5,9 6,2 6,2 5,5

Elever/lärare i Grundskola 11,7 11,8 11,4 11,1 10,7

Elever/lärare i Gymnasieskola 9,5 9,3 9,9 10,0 9,2

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Andel personer som går vidare till arbete inom 6 månader 
efter genomförda studier (Yrkesutbildning/Yrkeshögskoleut-
bildning)

92 % 94 %

Andel personer som går vidare till arbete inom 6 månader 
efter genomförda insatser (Arbetsmarknadsenheten)

49 % 37 %

Deltagare ska var i arbete/praktik studier inom 90 dagar efter 
att de kommit i kontakt med arbetsmarknadscenter.

43 % 27 %

Nöjdhetsindex bland elever/deltagare ska öka jämfört med 
föregående år

83,8 81,4 78,5 79,5

Samhällsskyddsnämnden

Räddningstjänstuppdrag totalt (larm) 1 429 1 397 1 340

   varav i Falköping 685 682 631

Kultur- och fritidsnämnden

Antal besökare i baden 153 697 152 012 165 259
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NÄMNDERNA 2015 2016 2017 2018 2019

Antal utlån, biblioteket 178 185 175 270 183 427

Antal besök på Ekehagens forntidsby 27 288 25 295 26 479

Socialnämnden

Antal beställda hemtjänsttimmar 311 638 278 432 277 213

Antal anmälningar barn och unga 1 022 1 081 1 156

Antal barn i familjehem/HVB SoL* 153 119 80

*Antal barn som någon gång under året erhållit vård

Tekniska nämnden

Antal portioner 2 246 454 2 315 949 2 371 617 2 459 465 2 408 305

Gator, vägar, GC-bana m2 1 447 066 1 453 546 1 472 266 1 477 936 1 502 391

Bruksarea (BRA) m3 ägda lokaler 31 dec 234 392 236 061 234 725 233 546 241 632

Förhyrda lokaler 47 961 49 761 50 377 54 228 45 982
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Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping 

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare
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KOMMUNAL VERKSAMHET I KOMMUNAL-
FÖRBUND

Skaraborgs kommunalförbund

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

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

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Skövde, Skara och Falköping

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA AVTALS-
SAMVERKAN

Avtalssamverkan innebär att en eller flera kommuner 
(eller landsting) genom ett avtal förpliktar sig att 
utföra frivilliga eller obligatoriska uppgifter åt en eller 
flera andra kommuner. Detta möjliggör effektivare 
samarbete även kring smalare frågor där inrättandet 
av en gemensam nämnd eller kommunalförbund 
skulle innebära en alltför omfattande administrativ 
och organisatorisk överbyggnad för att göra ett sam-
arbete lämpligt.

Ansvaret för de samverkade uppgifterna stannar på 
den samverkande kommunen, och kommuner kan 
endast samverka kring sådana uppgifter som är en 
angelägenhet för kommunen.

Kommunallagen slår fast kravet på att årligen rap-
portera samtliga samverkansavtal till kommunfull-
mäktige.
Kommunledningsförvaltningen har inlett ett arbete 
med inventering av sådana avtal och konstaterar att 
det finns ett antal pågående former av samverkan 
med andra kommuner. Det finns dock utmaningar i 
att särskilja ren avtalssamverkan med myndighetsut-
övning överlämnad till annan part. 

Gemensamma former för uppföljning av avtalssam-
verkan kommer att ses över under år 2020.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan bedrivs 
bl.a. i följande sammarbeten:
Överförmyndare i samverkan
Upphandlingsfunktion
Alkoholtillstånd

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 
UTFÖRARE

Hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV 
(tre största privata utförarna)
Systrarna Odhs hemtjänst AB
Falans hemtjänster AB
TKMT ekonomisk förening

Gemensamma former för uppföljning av 
privata utförare kommer att ses över under 
år 2020.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

Det goda livet, som är Falköpings kommuns vision, är 
ett komplext begrepp där det inte finns någon färdig 
metod eller ett givet svar för hur kommunen ska inte-
grera de sociala, ekologiska och ekonomiska dimen-
sionerna i vardagen. Det pekar mot att Falköpings 
kommun istället bör se tillvaron som ett sammanflätat, 
föränderligt och komplext system.

Världen är i en ständig förändring som går allt snab-
bare. I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga 
att hantera komplexitet viktigare. Människor har alltid 
varit beroende av att samarbeta när de skapar och 
utvecklar samhällen. Att möta dagens komplexa frågor 
kring hållbar utveckling, i en snabbt föränderliga 
värld, kräver kreativitet, helhetssyn, medska-
pande och lokal kunskap. Det krävs samverkan 
mellan flera olika, och inte alltid tydligt sam-
mankopplade, kunskapsområden. Det ställer 
även höga krav på kommunens anpassningsför-
måga.  Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen 
och framtiden kan formas. Denna nödvändiga 
helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva 
och analysera mönster lokalt i Falköping, regio-
nalt i Skaraborg och Västsverige samt globalt för 
att uppnå en balans mellan människa, samhälle 
och natur. Genom att i ett tidigt skede identi-
fiera komplexa trender kan Falköpings kommun 
skaffa sig en proaktiv möjlighet att möta såväl 
som bemöta skeenden. 

Falköpings kommun står inför ett antal utma-
ningar när det kommer till att nå visionen om det 
goda livet och de övergripande målen. Den över-
gripande omvärldsanalysen pekar ut sex övergri-
pande megatrender, urbanisering, globalisering, 
demografiska förändringar, individualisering, 
teknikutveckling och klimatförändring, som är 
viktiga för Falköpings kommuns möjlighet att 
nå vision och mål i flerårsplanen. Utifrån detta 
har sju utmaningar tagits fram som underlag för 
flerårsplanen för år 2019-2021. En utmaning 
syftar till att lyftas och sätta riktningen för kommunens 
strategiska utvecklingsarbete, då det påverkar platsen 
Falköpings kommun inom flera områden. 

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

Avsnittet nedan är hämtat från SKR:s Makronytt publi-
cerat 2019-12-20.

Svensk ekonomi i riktning mot lågkonjunktur
nästa år.

Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 
2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt – som SKR 
lanserade i december förra året står sig. Under årets 
första tre kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 pro-
cent (jämfört med samma period 2018), ungefär i linje 
med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för helåret 2019 
landar på 1,2 procent, precis som föregående prog-
nos1. Detta ser vi som en rätt ”normal” nedväxling i 
tillväxt vid en högkonjunktur; 2018 ökade BNP med 
2,3 procent. Att den svenska konjunkturen snart ska 
börja stärkas ser vi som en högoddsare. En vändpunkt 
till det bättre går inte att utesluta men vi ställer oss 
frågan vilka drivkrafterna skulle vara för en sådan
utveckling. Den försvagning på arbetsmarknaden som 
börjat skönjas i år antas fortgå också under 2020 – 
inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-
tillväxten 2020 blir fortsatt låg. 

Trots en tydlig försvagning i den globala industrikon-
junkturen, samt en svag utveckling för världshandeln, 
har den svenska utrikeshandeln 2019 gått starkt. Den 
oväntat starka exporten följer sannolikt i hög grad på 
(den också oväntade) försvagningen av den svenska 
kronan. Men att importen har ökat betydligt långsam-
mare än exporten har varit avgörande. Bidraget till 
BNP från nettoexporten står faktiskt i år för nästan 
hela den ökning vi beräknar för BNP.

Trots vad som möjligen kan vara små ljusglimtar
nyligen, i Brexit-frågan respektive handelskonflikten
mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa 
(liksom några andra) geopolitiska frågor. Någon skarp 
ljusning för den globala investeringskonjunkturen är 
också svårt att tänka sig i närtid. Utan hjälpen från en 
ytterligare försvagning av den svenska kronan – vilket 
vi inte räknar med – och i en miljö av fortsatt låg glo-
bal BNP- och handelstillväxt 2020, väntas en betydligt 
svagare svensk utrikeshandel nästa år. En fortsatt svag 
trend för näringslivets investeringar lär också bli fallet

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP, fasta priser* 2,3 1,1 0,8 1,7 2,1 1,7

Arbetade timmar* 1,8 0,0 -0,4 0,2 0,7 0,4

Timlön, NR* 2,8 3,7 3,0 3,0 3,2 3,4

Arbetslöshet** 6,3 6,8 7,3 7,4 7,1 6,9

Inflation, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0

Inflation, KPI 2,0 1,8 1,8 1,9 2,1 2,4

Reporänta, årets 

slut**

-0,50 -0,25 0,00 0,00 0,25 0,75

*Kalenderkorrigerad utveckling

** Procent

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI (SKR)

nästa år, i likhet med 2019. Visserligen tycks merpar-
ten av nedgången för bostadsbyggandet vara avklarad, 
men en viss minskning ligger i prognosen för 2020. 
Sammanfattningsvis bedöms varken exporten eller 
investeringar ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa år. 
Stämningsläget bland hushållen har i år varit mer pes-
simistiskt än normalt, det svagaste sedan 2012 (enligt 
KI-barometern). Tillväxten i hushållens konsumtions-
utgifter väntas bli svaga 1,0 procent för helåret 2019, 
men det följer delvis av perioden av svag bilförsälj-
ning (vilken inleddes redan sommaren 2018). Nästa år 
väntar en svagare arbetsmarknad samt långsammare 
inkomstökningar. 

Men låga räntor förutses 2020, liksom en – trots allt 
– relativt stark arbetsmarknad; något brantare fall i 
sysselsättning bedöms ej ske. Dessa faktorer under-
stödjer hushållens reala inkomster. En något högre 
konsumtionsbenägenhet än i år (och lägre sparande) 
antas även 2020, vilket möjliggör en större ökning av 
hushållens konsumtion nästa år (1,8 procent), närmare 
den trend som syntes åren 2016–2018. En ytterligare 
försvagning av stämningsläget hos hushållen (se dia-
gram 2) skulle  dock kunna försvaga utsikterna.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING

I den av kommunfullmäktige antagna strategin för 
bostadsutveckling från år 2017, framgår att befolk-
ningstillväxten i Falköpings kommun beräknas till 360 
personer per år fram till år 2025, med en total beräknad 
befolkning på 36 000 personer år 2025. De senaste 
åren har befolkningsutveckling dock varit lägre och 
hamnat på en ökning av strax under 100 personer per 
år. Per den 31 december 2019 var Falköpings kom-
muns befolkning 33 246 personer, varav 16 522 perso-
ner var kvinnor och 16 724 personer var män. Jämfört 
med tidigare år har befolkningen i Falköpings kommun 
ökat med 91 personer, vilket motsvara en procentuell 
ökning med 0,3 %.

Befolkningsutvecklingen är något högre än år 2018 
men har avtagit i styrka jämfört med åren innan dess. 
Det totala inflyttningsöverskottet uppgick till 61 per-
soner och födelseöverskottet uppgick till 23 personer, 
vilket betyder att det föddes fler personer i Falköpings 
kommun än som avled under år 2019.

ÅR
INFLYT-

TADE
UTFLYT-

TADE
FÖDDA DÖDA

FOLK-
MÄNGD

FOLKÖK-
NING

2019 1 603 1 542 397 374 33 246 91
2018 1 596 1 541 397 375 33 155 78
2017 1 711 1 486 385 345 33 077 271
2016 1 658 1 441 406 331 32 806 295
2015 1 662 1 332 384 389 32 511 326
2014 1 628 1 476 398 356 32 185 197
2013 1 672 1 395 371 352 31 988 299
2012 1 317 1 334 372 355 31 689 0
2011 1 334 1 177 367 350 31 689 176
2010 1 301 1 164 358 398 31 513 94

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2009–2019 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1970-2019
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UTRIKES FLYTTNINGAR 2010-2019

Åldersfördelning

19,9 % av kommunens totala folkmängd återfanns i 
åldersgruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd 
uppvisade denna åldersgrupp en ökning med 18,4 % 
för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförel-
sesiffra för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvisade 
en ökning  på 8,8 %. 
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ARBETSMARKNAD

Den totala arbetslösheten i åldersguppen 16-64 var i 
Falköpings kommun i december 8,7 %. Detta är en 
ökning med 0,6 % jämfört med december år 2018. I 
riket var motsvarande siffror 7,4 % och 7,0 % (2018). 
Ungdomsarbetslösheten var i Falköpings kommun 
i december 11,9 %. Detta är en ökning med 1,4 % 
jämfört med december år 2018. Motsvarande siffor 
för riket var 9,2 % och 8,7 % (2018). Arbetslösheten 
har haft en tydlig nedgång de senaste åren men juni 
år 2019 skedde ett trendbrott då arbetslöshetssiffrorna 
ökade igen. 

I december år 2019 var det i Sverige totalt ca 374 000 
personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen samtidigt 
som efterfrågan på arbetstillfällenvar ca 1,2 miljoner. 
Trots detta är det svårigheter att matcha ut personer till 
arbete. En förklaring är att en stor andel ingår i de så 
kallade utsatta grupperna där t ex lågutbildade ingår 
och de kan då inte motsvara arbetsgivarnas kravställan 
på kompetensnivå. Denna matchningsproblematik är 
också påtaglig i Falköpings kommun.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten i de 
mest utsatta grupperna kommer att öka. De personer 
som har stort behov av omfattande stöd kommer att 
ligga på den högsta nivån sedan början av 1990-talet. 

BOSTADSMARKNAD

I Falköpings kommun har under år 2019 bostads-
marknaden utökats med nybyggnation av hyresrät-
ter i centrum, bostadsrätter på Prästgårdsgärde samt 
villatomter i centrum och Fåraberget. Utbyggnaden 
av bostadsmarknaden är i enlighet med strategin för 
bostadsförsörjning från år 2017, vilken visade på en 
låg andel av bostadsrätter som boende form samt låga 
vakanstal på hyresrätter i Falköpings kommun. Det 
kommunalägda bolaget Hyresbostäder i Falköping AB 
har under år 2019 färdigställd två nya områden med 
hyresrätter i centralorten.

UTBILDNING

Under år 2019 har Falköpings kommun fortsatt imple-
menteringen av framtidens skolorganisation som an-
togs av kommunfullmäktige år 2017, bland annat har 

om- och nybyggnationen av Vindängsskolan påbörjats 
samtidigt som om- och nybyggnation av Åsarpsskola/
förskola och Mössebergsskolan färdigställts.

VÅRD OCH OMSORG

Under år 2019 invigdes Falköpings kommuns nya 
moderna demenscentrum, det första spadtaget togs i 
november år 2017 och den 13 december år 2019 var 
inflyttningen av 70 personer till Tåstorps demenscen-
trum klar. På Tåstorps demenscentrum finns äldreboen-
de, dagvård och växelvård med inriktning mot demens.

HÅLLBARHET

Under år 2019 har Falköpings kommun fortsatt arbetet 
med att implementera Agenda 2030 i kommunens 
egna övergripande mål för perioden 2020-2022. Under 
våren var representanter för Glokala Sverige, Svenska 
FN-förbundet, och träffade kommunstyrelsen för att in-
formera om kommunens del i det globala arbetet med 
målen i Agenda 2030. Falköpings kommuns styrmodell 
för hållbar utveckling finns definierat i underlaget till 
kommunens vision – Det goda livet, där målet är social 
hållbarhet samt att medlen för att nå detta är ekono-
misk hållbarhet och villkoret bestäms utifrån ekologisk 
hållbarhet. 

BETYDANDE AVTAL OCH REGELFÖRÄNDRING-
AR

Inga större kommunövergripande förändringar under 
året.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTO-
RER

Samhället och Falköping som kommun står inför stora 
utmaningar för att klara välfärden. Falköpings kom-
mun har en åldrande befolkning och samtidigt växer 
antalet barn i skolan. Kommunen har också utmaningar 
kring integration och  sysselsättningsfrågor, inte minst 
sedan reformen kring arbetsförmedlingen. Falköpings 
kommun har även utmaningar i kompetensförsörjning 
för vissa yrkeskategorier. Sammantaget innebär detta 
utmaningar och kommunen behöver bli effektivare i 
sina verksamheter och ställa om till ny teknik.

De demografiska förändringarna i kombination av 
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gamla slitna lokaler gör trycket hårt på investeringar. 
För Falköpings kommun är investeringstakten så hög 
att kommunen under ett antal år inte klarar genomföra 
investeringar utan att låna pengar. Detta medför na-
turligtvis att Falköpings kommun blir mer känslig för 
räntehöjningar, vilket är en stor risk. För att klara den 
höga investeringstakten med en rimlig ökad belåning 
behöver Falköpings kommun högre resultat de kom-
mande åren. Detta innebär att kommunen måste bli 
effektivare om inte fler skattehöjningar ska bli nödvän-
diga. Krav på bra resultat kommer Falköpings kom-
mun behöva under många år för att sedan även kunna 
börja amortera på låneskulden.

Staten har de senaste åren ökat andelen riktade stats-
bidrag: Falköpings kommun hade hellre sett att de 
generella statsbidragen ökade i stället. Detta skulle 
underlätta för nämnder och förvaltningar vid beräkning 
och planering av verksamheterna.

PENSIONER

Pensionsförpliktelser
KOMMUN-
KONCERN

KOMMUNEN

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Total pensionsförpliktelse i balans-
räkningen
   a. Avsättning inkl. särskild löne-
skatt

141,3 141,3

   b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt

653,8 653,8

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsförsäkring

- -

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsstiftelse

- -

Summa pensionsförpliktelser 
(inkl. försäkring och stiftelse)

795,1 795,1

FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL - MARKNADSVÄRDE
Totalt pensionsförsäkringskapital
   a. Varav överskottsmedel - -
Totalt kapital i pensionsstiftelse - -
Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egna förvaltade 
pensionsmedel)

90,5 90,5

Summa förvaltade pensionsmedel 90,5 90,5

FINANSIERING
Återlånade medel (skillnaden mellan 
pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel)

704,6 704,6

Konsolideringsgrad (andel av 
pensionsförpliktelser som täcks av 
medel i stiftelse, försäkring eller 
egna förvaltade pensionsmedel)

11,4 % 11,4 %

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att 
möta pensionutbetalningar har Falköpings kommun av-
satta medel placerade i aktier och obligationer motsva-
rande ett marknadsvärde på 90,5 mnkr. Orealiserade 
vinster uppgår till 7,9 mnkr.

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen 
vilket innebär att pensioner intjänade innan 1998 åter-
finns utanför balansräkningen som en ansvarsförbin-
delse. Ansvarsförbindelsen uppgår enligt tabellen ovan 
till 653,8 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader inklusive särskild lö-
neskatt uppgår till 132,5 mnkr. De största delposterna 
är avgiftsbestämd ålderspension som uppgår till 70,2 
mnkr inklusive särskild löneskatt.

Kostnad för pensionsutbetalningar härrör sig främst 
från ansvarsförbindelsen och uppgår till 43,1 mnkr 
inklusive särskild löneskatt.

Förändring av avsättning avser bl.a. förmånsbestämd 
ålderspension och pensioner för förtroendevalda. 
Kostnaden uppgår till 14,4 mnkr inklusive särskild 
löneskatt.
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Händelser av väsentlig betydelse

FÖRVALTNINGSFORM

Kommunövergripande

I början av sommaren bildades en ny politisk majoritet 
i Falköpings som består av Centerpartiet, Kristde-
mokraterna, Moderata samlingspartiet, Liberalerna, 
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet.

Barn- och utbildningsnämnden
Inom nämndens ansvarsområde fortskrider arbetet med 
att realisera skolorganisationsbeslutet.
• Inflyttning och invigning av nya lokaler för försko-

lan Trollet, Åsarps förskola och skola samt Möss-
sebergsskolan.

• Planering av nya elevströmmar i tätorten har påbör-
jats för kommunens förskoleklasselever och elever 
i årskurs 6.

• Ett flertal medborgardialoger har hållts under året i 
syfte att hämta in synpunkter från flera perspektiv.

• De riktade stadsbidrag som kommunen ansöker om 
för barn- och utbildningsområdet har minskat och 
förändrats.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens verksamhet under år 2019 kän-
netecknas av ett aktivt arbete med fysisk planering i 
syftet att utveckla kommunen.
 
Detaljplan för Tåstorp 7:7 Fårabeget etapp 2A, del 
2, som möjliggör för byggnation av bostäder i form 
av villor, radhus, kedjehus och parhus, antogs under 
våren, liksom detaljplanen för Trollet 14 som innebär 
möjlighet till förtätning med fler bostäder i flerbostads-
hus på en befintlig fastighet i Falköpings tätort. 

Även i Vartofta har en ny detaljplan antagits, detaljpla-
nen för Slöta 4:120, som möjliggör för byggnation av 
bostäder, antingen som friliggande villor, radhus eller 
mindre flerbostadshus.

Totalt har fem detaljplaner antagits under perioden 
varav de tre ovanstående omfattas av nya bostäder. 
Totalt har 431 ärenden inkommit till byggnadsnämn-
den, varav 346 är bygglovsärenden och 85 övriga (t.ex 
anmälningsärenden).

 

År 2018 deltog 184 kommuner i SKRs öppna jämförel-
ser om företagsklimat. Falköping hamnar på 8:e plats 
bland svarande kommuner I Västra Götaland och 42:a 
plats I Sverige. Uppgifter för verksamhetsåret 2019 
kommer i april år 2020.

Kommunstyrelsen

Inom kommunledningsförvaltningen  lämnade kom-
mundirektören, personalchef och en kommunstrateg 
under hösten sina uppdrag, varefter rekrytering av ny 
kommundirektör påbörjades. Rekrytering av de övriga 
två tjänsterna kommer ske under år 2020.

Under våren genomfördes även en arbetsmiljöutred-
ning av Avonova för tjänstepersoner i stadshuset. 
Utredningen presenterades till kommunstyrelsen och  
fackliga organisationer i juni år 2019.

Enheten turismutveckling övertog vid årets början 
driften av Mössebergs Camping/Stugby och Möss-
sebergs vandrahem. Kommunstyrelsen gav enheten i 
januari att ansvara och driva anläggningen under år 
2019 med budgetmedel från KS oförutsett. KS oförut-
sett är en budgetpost där medlen vid årets ingång inte 
är öronmärkta utan är till för uppkomna situationer 
och ärenden under innevarande år, totalt uppgick KS 
oförusett till 2 mnkr vid årets början.

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetet med Överenskommelseprocessen har pågått 
för att fördjupa och stärka samarbetet mellan för-
eningslivet och kommunen. Under hösten övertog 
förvaltningen ansvaret för Fritidsbanken som nystar-
tade i andra lokaler. Där kan alla gratis låna utrustning 
för en aktiv fritid. Sommargatan på Stora torget erbjöd 
aktiviteter för alla åldrar inom det pågående projektet 
”Utveckling av stadskärnan”. Under året har kultur till 
fler prioriterats.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

En händelse som under året har påverkat förvaltning-
ens arbete i stor omfattning är Arbetsförmedlingens 
(AF) organisationsförändring. Nedläggningen av det 
lokala kontoret i Falköping har påverkat förvaltningens 
verksamheter negativt men framför allt har det drab-
bat förvaltningens målgrupp. Per delår augusti syntes 
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skola var klar i augusti och då stängdes förskoleverk-
samheten på Lundavägen i Åsarp ned för att flytta in 
i lokaler i anslutning till skolan. Tåstorps demenscen-
trum slog upp portarna i november och i samband med 
att det köket togs i bruk stängdes köket på Ranliden 
i avvaktan på att renovering av byggnadens kringlig-
gande lokaler. Tillagningen som idag sker i köket på 
Läkaren planeras att flytta till köket på Ranliden, be-
dömningen är att den fysiska arbetsmiljön är betydligt 
mycket bättre där. Från köket på Tåstorp sker nu all le-
verans av matlådor till hemtjänst i centrala Falköping.

Städavdelningen påverkas också av investeringspro-
jekten och omflyttningar av verksamheter, det är en 
utmaning att få ihop tjänster då mycket är på gång. 
Framförhållningen är mycket viktig. Förutom alla 
färdigställda projekt påverkas städavdelningen av att 
verksamheten på förskolan Skytten inte startade, res-
terande lokaler på Stenstorpsskolan blir tomma under 
året,  städning av omklädningsrum Torrevalla för-
råd i Floby upphörde i mitten av juni då detta såldes, 
verksamhet på Petter Ryttningsväg 3 och Marknads-
gatan flyttar till andra befintliga lokaler på bland annat 
Trinnöjegatan 3 samt att lokalerna på S:t Olofsgatan 9 
åter tas i bruk. Modulerna vid Dotorpsskolan är kvar. 

Arbetet med lokalförsörjningsplaneringen, planering 
av framtida investeringar pågår. En ny modell för in-
vesteringsprocessen har tagits fram vilket bland annat 
innebär att projektdirektiv ska tas fram, som besluts-
underlag på framtida investeringar.

Kommunrevisionen

Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens 
bestämmelser om kommunal revision, revisionsreg-
lementen och god revisionssed. Enligt lagen granskar 
revisorerna årligen all verksamhet med syfte att pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-
skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
är tillräcklig. Under året har delårsbokslut och bokslut 
granskats. Specifik granskningsinsats har gjorts inom 
följande områden:
• Särskilt stöd inom barn- och utbildningsnämnden
• Valnämndens arbete och kommunens vallokaler
• Demenscentrum Tåstorp
• Kommunens borgensåtaganden

redan negativa effekter av AFs reformering i form av 
kontaktsvårigheter, längre handläggningstider och för-
dröjda beslut. Ett avsevärt minskat inflöde av deltagare 
till arbetsmarknadsenheten från AF har rapporterats 
tidigare. Svårigheterna för deltagare att få stöd och 
hjälp från AF på sin väg ut på arbetsmarknaden kan 
göra att fler står i behov av ekonomiskt bistånd vilket 
också förklarar varför fler deltagare har remitterats 
från socialförvaltningen under år 2019. I maj år 2020 
presenteras pågående utredning om huruvida kommu-
ner kan agera som privat aktör. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ett ovanligt stort antal fordonsreparationer av större 
omfattning har krävts under året. 

Socialnämnden

Socialnämnden har etablerat två nya boenden under år 
2019. Den största förändringen har skett inom äld-
reomsorgen, där Tåstorps demenscentrum öppnade i 
december. Samtidigt lades Trädgårdsgatan 19-21 och 
Ranliden ner. Ett nytt gruppboende LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) blev in-
flyttningsklart under sena hösten i centrala Falköping. 

Under året har upphandlingen av ett nytt verksam-
hetssystem avslutats. Nytt avtal skrevs med Cambio 
Welfare Systems AB för verksamhetssystemet Cambio 
Viva. Införandeprojektet startar under januari år 2020 
och beräknas vara klart hösten år 2021. 

Tekniska nämnden

Flera stora investeringsprojekt har påbörjats eller 
slutförts under året. Exempel på projekt som är under 
projektering och planering är tillbyggnad på Vindäng-
enskolan, nybyggnation av Platåskolan, nybyggnad 
av Fridhem och ombyggnad av Ranliden. Slutförda 
projekt under år 2019 är nybyggnad av förskolan Urd, 
nybyggnad av förskolan Trollet, om- och tillbyggnad 
av Åsarps skola, nybyggnation av Mössebergsskolan, 
om- och tillbyggnad av brandstationen och centralför-
rådet samt nybyggnad av Tåstorps demenscentrum.

Även kostavdelningen påverkas, fyra nybyggda kök 
har tagits i bruk. Förskolan Urd och förskolan Trollet 
har fått nya tillagningskök. Ombyggnation av Åsarps 
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Valnämnden

Söndagen den 26 maj genomfördes val till Europa-
parlamentet. Förtidsröstningen inleddes den 8 maj. I 
samband med de allmänna valen år 2018 lyftes från 
nationellt håll, exempelvis från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), säkerhetsfrågor 
i samband valet tydligare upp på agendan. Som en 
följd av detta samverkade valnämnden tydligare med 
kommunikationsavdelningen och säkerhetssamordnare. 
Samverkan skedde även under valet till Europaparla-
mentet 2019. Valdeltagandet i Falköping var år  2019 
var 53,07 %, jämfört med 2014 då siffran var 50,93 %.

År 2019 skedde en förändring av valdistrikten, genom 
att några av de små distrikten slogs ihop. Anledningen 
var att några små distrikt innehöll för få röstberättiga-
de. Istället för 20 distrikt har Falköpings kommun från 
och med år 2019 18 valdistrikt.

BOLAGSFORM

Falköpings Hyresbostäder AB

I januari 2019 antog styrelsen i Falköpings Hyresbos-
täder AB en affärsplan som innehåller mål vad gäller 
nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och 
personal. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är 
också en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där bolaget 
satt mål att minska energianvändningen och bli fos-
silfria.

Bolaget har färdigställt nyproduktion av bostäder och 
LSS-verksamhet på fastigheterna Plåtslagaren 38 och 
Läkaren 3. Inflyttande hyresgäster har varit mycket 
nöjda. Bolaget förvärvade under året fastigheterna 
Diamanten 1 och 2 från Falköpings kommun efter att 
fått tilldelning i en markanvisningstävling för dessa 
fastigheter. I augusti togs det första spadtaget för 
uppförandet av två byggnader med totalt 73 bostäder. 
Förutom nyproduktion av bostäder har stora satsningar 
på renoveringar gjorts.

Falköpings kommun har sagt upp flera stora blockhy-
resavtal för servicelägenheter och även gett bolaget i 
uppdrag att sköta uthyrningen av tidigare servicelägen-
heter som Falköpings kommun äger. Detta har med-
fört att dessa bostäder nu förmedlas via den vanliga 
bostadskön och att samtliga kontrakt skrivits om och 
de flesta har också hyresjusterats.

Under år 2019 har Falköpings Hyresbostäder firat 40 
år som bolag med aktiviteter ute på bostadsområdena. 
Aktiviteterna såsom tipspromenad, fika och avfalls-
sorteringslek har haft inriktning på energispar- och 
klimatinformation. I september invigdes ett konstverk i 
kvarteret Läkaren, ”Folk på stan”, som en del i 40-års-
firandet.

Fastighets AB Mösseberg

År 2019 såldes en fastighet, Bergskristallen 2 på Wa-
rodellsgatan, med lokalyta 1 348 kvm till en av de två 
hyresgästerna. Den bokföringsmässiga vinsten uppgick 
till 3,5 mnkr.

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS)

Rätt sortering av avfall blir en alltmer viktig fråga 
både i EU och Sverige. Bristande sorteringskvalité 
är ett bekymmer både inom sophämtning och åter-
vinningscentraler. Plockanalyser under året visar att 
mellan 20-45 procent av det brännbara restavfallet på 
återvinningscentralerna är felsorterat. Hushållsavfall 
(som borde ligga i sopkärlet) och förpackningar är 
den övervägande delen felsorterat material men även 
textiler, träavfall, elektronik och farligt avfall läggs i 
brännbart. 

Felsorteringarna påverkar inte bara återvinningsgraden 
utan även miljön i form av fler transporter. Felsorte-
ringarna leder också till onödiga och dyra behandlings-
kostnader. För att komma tillrätta med felsorteringarna 
startas under år 2020 ett projekt på Falköpings ÅVC 
som innebär att inga säckar får slängas i containern för 
brännbart. Allt innehåll i säckarna måste sorteras och 
läggas i rätt container för vidare behandling.
Under året har kontinuerlig dialog förts med entrepre-
nören för sophämtning i kvalitetshöjande syfte då det 
förekommit klagomål.
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara-
borg (MÖS)

Verksamheten startar år 2020 med ett uppgraderat 
verksamhetssystem. Arbetet för att komma dit har 
varit omfattande och pågått under hela år 2019. Det 
uppgraderade verksamhetssystemet skapar helt nya 
förutsättningar för att kunna digitalisera verksamhe-
ten. Miljönämnden bedömer uppgraderingen kommer 
att påverka såväl effektivitet som kvalitet samt vilka 
tjänster vi kan erbjuda kunderna.

Nämnden har tagit beslut om att i internkontroll på ett 
tydligare sätt följa upp och redovisa vilken tillsyn och 
kontroll som gjorts samt kopplingen till respektive mil-
jömål. Det ska på detta sätt bli tydligare att se kopp-
lingen till miljömålen. Samtidigt kan uppföljningen 
skapa en ökad förståelse för varför nämnden arbetar 
med vissa områden samt varför nämnden gjort sina 
prioriteringar. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och 
kommunala politiska mål, styrdokument och ekono-
misk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är 
att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 
olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäk-
tiges vision till verksamheternas genomförande. Detta 
kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och 
analys av resultat utifrån helhetssyn. Falköpings kom-
mun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en 
del av den service som samhället ger till sina medbor-
gare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av 
kommunallagens bestämmelser där det framkommer 
att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, social-
tjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av 
bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. 
Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt 
självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i 
vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt 
i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att 
omsätta och nå nationella krav, statliga och kommu-
nala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika 
ansvarområden tillsammans med budget ut till nämn-
derna.

Förutsättningar som styrmedel

Under året har kommunen fortsatt sitt fokus på vilka 
förutsättningar som behöver skapas för att utveckla 
verksamheterna mot målen och det nationella uppdra-
get och kommunen håller i föregående års förutsätt-
ningar. Utgångspunkten i arbetet har varit att alla delar 
bildar en helhet inom den egna organisationen.

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

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

näringsliv som utvecklas.
• Kvaliteten inom verksamheten 

ska öka.

OMVÄRLDSANALYS
Identifiera och tolka trender
i omvärlden som påverkar
kommunens arbete mot visionen.

SAMVERKAN ORGANISATION

STYRNING OCH 
LEDNING

RESURSERLOKALITETER

KOMPETENS
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Kompetens

Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och det 
är svårt att anställa behörig personal. Utifrån kom-
petensförsörjning och rekryteringen ser kommunen 
behov av fortsatta satsningar för att behålla och stärka 
medarbetare men eftersom bristyrken är gemensamma 
på nationell nivå behöver organisationen även ställa 
om både vad gäller arbetssätt och effektivt nyttjande 
av personella resurser. Kännedomen om varandras 
uppdrag har ökat på övergripande nivå men utmaning-
en att nå ut i hela organisationen är större i de stora 
nämnderna. Under året har helhetsperspektivet stärkts 
och kompetenser används horisontellt tydligare mot 
en nätverksstruktur samtidigt som basen är kvar i en 
organisation som präglas av fokus på den egna nämn-
den. Under året har kommunen stärkt sin kompetens 
genom lärande mellan medarbetare. Kommunen har 
fortsatt sitt uppdrag att samordna utifrån att nämnderna 
tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utma-
ningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra 
och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till 
det bättre är stor i organisationen så nästa steg är att i 
större utsträckning ta stegen som krävs för att skapa 
förändring på riktigt. Idag finns en högre medvetenhet 
om detta men framåt behöver viljeriktningen tydligare 
omsättas i handling. Att kunna följa processer från 
plan till vad effekten blev.

Resurser

De stora investeringar som ligger i planen kräver 
långsiktig planering och påverkar driftbudgeten på 
sikt. Samtidigt är lokalbristen påtaglig i flera nämnder. 
Många investeringar är på gång – vilket på sikt kom-
mer att belasta driftsbudgeten. Det går även under året 

att utläsa en viss resursförskjutning mot mer främjan-
de, tidiga insatser och att resursfördelning i lite högre 
utsträckning sker socioekonomiskt. Samtidigt finns 
farhågor att ett budgetunderskott kan få konsekvensen 
att just tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir 
det som besparas på.

Styrning och ledning

De senaste åren har kritik riktats mot styrning och led-
ning i offentlig sektor från bland annat organisations-
forskningen.
Regeringen har tagit fram en tillitsreform där fors-
kare och verksamheter rekommenderar ett nytt sätt att 
styra och leda offentlig sektor. Denna nya styrmodell 
stämmer väl överens med den förändringsresa som 
Falköpings kommun gjort de senaste åren. Kommunen 
har ställt om sin styrning och ledning mot fler gemen-
samma uppdrag och stärkt samsyn. Denna omställning 
mot tillitsstyrning sker både politiskt och på tjänsteper-
sonsnivå. Ett utvecklat analysarbete utifrån ett helhets-
perspektiv ligger till grund för beslut om åtgärder för 
utveckling. Under året har kommunen stärkt uppfölj-
ningen i styrkedjan men det behövs en fortsatt utveck-
ling av en gemensam styrmodell. Kommunen behöver 
fortsätta arbeta med en styrning som bygger på goda 
relationer, ett samspel mellan politiker, tjänstepersoner, 
organisationer, civilsamhälle och företag som bygger 
på förtroende. Kommunens styrning ska skapa utrym-
me för och öppna upp för dialog – både inom organisa-
tionen och med de kommunen är till för.

TIDSLINJE - HÄNDELSER UNDER ÅRET

24 augusti:
Invigning 

Åsarps skola

20 juni:
Invigning Som-
margatan, pågår 
mellan 20 juni 
och 18 augusti 

25 november:
Invigning försko-

lan Trollet

26 maj: 
EU-val

21 november:
Inflytt nya 

Tåstorp demens-
centrum 

26 februari:
Invigning 

förskolan Urd 

1 juli: 
Ny KSO 
tillträder



ÅRSREDOVISNING 2019   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  21

 |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |  

•    

ÅTG
ÄR

D
A 

  •
   P

LA
NERA   •   GENOMFÖRA   •   FÖ

LJA UPP   •   ANALYSERA
•  

  Å
TG

ÄRDA   •   PLANERA   •   GEN
O

M
FÖ

RA   •   FÖLJA UPP   •   A
NALY

SE
RA

•    

ÅTG
ÄR

D
A 

  •
   P

LA
NERA   •   GENOMFÖRA   •   FÖ

LJA UPP   •   ANALYSERA

•    ÅTGÄRDA   •   PLAN
ERA   •   GENOMFÖRA   •   F

ÖLJA
 U

PP
   

•  
 A

NA
LY

SERA

•    ÅTG
ÄRDA   •   PLANERA   •   

GENOM
FÖ

RA
   •

   F
ÖLJA UPP   •   ANALYSERA

boende för äldre och bostad med särskild service inom 
funktionsnedsättning har ökat vilket påverkar kom-
munens förutsättningar. Hur dessa behov ska mötas är 
problematiskt och ställer krav på omställningsförmåga. 
Omställningen vad gäller resurser och kompetens, 
samt utvecklingen inom till exempel digitaliseringen.

Organisation

Kommunen har under året skapat bättre organisato-
riska förutsättningar för ett komplext angreppssätt och 
samarbetet mellan offentliga sektorn, näringsliv och 
forskning, civilsamhället och medborgarna har ökat. 

Kommunen har utvecklat en struktur för att skapa en 
fungerande och flexibel form för samarbete. Kom-
munens uppdrag kan delas in i tre delar; service och 
tjänster, samhällsutveckling samt demokratiutveckling. 
Kommunen har en ökad medvetenhet om demokrati-
uppdraget.

Omorganiseringen till ett socialt hållbarhetsutskott har 
verkställts och arbetet med att skapa helhetsbilder av 
insatser och behov är påbörjat i syfte att ge utskottet 
underlag till vad som behöver prioriteras.

Lokaliteter

Under året har moduler använts för att minska lo-
kalbristen och skapa bättre förutsättningar för flera 
basverksamheter som äldreboende, förskola och skola. 
Långsiktigt satsar kommunen stort på nya lokaler, 
verksamhetsanpassade miljöer för att skapa bättre för-
utsättningar för att bedriva verksamhet och lärande.

Samverkan
Kommunen har under året fortsatt att utveckla nät-
verksorganisationer för att bättre kunna samordna och 
arbeta effektivt med kommunövergripande projekt. 
Tvärsektoriella grupper, med tydligt uppdrag och 
mandat, har skapats och används under året. Nya 
nätverksstrukturer har skapats i syfte att få mer sam-
ordnade processer men också för att angripa komplexa 
frågor utifrån helhetsbilder och utifrån vetskapen att 
utmaningar kräver en palett av insatser. Kommunen 
har utvecklat sin samverkan internt men även ut mot 
andra aktörer och myndigheter. Befolkning har ökat 
under år 2019 och beräknas fortsätta öka i framtiden, 
om än inte i samma takt. Andelen barn, unga och äldre 
kommer öka ytterligare vilket ställer högre krav på den 
offentliga servicen. Utifrån nationella författningskrav 
och demografisk utveckling ökar omfattningen av 
kommunens uppdrag, samtidigt som de ekonomiska 
resurserna under flera år varit relativt oförändrade. 
Nämnas kan att antalet barn i förskoleverksamhet 
och skola samt ansökningar om exempelvis särskilt 
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HELHETEN STÖRRE ÄN DELARNA

Kommunens förmåga att skapa förutsättningar för en 
positiv och varaktig utveckling för barn och unga är es-
sentiell för att samhället ska få en socialt hållbar framtid. 
Människor behöver en god upplevd hälsa, en god och 
trygg tillhörighet, möjlighet till en meningsfull fritid, en 
god boendemiljö och goda ekonomiska förutsättningar. 

Ett socialt hållbart Falköping är ett komplext målom-
råde som kräver samverkan med olika aktörer för att nå 
framgång. Att samverka med människor som berörs av 
en samhällsförändring är en förutsättning för att skapa 
delaktighet och tillit, vilket är grunden i ett demokratiskt 
samhälle. 

Samverkan mellan kommunens verksamheter har de 
senaste åren utvecklats kontinuerligt men struktur och 
formalisering av arbetet i mellanrummen behöver fortsatt 
stärkas. Även ansvarsfördelning och uppföljningsarbete 
behöver tydliggöras. Analys visar på ett fortsatt behov av 
arbete inom kommunstyrelsens utskott för social hållbar-
het där samverkansutveckling kan ske gällande arbets-
marknadsfrågor, våldsförebyggande arbete och segregera-
de bostadsområden. Dessutom behöver medborgardialog 
och medskapandeprocesser fortsätta att utvecklas för att 
involvera medborgare och civilsamhället i samhällsut-
vecklingen och därigenom skapa ett robust och konstruk-
tivt samhälle som skapar möjligheter av de förändringar 
som sker, istället för problem.

BARN, UNGA, FAMILJ OCH HÄLSA

Förbättringsarbeten har gjorts där fokus varit att prioritera 
förbättringar i basverksamheten snarare än driva projekt-
arbeten. En omställning pågår i basverksamheterna i flera 

av kommunens förvaltningar, som under året inneburit 
att Falköpings kommun arbetar mer med främjande och 
förebyggande insatser. Genom att arbeta uppsökande och 
organisera på nya sätt, ställer kommunen om för att möta 
utmaningar och efterfrågade behov. 

Prioritering i basverksamheter och fokus på hälsofräm-
jande syns bland annat i insatser som trivselprogram, 
stödteam, skolbrandmän, barnhälsoteam och i den öppna 
ungdomsverksamheten. Ällagatans team är exempel på 
kommunens strävan att jobba uppsökande, förebyggande 
och utifrån behov.

 

Ansökan om
insats SPC

BHT

Pedagogisk handledning
Mio Matte

ICDP
TRAS

När ett hinder uppstår
Språkstöd

Stödjande 

Förebyggande 

Hälsofrämjande 

SPC = Specialpedagogiskt 
Centrum 

BHT = Barnhälsoteam 

ICDP = International Childhood 
Development Program 

TRAS = Tidig Registrering av 
Språkutveckling 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT SOCIALT  
HÅLLBART FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1

SOCIAL HÅLLBARHET

TRYGGHET

BARN, UNGA, 
FAMILJ OCH 
HÄLSA

DEMOKRATI, 
INFLYTANDE OCH 
SOCIAL SAMMAN-
HÅLLNING

UTBILDNING 
OCH SYSSEL-
SÄTTNING

FYSISK MILJÖ 
OCH BOSTADS-
MILJÖ
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I förskolan har barnhälsoteamets handledning och utbild-
ningar av personal inneburit att personalen har verktyg att 
hantera barns olika behov bättre och i ett tidigare skede. 
Detta hälsofrämjande arbete, som startade år 2016, visar 
redan på mätbara effekter där färre barn behöver speci-
alpedagogiskt stöd i ett senare skede. Snabbare stöd till 
barnet innebär också tryggare barngrupper. I skolan har 
trivselprogrammet skapat gemenskap och rörelse genom 
att eleverna har fått hålla i rastaktiviteter. Stödteamet 
har funnits med i klassrummet och stöttat elev, pedagog 
och klass när det finns en svårighet i skolsituationen. 
Genom konceptet skolbrandmän har elever och personal 
fått besök av brandmän i syfte att skapa goda relationer, 
samverkan och förebilder. 

Ällagatans förebyggande team har under året jobbat till-
sammans med barn, familj, skola och vård med tidiga in-
satser för att stötta familjer i behov av hjälp. Teamet som 
har bedrivits i projektform utvärderades under året och 
har permanentats vid årets slut. Utvärderingen visade att 
Ällagatan spelat en stor roll för att underlätta för personal 
i förskola och skola att nå familjer i behov av hjälp och 
att föräldrarna är nöjda med det stöd de erhållit. Dock har 
ingen effekt på antalet inkomna barnavårdsanmälningar 
kunnat påvisas. 

Vidare har socialsekreterare anställts med inriktning mot 
det geografiska området Dotorp i syfte att ge snabbare 
insatser och hjälp till familjer genom närmare samverkan 
med skolorna. Familjevåldsteamet, har startats upp under 
året för att bättre uppmärksamma barns behov i familjer 
där det förekommer våld. 

Trots de insatser som genomförs finns det fortfarande 
utmaningar. Den psykiska ohälsan är utbredd bland barn 
och unga vilket påverkar livsvillkoren ur flera aspekter. I 
enkätundersökningen LUPP – lokal uppföljning av ung-
domspolitiken - som genomfördes under år 2019 svarar 
74 % av ungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. 
I denna fråga finns det dock en tydlig könsskillnad. Tjejer 
skattar sin hälsa som bra i lägre grad än killar. I undersök-
ningen framgår det också att unga med sämre ekonomis-
ka förutsättningar, unga som utsatts för mobbning eller 
hot och unga med lägre förtroende för vuxna i klart lägre 
grad svarat att de inte mår bra.

Det finns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att 
möta barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och 
behov. Det handlar både som att fortsatt stärka samverkan 
mellan de verksamheter som möter unga, men också att 
det finns trygga vuxna förebilder som öppnar upp för 
goda samtal och tillitsfulla relationer.

TRYGGHET

Arbetet med effektiv samverkan för trygghet (EST), är en 
samverkansform mellan kommunens nämnder, polisen, 
hyresbolag och företagare som har fortgått under året. 
Målet med EST är att minska och förebygga otrygghet 
genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg 
att hända. I Brottsförebyggande rådets nationella trygg-
hetsundersökning som genomfördes under året framkom 
att många känner oro för att bli drabbade av brott. Arbete 
med att fördjupa trygghetsundersökningen har genom-
förts för att ge ytterligare underlag för att stärka medbor-
garnas trygghet. 

DEMOKRATI, INFLYTANDE OCH SOCIAL SAM-
MANHÅLLNING

Ett samhälle präglat av öppenhet och tolerans möjliggör 
nya möten mellan medborgare med skilda bakgrunder, 
erfarenheter och referensramar. Det är nödvändigt för 
att kunna möjliggöra medskapande processer och den 
socialt hållbara samhällsutvecklingen. Efter samtal med 
medborgare, där många perspektiv var representerade, de 
förtroendevalda prioriterat två utmaningar som kommu-
nen behöver jobba medskapande med: samspelet mellan 
stad och land samt segregation. Detta arbete leds av kom-
munstyrelsen.

Enligt lupp-enkäten vill en hög andel, speciellt av gym-
nasieungdomarna vara med och påverka i frågor som rör 
kommunen. Totalt svarar 56 % av högstadieungdomarna 
och 66 % av gymnasieungdomarna, att de vill påverka, 
vilket är högre än rikssnittet för respektive år och årskurs. 
Det vanligaste sättet att engagera sig är via internet ge-
nom att gilla, dela eller diskutera inlägg, som handlar om 
politik eller samhällsfrågor. 
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Kommunen arbetar inom flera förvaltningar med att 
skapa förutsättningar till goda möten mellan människor. 
Föreläsningar, arrangemang och aktiviteter bidrar till mö-
ten som ger människor möjlighet till ömsesidig förståelse, 
innanförskap och gemenskap. 

För att minska motsättningar i samhället behöver detta 
arbete ur ett strategiskt perspektiv intensifieras och bred-
das. Mötesplatser är viktiga för att skapa trivsel, trygghet 
och delaktighet för människor med olika kulturella och 
sociala bakgrunder. Ett exempel är Connects verksamhet 
som samverkar med falköpingsborna och erbjuder olika 
aktiviteter utifrån besökarnas behov. Connects verksam-
het har under slutet av året flyttat till nya lokaler för att 
samlokaliseras med arbetsmarknadscenter och flera sy-
nergieffekter förväntas. Kommunen strävar ständigt efter 
att öka inflytande och delaktighet, därför sker exempelvis 
löpande en dialog med deltagare, elever, brukare och 
matgäster via elevråd, matråd och brukarråd.

Under året har flera medborgardialoger genomförts, bland 
annat om segregation i för- och grundskolan och i framta-
gandet av ny handlingsplan för skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens uppdrag att stödja nämndernas 
arbete med medborgardialog och medskapande fortsätter. 
Medborgarnas delaktighet i dialogforum och inkludering 
på andra arenor är en praktisk tillämpning av demokratin 
och en viktig del i att förverkliga verksamhetsidén att ”vi 
är till för falköpingsborna”. EU-valet i maj visade på ett 
ökat valdeltagande, från 50,93 % år 2014, till  53,07 % år 
2019, vilket är en positiv utveckling. 

Antalet gratisarrangemang för barn och vuxna har under 
året ökat vilket skapat fler möjligheter för möten och 
lärande insatser. Genom kommunens breda föreningsliv 
skapas möjlighet till kontaktytor för människor med 
olika bakgrunder. Föreningarnas frekvens av och antal 
aktiviteter kan öka, även om det under året genererats fler 
nätverk och stärkta kontakter. 

UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING

Social hållbarhet grundar sig i att medborgare upplever 
att de kan vara en aktiv del i samhället, där sysselsättning 
är en viktig faktor. För att möjliggöra detta är utbildning 
som leder till sysselsättning och egen försörjning en vik-
tig del i kommunens målarbete. 

Under flera år har grundskolan brottats med stora 
utmaningar för att få elever att lämna grundskolan med 
godkända betyg och behörighet till gymnasiet.
Den negativa trenden har varit tydlig under en lång period 
men för ett par år sedan vände resultaten. Vid slutbetyg i 
juni år 2019 visade resultatet på den bästa behörigheten 
till gymnasiet på tio år. Trots detta trendbrott finns fortsatt 
stora utmaningar kvar. Även om en hög andel elever inte 
blir behöriga har utvecklingen de sista tre åren varit god. 
Under nuvarande läsår har ett trendbrott synliggjorts och 
utmaningarna växer igen. Andelen elever som inte blir 
behöriga till nationellt program prognostiseras att öka 
igen fram till slutbetyg 2020. Ett analysarbete genomförs 
i rektorsgruppen för att stärka upp pågående insatser.
  
ANDEL ELEVER I ÅK 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM JÄMFÖ-
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Arbetet med arbetsmarknadsstrategin fortgår och kommer 
utvecklas under kommande planperiod. Arbetsmarknads-
strategins yttersta mål är att etablera deltagare på den 
öppna arbetsmarknaden vilket i dagens konjunktur är ett 
svårt mål att nå. Statistik visar att betydligt fler deltagare 
erhåller ekonomiskt bistånd både vid inskrivning och vid 
avslut hos arbetsmarknadsenheten. Diagrammen nedan 
visar på en markant ökning av inskrivna deltagare som 
erhåller försörjningsstöd samt som står kvar på försörj-
ningsstöd efter avslut, i jämförelse med år 2018.
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Statistiken visar att deltagare nu står längre ifrån arbets-
marknaden och saknar förutsättningarna för att gå till 
arbete eller annan aktivitet som ger stegförflyttning till 
annan form av försörjning. Här uppstår ett glapp då dessa 
individer behöver annan form av bemötande och sys-
selsättning. Flera deltagare kommer tillbaka och det är en 
utmaning att bryta dessa mönster. 

Målgruppen har förändrats de senaste åren. Det är tydligt 
att det idag saknas metoder och aktiviteter som räcker 
till för att etablera deltagare på arbetsmarknaden på ett 
hållbart sätt. Genom att processbasera framtida förvalt-
ningssamverkan med individen i fokus ökar möjligheten 
att bryta mönster och nå en högre måluppfyllelse för 
arbetsmarknadsstrategins målgrupp.

Arbetet med målgruppen har försvårats av att arbetsför-
medlingen avvecklat sitt lokala kontor i Falköping. Det 
råder en osäkerhet kring vilket ansvar kommunen får för 
etableringsprocessen vilket också skapar en otydlighet i 
hur kommunen ska agera framåt. Statistiken för arbets-
sökande har därtill för första gången på två år ökat sedan 
sommarmånaderna.

FYSISK MILJÖ OCH BOSTADSMILJÖ

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande 
kvaliteter som påverkar välfärden i Falköpings kommun. 
För att få till stånd en samhällsplanering som motverkar 
utanförskap och främjar innanförskap behöver sociala 
perspektiv prioriteras. Kommunen följer sin strategi för 
bostadsförsörjning och förtätningsprogram för att bryta 
trenden, men ännu har inte några effekter märkts av i 
praktiken. Vad gäller bostäder är fortfarande trångboddhet 

en utmaning. Grupper som inte har ett brett kontaktnät 
eller kapital för att anskaffa en bostad riskerar att inte 
komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Alterna-
tivet kan då bli tillfälliga och trånga boendelösningar. 
Denna situation syns i högre grad i segregerade bostads-
områden i Falköping och drabbar de i samhället som har 
sämre resurser. För medborgare som haft svårt att behålla 
en bostad och även hamnat i social utsatthet har insatsen 
”Bostad först” prövats. Denna har utvärderats under året 
och då avsedd effekt inte uppnåtts har insatsen avslutats. 
För att ställa om är det viktigt att inte bara starta upp 
insatser och förbättringsarbeten, utan också utvärdera och 
avsluta sådant som inte ger förväntade resultat. I stället 
sker nu en mer strukturerad samverkan med Hyresbos-
täder, bland annat kring hur socialtjänsten kan vara med 
i ett ännu tidigare skede när det finns risk för vräkning. 
Bostadsteamet, som stöttar personer inom den tidigare 
målgruppen för ”bostad först” att behålla sin bostad, har 
också startats.

Under året har Falköpings kommuns tillgänglighets-
databas med offentliga lokaler och offentliga platser/
anläggningar uppdaterats. Den syftar till att möjliggöra 
för personer med olika funktionsvariationer att i förväg 
se hur en byggnad eller anläggning ser ut, vilka faciliteter 
som finns och hur dessa ser ut. Utifrån denna information 
kan byggnaden eller anläggningens tillgänglighet bedöma 
för just dem. 
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SYNPUNKTSHANTERING

Kommunens gemensamma synpunktshantering fungerar 
som ett verktyg för dialog med medborgarna. Resultatet 
ska ses som en del av kommunens mål- och uppföljnings-
arbete, genom att påvisa vilka åtgärder medborgare anser 
att kommunen behöver vidta.

Arbetet med synpunktshanteringen har utvecklats under 
året. Bland annat har kommunövergripande workshops 
och informationsinsatser till respektive nämnd genom-
förts. Möjlighet till digital användning har utökats, då 
synpunkter och klagomål även kan lämnas via SpeakApp. 
Under året inkom sammanlagt 402 synpunkter till kom-
munen. Det innebär en ökning jämfört med föregående 
år. Andelen synpunkter som av handläggare bedöms ha 
förbättrat verksamheten mycket har ökat från föregående 
år. Sett till synpunktstyp har andelen klagomål minskat 
och andelen beröm har ökat. 

Sammanfattningsvis har arbetet med synpunktshante-
ringen utvecklats i positiv riktning under året.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2016 2017 2018 2019 TREND

Ohälsotal (Försäkringskassan) 32,8 31,3 29,7 28,3 l

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

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

Valdeltagande (SCB) i.u. i.u. 87,39 % 53,07 % l

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsför-
medlingens statistik) 

16 13,6 10,5 11,9 l

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

70,6 77,0 78,4 80,0 l

Andel elever med examensbevis na-
tionellt program gymnasieskolan (siris, 
skolverket.se)

81,0 81,0 81,0 82.0 l

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

Utmaningarna som Falköping står inför är stora 
och omfattande. Det görs många positiva satsning-
ar som är betydande för en god måluppfyllelse. 
För att skapa långsiktiga effekter i människors 
livsvillkor krävs en ihållande positiv progression 
samt insatser som möter de behov som finns bland 
medborgarna. För detta krävs bland annat en nära 
dialog med dem kommunen är till för. I samhället 
ökar klyftorna och segregeringen i kombination 
med en ökad andel barn och unga med ohälsa. 

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

Kommunen behöver: 
• För att på allvar möta utmaningarna med utanförskap 
och goda livsvillkor se över fördelning av resurser och 
prioriteringar för att skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping. 
• Stärka och öka relationsskapande och samverkan 
inom och mellan nämnder, med syfte att hitta synergief-
fekter i mellanrummen och nya arbetssätt för att möta en 
förändrad omvärld. 
• Prioritera arbetet för samverkan inom arbetsmark-
nadsområdet. 
• Se över kommunen övergripande utifrån Barnkonven-
tionen som blev lag 1 januari år 2020, att barns rättigheter 
implementeras utifrån gällande lagstiftning. Barnkonsek-
vensanalyser behöver bli en del i kommunens arbete. 
• Stärka fokus på sociala perspektiv inom ramen för 
den fysiska samhällsplaneringen och skapa boenderelate-
rade åtgärder som främjar inkludering i samhället. Stärkt 
samverkan mellan kommun och bostadsbolag behövs 
också för att utveckla inkluderande boenden.
• Utveckla kompetens och struktur för att använda 
medskapande och dialog som verktyg tidigt i beslutspro-
cessen.

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOM-
MUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Att styra mot social hållbarhet behöver ses i ett 
långsiktigt perspektiv och arbete utifrån mer främ-
jande, förebyggande och hälsofrämjande insatser 
görs på bred front i kommunen. Utmaningarna som 
Falköping står inför är dock stora och omfattande, 
vilket kräver en högre omställningshastighet för 
att bibehålla en positiv utveckling mot målet. Ett 
politiska majoritetsskifte under året påverkar delvis 
styrfarten för kommunens arbete. Det framkommer 
emellertid att dialog och samverkan inom och mellan 
förvaltningarna ökar samt att medborgare i allt högre 
utsträckning bjuds in till forum för att medskapa med 
kommunens tjänstepersoner. 

Mycket arbete finns att göra kring ohälsa i samhället 
och de klyftor samt den segregering som ökar. Goda 
mötesplatser där människor från olika bakgrunder 
träffas och utbyter erfarenheter samt skapar relation 
erbjuds. Trots många aktiva insatser går det inte att 
utläsa några markant förbättrade resultat.

Även om kommunen är på rätt väg bedöms mål-
uppfyllelsen som godtagbar. 

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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FALKÖPINGS KOMMUN SKA VARA EN BRA PLATS 
ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ – EN PLATS DÄR MED-
BORGARNA KÄNNER STOLTHET

Vid årets slut bodde 33 246 personer i kommunen, vil-
ket är en ökning med 91 personer jämfört med samma 
tid förra året. Det motsvarar en befolkningsutveckling 
på 0,3 % och innebär att trenden minskat rejält. Det 
föddes 397 barn och det avled 374 personer vilket ger 
ett födelseöverskott med 23. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsätt-
ning för ett socialt hållbart samhälle men även för ett 
attraktivt Falköping. I arbetet med fysisk planering har 
kommunen fokuserat på att skapa förutsättningar för 
blandad och attraktiv bebyggelse. Uppföljning visar 
på ett ökat investeringsintresse vad gäller bostäder i 
kommunen.  Alla villatomter som finns säljs kontinuer-
ligt av, det finns idag en större efterfrågan än planerat. 
Konsekvensen blir att risken ökar för att det framåt 
inte finns några tomter att sälja. Den ökade exploa-
teringstakten genererar intäkter på husutsättningar, 
lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, planering, 
försäljningar och bygglov.

Den långsiktiga planen att förtäta centrum fortlöper 
och bygglov har beviljats för bland annat två nya 
höghus i kvarteret Diamanten och ett nytt bostadshus i 
kvarteret Byggmästaren. 

Under året beviljades bygglov för 41 nya småhus. 
Utfallet visar på att byggande av småhus har ökat i 
förhållandet till motsvarande period tidigare året. Vad 
gäller övriga indikatorer visar de på ett fortsatt tryck 
på bostäder och ett stort behov som gör att fastighets-
priserna blir höga.  

En annan del i att skapa attraktivitet är att stärka den 
kommunala servicen och verksamheten. Ett nytt äldre-
boende, Tåstorp demenscentrum, har färdigställts för 
att stärka demensvården och möta det ökade behovet 
av demensplatser och stärka kompetensnivån inom 
området. Under året har förskolan Trollet och försko-
lan Urd färdigställts. Arbetet med skolorganisations-
förändringen fortlöper. I startgroparna ligger bygget av 
Platåskolan, kommunens nya högstadieskola.

VÄRDESKAPANDE STADS- OCH LANDSBYGDSMIL-
JÖER

Att utveckla kommunens stadskärna är ett sätt att 
stärka attraktiviteten, det handlar om att skapa en 
stadskärna med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. 
Visionen är att utveckla olika funktioner i centrum och 
skapa en plats där alla ska känna sig inkluderade oav-
sett ålder, kön eller bakgrund. För att skapa samverkan, 
delaktighet och ett förslag har grunden i utvecklingen 
baserats på dialoger om utveckling av stadskärna med 
olika målgrupper som kommer tas vidare i arbetet 
genom bland annat en arkitekttävling. När kommunen 
samarbetat ihop med andra aktörer i samhället för att 
stärka stadskärneutvecklingen har det gett synergief-
fekter. Sommargatan är ett exempel på projekt som 
verkar falla väl ut för olika parter och näringsidkare 
lyfter framgången med fler besökare i centrum under 
sommaren.  

Attraktivitet handlar även om tillgänglighet till re-
kreations- och grönområden. Det pågår arbete med två 
projekt finansierade av länsstyrelsen, inventering av 
naturvärden på kommunägd mark och naturvårdspro-
jektet Friggeråkersjön. Ansökan om projektmedel har 
gjorts för naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmes-
torp med stenmurslandskapet.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT ATTRAKTIVARE
FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2
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HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER OCH INFRA-
STRUKTUR

Utveckling av infrastruktur och kommunikationer är 
viktiga delar i att skapa en attraktiv kommun. Möjlig-
heten att tågpendla till och från Falköping är avgö-
rande förutsättningar för att öka Falköpings kommuns 
attraktivitet. Detta betyder att kapaciteten på Västra 
stambanan och Jönköpingsbanan är central och kom-
munen har under året fokuserat på att utveckla dessa 
förutsättningar. In- och utpendling för arbete och stu-
dier fortsätter att öka. Siffran från år 2018 visar att det 
är 7 689 personer som är beroende av att pendlingen 
fungerar till och från kommunen.

En bra infrastruktur utan störningar är utan tvekan en 
bra förutsättning för ökad attraktivitet Varje år byggs 
gång och cykelbanenätet ut och korsningar säkras. 
Kommunen har under året arbetat vidare med att hålla 
“hundraårstakten”, dvs. att alla rör och vattenledning-
ar ska vara utbytta inom en period av 100 år. Vattnet är 
vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att det håller 
bra kvalitet över tid.

Den senaste redovisningen av fiberutbyggnaden är 
från oktober år 2018. Den visar på en fortsatt uppgång 
jämför med föregående år. Falköping ligger strax 
under genomsnittet för kommunerna i Västra Göta-
landsregionen (83,3%) och för riket i stort (82,2%). 

När det gäller utbyggnad på landsbygden i Falköpings 
kommun (utanför tätorterna) har 67,7% tillgång till 
snabbt bredband. Falköping hör därmed till en av de 
kommuner i Västra Götaland som kommit längst med 
utbyggnaden på landsbygden.

KLIMATSMART KOMMUN

Växthusgasutsläppen behöver minska drastiskt för 
att Falköpings kommun ska kunna bli klimatmässigt 
hållbar och bidra till de nationella och globala miljö-
mål som finns. Beteendefrågan är här en viktig del av 
arbetet. I kommunens fordonsflotta har andel miljöbi-
lar minskat de senaste åren. För att tydligt arbeta med 
hållbarhet behöver kommunen ha målet att successivt 
byta ut samtliga icke-miljöfordon till miljöfordon. 
Även antal privata miljöbilar i det geografiska området 
har minskat. Kommunen behöver agera förebild för att 
inspirera medborgare och anställda till mer hållbara 
val. Exempelvis kan kommunen införa tjänstecyklar 
och kollektivkort i organisationen som är lika enkla 
att låna som en tjänstebil. Detta skulle kunna bidra till 
mer hållbara transportmönster hos anställda samtidigt 
som kommunen agerar som förebild. Ett annat sätt är 
att underlätta kommunanställdas arbetspendling med 
hållbara alternativ. Hur Falköpings indikatorer lever 
upp till de globala målen finns att läsa om i Kolada1.

1 https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_

id=16717 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2016 2017 2018 2019 TREND

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 356 176 368 033 392 481 348 146 l

Inpendling och utpendling (SCB) 2 786 / 4 530 2 860 / 4 678 2 942 / 4 747 i.u. l

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

3,97 4,07 4,36 i.u. l

Befolkningsutveckling (SCB) 0,9 0,8 0,2 0,3 l

Antal nya småhus (kommunens 
statistik)

31 20 29 41 l

Antal nya lägenheter i flerbostadshus 
(kommunens statistik)

59 44 214 95 l

Fastighetspriser (SCB) 1 381 1 513 1 453 1 548 l

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

Målkonflikterna mellan målen ett socialt hållbart 
Falköping och ett attraktivare Falköping är fortsatt 
viktigt att sätta fokus på. Kommunens investeringar 
och stora satsningar som görs bidrar i hög grad till 
kommunens attraktivitet, till exempel när det kom-
mer till bostäder och fritidsområden. Analys visar 
att kommunen inte arbetar tillräckligt brett och att 
kompetens saknas i klimatfrågan vid exploatering, 
nyetableringar och nybyggnationer. En möjlig 
framtida risk som kan uppstå med en alltför stor 
exploatering kan vara att marker bebyggs som i 
framtiden kommer behövas för klimatanpassnings-
åtgärder eller livsmedelsförsörjning. Det riskerar 
medföra att kommunen inte kan nå de globala, na-
tionella och regionala målsättningarna. För att skapa 
hållbar attraktivitet behövs breda samarbeten med 
olika aktörer i näringslivet och civilsamhället. Men 
kommunen behöver även utveckla systematiken så 
att energi, klimat, hållbara livsstilar, medborgardel-
aktighet blir en naturlig del av vardagsarbetet.

KORTFATTAD BEDÖMNING AV KOMMU-
NENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Falköpings kommun har arbetat med utveckling 
av infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och 
attraktiva boendemiljöer på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelse. Som en till ytan stor landsbygds-
kommun har en hög grad av service behållits och 
resurser prioriterats för att hela kommunen ska leva. 
Det är fortsatt tydligt att medborgarna värnar lands-
bygdsutveckling samtidigt som flerparten väljer 
att söka service i Falköpings stad, en utmaning för 
kommunen att hantera. Kommunen är på rätt väg 
och arbetet som pågår bidrar till att stärka målupp-
fyllelsen men arbetet med klimatet och klimatan-
passning behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms 
som god men fortfarande märks att förtroendet från 
boende på landsbygden sviktar.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• För att kommunen ska stärka sitt arbete inom hållbar-
het i allmänhet och klimatet i synnerhet behöver 
kommunen utveckla sin roll som motor för hållbar 
utveckling.

• Arbeta för att behålla och utveckla goda kommunika-
tioner.

• För att fortsätta kunna skapa förutsättningar för att 
Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun, 
krävs en god planberedskap för bostadsbebyggelse 
samt ett aktivt arbete med att planera för ökad inte-
gration och klimatanpassning.

• Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta 
utveckla balansen mellan tätort och landsbygd gäl-
lande utbud och kommunal service samtidigt som det 
balanseras med vad som är möjligt utifrån budget.

• För att kunna göra rätta prioriteringar vid fysisk 
planering behöver planerings- och budgetprocess 
samordnas samt ett strategiskt långsiktigt arbete med 
samverkan i fokus.

• Skapa förutsättningar och underlätta för medborgare 
att göra hållbara val i vardagen

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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KOMMUNEN OCH FÖRETAGEN UTVECKLAS

Att näringslivet utvecklas är avgörande för välfärden och 
det goda livet i Falköping. För en hållbar välfärdsutveck-
ling behövs förtroende och relation mellan kommun och 
näringsliv. Under flera år har kommunen aktivt arbetat för 
att stärka relationer och med ett gott bemötande höja ser-
vice och utveckla dialogen med näringslivet. Funktioner 
från olika förvaltningar som alla har kontakt med närings-
livet har under året deltagit i utbildningen ”Förenkla helt 
enkelt” för att gemensamt stärka förutsättningarna för ett 
utvecklat näringsliv. Effekten av arbetet och samverkan 
går att koppla till det positiva omdömet av företagskli-
matet för Falköpings kommun och resultatet är förbättrat 
inom flera områden. Den senaste rankingen av näringskli-
matet i Sveriges kommuner som publicerades av Svenskt 
näringsliv i maj år 2019 visar att Falköping fortsätter 
sin klättring uppåt och är i dag på plats 65. Näringslivet 
uppskattar att kommunen är en attraktiv plats där tillväxt 
och utveckling sker.

Under år 2019 har den ekonomiska tillväxten i Falköping 
varit god och företagen har haft hög sysselsättningsgrad. 
Flera verksamheter har invigt nya eller tillbyggda lokaler 
såsom Biltema, Lindströms bil och Falköpings mejeri.

Området i Marjarp och Skaraborg logistic center fortsät-
ter att utvecklas, exempelvis har Samskip/Van Dieren 
under året öppnat en internationell tågpendel mellan Dry-
port Skaraborg och deras hub i Duisburg. Denna etable-
ring är en flytt från Göteborg till Dryport Skaraborg och 
blir en viktig resurs för både befintligt och tillkommande 
näringsliv i regionen

TILLVÄXT KRÄVER PLANERING

En god planeringsberedskap för olika slags verksamheter 
är en förutsättning för ett attraktivt Falköping men även 
för ett näringsliv som utvecklas. För etablering av nya 
företag är det viktigt att tillhandahålla mark i attraktiva 
lägen och i närheten av befintlig infrastruktur. Kom-
munen behöver en markberedskap för att kunna erbjuda 
alternativ mark för verksamheter som inte kan finnas i 
bostadsnära miljöer.

Kombinationen av tillväxtfokus och långsiktig hållbarhet 
är en strategisk framgångsfaktor som gör Skaraborg.

SAMVERKAN GER FRAMGÅNG

En framgångsfaktor i kommunens arbete med näringsli-
vet är det nätverksarbete som bedrivs i form av exempel-
vis näringslivsråd, Nyföretagarcentrum, Business Region 
Skaraborg och branschnätverk. Nyföretagarcentrum har 
med hjälp av ett Leader-projekt stärkt sitt varumärke 
under de senaste åren vilket har bidragit till en stadig 
utökning av antal nystartade företag. Sedan år 2015 har 
antal nya företag ökat med mellan 35 - 40%. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM 
UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3
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Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsättning 
för att utveckla näringslivet och skapa konkurrenskraft. 
En fungerande och ledande kompetensförsörjning kräver 
utbildningsmatchning till den kompetens som näringsli-
vet efterfrågar men det handlar även om att ställa om för 
framtidens arbetsmarknad och nya branscher. 

Genom samverkan mellan de kommunala vuxenutbild-
ningarna i Skaraborg erbjuds Falköpings kommuninvåna-
re ett brett utbud av gymnasial utbildning. När Falköping 
kan verka som satellitort med annan aktör som huvudman 
berikas Falköping resurseffektivt även med eftergymna-
siala utbildningar såsom yrkeshögskola och högskola/
universitet via distans.

UTBILDA TILL ARBETE

Kommunens ambition är att ha ett utbud av utbildningar 
och insatser som matchar medborgarnas behov och förut-
sättningar med arbetsmarknadens efterfrågan, både lokalt 
och regionalt.
 
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen följer upp elever 
på yrkesutbildning och deltagare från arbetsmarknads-
enheten sex månader efter avslut för att säkerställa utbud 
och matchning. Under år 2019 visade sexmånaders-
uppföljningen inom gymnasial yrkesutbildning en fortsatt 
hög svarsfrekvens och ett mycket gott resultat, där 100 % 
av höstens respondenter befinner sig i arbete. Av dem är 
94 % verksamma inom yrkesområdet. 

Söktrycket på kommunens yrkesutbildningar är stort och 
fortsätter det att öka behöver samverkan med branscherna 
och framför allt inom Skaraborg utvecklas för att möta 
behovet. 

Deltagare som avslutats hos arbetsmarknadsenheten går 
inte ut i arbete eller studier i samma utsträckning som 
tidigare år. De som når arbete står dock kvar i arbete sex 
månader efter avslut vilket tyder på hållbarhet hos dem 
som matchats mot arbetsmarknaden. Det har varit en god 
konjunktur under flera år vilket har gynnat Falköpings 
näringsliv och medborgare. För dem som inte kommit 
ut i arbete kvarstår utmaningen att nå egen försörjning 
samtidigt som det fortfarande råder arbetsbrist i många 
sektorer och branscher. Samverkan med arbetsmarknaden 
kommer fortsätta vara av stor vikt för att på bästa sätt 
skapa förutsättningar för matchning även hos den mål-
grupp som idag står längre ifrån arbetsmarknaden. Som 
nämnts under mål 1, Ett socialt hållbart Falköping, är 
språksvårigheter ett av de största hindren för människor 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Behovet av språkstöd 
vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt språkinte-
grerad utbildning kommer kvarstå och kanske öka. För 
att nyanlända ska kunna bli nyanställda krävs inte bara 
matchande utbud och anpassade insatser, det kommer 
också förutsätta att arbetsmarknadens parter är delaktiga i 
arbetet och tar emot praktikanter samt vågar nyanställa.

BEHOVSANPASSAD KOMPETENSFÖRSTÄRK-
NING

I samarbete med fyra andra kommuner har projektet 
Westcomp 0.1 pågått sedan år 2018 med syftet att stärka 
den digitala kompetensen hos företag inom handels- och 
besöksnäringen. Aktiviteter har genomförts både på plats 
och via videokonferens från övriga samarbetskommuner. 
En utmaning gällande kommunöverskridande projekt är 
att möta de digitala krav som ställs på videokonferenser.
Uppdragsutbildning är ett flexibelt och behovsanpassat 
sätt att erbjuda näringslivet kompetensutveckling. Kom-
petensförstärkning av befintlig personal är en lika viktig 
fråga som att rekrytera ny personal för att organisationer 
ska utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Kommunen 
vill vara en aktiv part i dessa processer.
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BESÖKSNÄRINGEN UTVECKLAS

Strömmen av turister ökar i Falköpings lokala område 
vilket ställer krav på kommunens förmåga till en håll-
bar utveckling inom besöksnäringen. Kommunerna 
och besöksnäringsaktörerna måste klara de miljö- och 
hållbarhetsutmaningar som blir allt mer påtagliga och 
man behöver planera för att det i framtiden med största 
sannolikhet kommer en allt större resandeström till 
Sverige med nya målgrupper som man inte har mött förut 
i samma utsträckning. Förvaltningar behöver gränsöver-
skridande ta sig an besöksnäringsfrågorna i samhällspla-
neringen och ställa om från destinationsutveckling till 
destinationshantering. 

Gästnattsutvecklingen är stark i Falköping. De senaste 
10 åren har gästnätterna i Falköping haft en starkt positiv 
utveckling med en tillväxt på drygt 70 procent. Kapacite-
ten har dock inte hängt med gästnattsutvecklingen, vilket 
har medfört att beläggningsgraden ökat under senare år. 
Falköping har en relativt jämn beläggning året om, vilket 
innebär att det idag sannolikt sällan är helt fullt på boen-
deanläggningarna. Prognostisering framåt visar att kapa-
citeten inte kommer att hänga med gästnattsutvecklingen, 
förutsatt att utvecklingen den närmaste tioårsperioden 
speglar de senaste fem åren. Konsekvensen av detta är 
att det framöver, vid vissa tidpunkter under året, kom-
mer att uppstå kapacitetsbrist. Analys pågår för att utreda 
lönsamhet på befintliga anläggningar, marknadsprognos 
avseende gästbäddar samt eventuella behov av utökad 
kapacitet. Analysen förväntas vara färdig våren 2020. 

Under år 2019 har kommunen ansvarat för driften av 
Mössebergs camping/stugby och vandrarhem. Verksam-
heten har utvecklats bland annat med digitalt boknings-
system, renoveringar och ombyggnationer. Under år 
2020 kommer anläggningen fortsatt skötas av kommunen 
samtidigt som en utredning pågår av framtidens drifts-
form. Syftet är att utifrån besöksnäring, turism och fritid 
skapa en helhet.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2016 2017 2018 2019 TREND

Antal nya företag per 1 000 invånare 
(Nyföretagarbarometern) 

3,7 3,9 4,0 3,6 l

Antal företag i Falköpings kommun 
(SCB)

4 256 4 249 4 288 4 308 l

Antal arbetstillfällen (SCB) 13 564 13 755 13 837 i.u. l

Näringslivsklimat (SKLs undersökning 
insikt)

i.u. 76 73 77 l

Antal gästnätter i kommunen (Handelns 
utredningsinstitut)

64 331 68 715 70 236 73 510 l

Total andel arbetssökande i Falköping 
16-64 år

0,10 0,09 0,08 0,09 l

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

Kommunen mål om ett näringsliv som utveck-
las ger ekonomisk tillväxt men också hållbar 
utveckling. En medvetenhet måste finnas i den 
målkonflikt som kan uppstå och bör hanteras i 
beslutsfattande och planering. Stora och ledande 
företag ställer idag om mot ett hållbart näringsliv. 
I kommunens egna verksamheter fortsätter arbetet 
med att återbruka möbler inom ramen för cirkulär 
ekonomi, som ett steg i hållbar utveckling. I ett 
större perspektiv kan även upphandlingar spela 
en viktig roll för omställning till en mer cirkulär 
ekonomi. 

KORTFATTAD BEDÖMNING AV  
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Kommunen har under året skapat goda förutsätt-
ningar för att näringslivet ska kunna utvecklas. Nya 
företag har etablerats, befintliga företag har satsat, 
fortsatt utveckling av Logistic center samt ännu en 
klättring uppåt på näringslivsrankningen är resulta-
ten av ett medvetet och aktivt arbete under flera år 
inom flera av kommunens verksamheter. En annan 
framgångsfaktor är det nätverksarbete som bedrivs i 
olika former.

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsätt-
ning för att utveckla näringslivet. Uppdragsutbild-
ning är ett flexibelt och behovsanpassat sätt att 
erbjuda näringslivet kompetensutveckling.  Likväl 
krävs en matchning av kompetens för att möta 
framtidens arbetsmarknad och nya branscher.
Strömmen av turister ökar till Falköping, vilket är 
glädjande. Det har också inneburit en stark gäst-
nattsutveckling med ökad beläggningsgrad. Analys 
pågår för att utreda hur kommunen på bästa sätt kan 
möte upp denna utveckling. 

Den sammanfattade analysen pekar på en god 
måluppfyllelse.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Fortsätta den påbörjade förvaltningsövergripande 
samverkan mellan kompetens – och arbetslivsför-
valtningen och kommunens näringslivsavdelningen. 
Samverkan ska syfta till att gemensamt bidra till nä-
ringslivets utveckling och kompetensbehov samt öka 
förståelsen för den målgrupp som idag står utanför 
arbetsmarknaden.

• Utveckla förutsättningar för hållbar utveckling genom 
cirkulär ekonomi. 

• Markberedskap för att kunna erbjuda alternativ mark 
som inte kan finnas i bostadsnära miljöer

• Resultatet från den  pågående analysen av gästnatts 
– och kapacitetsutvecklingen kopplat till besöksnä-
ringen ska vara vägledande när kommunen ställer 
om från destinationsutvecklande till destinationshan-
terande. 

• Skapa strukturer för att stödja kreativa och kulturella 
näringar

• Förmedla möjligheterna med klimat/miljödriven till-
växt till lokala företag samt stimulera lokala projekt 
och aktiviteter som ska minska klimat- och miljöpå-
verkan.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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Att belysa kvalitet ur ett helhetsperspektiv för alla kom-
munens verksamheter är en utmaning. Nämndernas verk-
samheter och storlek varierar vilket innebär att uppdragen 
skiljer sig åt. De resultat som redovisas för respektive 
nämnd är alla beroende av vilka förutsättningar som ges 
och den kompetens som finns i verksamhetens proces-
ser och genomförande. Dessutom styrs verksamheterna i 
olika hög grad av krav på måluppfyllelse utifrån nationell 
lagstiftning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD KVALITET

Arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus 
på en långsiktig utveckling. Det ska finnas rutiner för 
att regelbundet planera, genomföra, följa upp, ana-
lysera och åtgärda. Kvalitén i verksamheten, och hur 
den upplevs av dem som verksamheten är till för, är 
beroende av de förutsättningar som finns och hur de 
kommuniceras mellan verksamhet och beslutsfattare. 
Det krävs bra underlag från verksamheten som visar 
på måluppfyllelse, styrkor och utmaningar om poli-
tiken ska kunna fatta väl underbyggda beslut. En bra 
arbetsgång och systematik i uppföljningsarbetet gynnar 
förtroendet och tilliten i styrkedjan mellan brukare, 
verksamhet och politik. 

Förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet har 
ökat generellt, men arbetet behöver utvecklas och 
ytterligare samordnas mellan nämnderna och i kom-
munen. Behoven och förutsättningarna ser olika ut i 
verksamheterna, men ett systematiskt arbete krävs för 
att kunna följa progression, förflyttning, måluppfyl-
lelse och effekter.

Samarbetet mellan förvaltningarna har ökat, bland 
annat genom fler forum för dialog med dem som 
verksamheten direkt berör samt medborgardialoger 
gällande vilka behov som finns. Kommunens lokalför-
sörjningsplanering har exempelvis utvecklats genom 
en ökad delaktighet med berörda parter. Arbetet har 
påbörjats med att skapa en tydlig process som innebär 
en mer klargörande styrkedja för att säkerställa bra 
beslutsunderlag för om-, till- och nybyggnad av lokaler 
som utgår från verksamhetens behov. 

MEDARBETARSKAP, LEDARSKAP OCH         
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Medarbetarna är den absolut viktigaste resursen kom-
munen har och adekvat kompetens är en förutsätt-
ning för att bedriva verksamheter av god kvalitet. Ett 
fortsatt arbete med tillitsbaserad styrning, utvecklad 
omställningsförmåga och ansvar för helheten krävs 
för att kommunen ska klara att leverera god kvalitet i 
framtiden. För att kommunen ska uppfattas som en att-
raktiv arbetsgivare krävs både arbete med att attrahera 
och rekrytera nya medarbetare, men även att behålla 
och utveckla befintlig kompetens.

Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som kän-
netecknas av dialog och delaktighet, där chefer och 
medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en 
god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god 
kvalitet. Exempelvis pågår en omfattande utbildnings-
insats inom barn- och utbildningsnämnden i samarbete 
med Skolverket och Karlstads Universitet utifrån beho-
vet av distribuerat ledarskap och förändringsledarskap. 
Årets medarbetarundersökning visar på hög svarsfrek-
vens och goda resultat gällande medarbetarnas enga-
gemang. En av kommunens största utmaningar är att 

KVALITÉN INOM
VERKSAMHETEN SKA ÖKA

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4
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hantera samhällets brist på utbildad kompetens. Kom-
petenshöjande utbildningar har samordnats och erbjuds 
i den förvaltningsövergripande utbildningskalendern. 
Introduktionsprogram för nyanställda har utökats och 
arbetats om. Vidare har fokus lagts på interna utbild-
ningar, kollegialt lärande och nätverkande. Möjlig-
heten att lära av varandra har stärkts både inom och 
mellan nämnderna, men förutsättningar och behov ser 
olika ut. Samtliga satsningar har tagits emot positivt 
men behöver fortsatt utvecklas. Ytterligare beskriv-
ning av hur kommunen arbetar med dessa frågor finns i 
avsnittet personalredovisning. 

Den demografiska utvecklingen innebär en växande 
andel barn och äldre, vilket är en utmaning nationellt 
för kommuner att hantera, då andelen i befolkningen 
som behöver den kommunala servicen ökar samtidigt 
som de som förvärvsarbetar blir färre. Detta kommer 
innebära att kommunens verksamheter behöver hitta 
nya sätt att arbeta. Behovet av utbildad och behörig 
personal är redan stort inom flera av kommunens 
yrkesgrupper såsom bland annat lärare, socionomer 
och vissa inriktningar inom ingenjörsyrkena. Perso-
nalresurser och bemanningsbalans är viktiga förut-
sättningar för kvalitet. Det finns en grupp människor 
som står utanför arbetsmarknaden men som genom 
olika satsningar kan ges rätt förutsättningar för att bli 
anställningsbara och en resurs i Falköpings kommuns 
verksamheter. Den demografiska förändringen i Fal-
köping behöver bättre synliggöras och utgöra underlag 
för långsiktigt planeringsarbete framåt.

DIGITALISERING

Digitaliseringen går snabbt och kommunen behöver på 
ett effektivt sätt möta de möjligheter och utmaningar 
som den för med sig. När digitaliseringen nyttjas kan 
det bidra till att optimera arbetstid och resurser. Kom-
munen behöver utveckla förmågan att identifiera var 
det finns möjligheter att använda IT för att bli effekti-
vare och/eller höja kvalitén. 

En insats som gjorts år 2019 för att ge förutsättningar 
för förbättrad digitalisering i Falköpings kommun är 
upphandlingen av en s.k. Robotic Process Automation 
(RPA). Det är en programvara som kan programmeras 
för att automatiskt utföra digitala arbetsflöden. Arbetet 

med att programmera de första processerna pågår. En 
RPA kan frigöra mycket tid och ta bort monotona och 
repetitiva arbetsuppgifter. 
Ett omställningsarbete pågår för att få en mer transpa-
rent och tillgänglig digital ärendehanteringsprocess. 
Många av verksamheternas processer har digitaliserats 
på olika vis för att underlätta, stödja och säkra främst 
myndighetsutövning. E-arkiv, e-tjänster och möjlighet 
till digitala signaturer krävs för att uppnå en helt digi-
tal ärendehantering och på så sätt åstadkomma effek-
tiviseringar. Under året har kommunstyrelsen övergått 
till en digital dokument- och ärendehantering samt 
påbörjat ett projekt med digital signering av protokoll.
En ökad digitalisering av verksamheterna innebär 
också att samhället ur flera aspekter blir mer sårbart. 
Kommunen behöver arbeta aktivt med säkerhetsfrågor 
såsom informationssäkerhet. Digitalisering och infor-
mationssäkerhetsarbete behöver gå hand i hand. 
 
HÅLLBAR UTVECKLING

Analys visar att det behöver skapas förutsättningar så 
att det är enkelt att göra hållbara val såväl inom kom-
munens verksamheter som för medborgare. Hållbar-
hetsarbetet behöver integreras som en naturlig del i det 
dagliga arbetet. Det behöver bli tydligare att Falköping 
är en hållbar kommun som tar ett starkt framtids- och 
klimatansvar som syns i hela organisationen. En fram-
gångsfaktor för utveckling av internt miljöansvar är att 
kommunen klarar av att samverka över verksamhets-
gränserna. Intresset och engagemanget kring detta har 
ökat mycket sista året.

För att stärka det interna arbetet med hållbarhet mot 
Agenda 2030 har kommunen gått med i Glokala Sve-
rige, ett projekt som drivs i samarbete mellan Sveriges 
kommun och regioner och FN. Arbete pågår kring att 
koppla ihop Agenda 2030 med flerårsplanen och verk-
samhetsplanerna. En effekt som redan kan utläsas är 
att hållbarhetsperspektivet tydligare framträder genom 
att nämnderna i en högre grad redovisar sin måluppfyl-
lelse utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det går även att 
utläsa att det finns en medvetenhet om att hållbarhets-
arbetet ska ses som en långsiktig förändringsprocess 
som kräver systematik, tid och resurser för att omställ-
ningen ska ge resultat. 
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2016 2017 2018 2019 TREND

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

i.u. 71 (medarbetare) 
80 (ledare)

l

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

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

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

l

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

Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning 
på ett mer hållbart samhälle. För Tåstorps demenscen-
trum har kommunen ansökt om och beviljats ett sådant 
lån. Kommunen arbetar vidare med att hitta energibe-
sparingar i bland annat kommunägda fastigheter. Det 
kräver samarbete med de verksamheter som nyttjar 
lokalerna för att hitta smarta lösningar, inom framför 
allt bygg, el, ventilation och fastighetsskötsel. Kom-
munens miljöpolicy ställer krav på vissa materialval 
vid upphandlingen av olika byggprojekt för att säker-
ställa en trygg, hållbar och säker miljö. Även andra 
typer av avtal omfattas av dessa krav, ett exempel på 
detta är avtalen rörande städmaterial. Dessa krav är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens negativa 
miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att stegförflytt-
ningar har gjorts mot en mer hållbar ekologisk verk-
samhet, men omställningen går för långsamt och det 
saknas ett helhetsgrepp kring frågorna. 
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HÅLLBARHETSANALYS

Det framgår i redovisningen för mål 4 att kvalitets-
arbetet har stärkts i kommunen även om systema-
tiken ser olika ut mellan nämnderna. Här behöver 
det ske en fortsatt utveckling för att uppföljnings-
arbetet ska stärka kommunens gemensamma styr-
kedja och på så sätt underlätta förutsättningarna 
för bedömning av måluppfyllelse. Forskningen 
pekar på vikten av uppföljning men även på att 
återkopplingen är oerhört viktig. Ett långsiktigt 
och hållbart kvalitetsarbete är grunden för att 
kunna välja rätt insatser för ett hållbart Falköping 
i framtiden.

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

Falköpings kommun behöver:
• Utveckla en gemensam styrmodell som bygger på
 - Analys och uppföljning, som ska vara känd och   
 använd i alla verksamheter.
 - Fortsatt sammankoppla verksamhets- och ekonomi- 
 styrningen för att kunna styra resurser efter behov och  
 utläsa effekter av insatser
 - Prioritera långsiktig hållbar utveckling som 
 innefattar risk- och konsekvensanalyser som tas med i  
 beslut och prioriteringar
• Fortsatt utveckla introduktion, rekrytering och perso-

nalsatsningar
• Skapa förutsättningar för digitalisering med ett hel-

hetsperspektiv och fokus på att ställa om i verksam-
heterna.

• För att skapa förutsättningar för god kvalitet behöver 
medvetenheten och delaktigheten för kommunens 
uppdrag öka internt och i samhället.

KORTFATTAD BEDÖMNING AV  
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Eftersom utvecklingen och kraven förändras snabbt 
omskapas också innebörden i och omfattningen av 
ordet kvalitet. Förändringen gör det svårt att avgöra 
vad som är en ökad kvalitet. Både nöjdhet och mål-
uppfyllelse balanseras inom ordet kvalitet, men kan 
samtidigt vara varandras motsatser.

Kvalitetsbegreppet och att mäta och bedöma kva-
litet är komplext. Ökning av förväntningar, krav 
och reglering på nationell och regional nivå samt 
dagens samhällskontext innebär att medvetenheten 
om det komplexa ökar. Verksamheterna har olika 
förutsättningar och i nämndernas redovisningar och 
analyser finns skiftande bedömningar inom olika 
verksamhetsområden. En helhetsbedömning av kva-
litén är därför svår att fånga, men det gemensamma 
språkbruket kring och förståelsen för uppföljning 
har förbättrats. Dock finns behov av systemstöd 
och strukturer som kan hjälpa verksamheterna att 
hantera komplexiteten och bidra till ett systematiskt 
arbete där uppföljning, analys och förslag till för-
bättringar blir naturliga delar i vardagen.    Att väva 
in flera perspektiv, till exempel genom medborgar- 
och brukardialog, är av vikt för att öka möjlighet till 
inflytande och delaktighet. För att främja utveck-
lingen av ett systematiskt kvalitetsarbete behöver 
roller och ansvar i organisationen fortsatt tydliggö-
ras. Samband mellan förutsättningar, processer och 
resultat behöver analyseras och följas över tid, för 
att beslut om prioriteringar och ambitionsnivåer ska 
kunna fattas. 

Den sammanfattade analysen pekar på en god 
måluppfyllelse.

SAMLAD BEDÖMNING 
AV MÅLUPPFYLLELSE

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

(TKR) 2019 2018

Resultat 42 527 18 247

Skatter och statsbidrag 2 033 666 1 957 806

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 2,1% 0,93 %

Resultat som 2 % av skatter och stats-
bidrag

40 673 39 156

 

Låneskuld (inkl. kortfr del) 999 062 799 062

Resultat som låneskuld/25 år 39 962 31 962

Falköpings kommun antagit särskilda riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, vilket innebär att ekonomin 
ska styras både i det långa och korta perspektivet. 
Riktlinjerna innebär att Falköpings resultat över tid (10 
år) ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens 
anläggningar. Egenfinansiering består dels av planen-
liga avskrivningar, dels av resultatet. Målet är att nya 
investeringar ska vara självfinansierade för att skapa 
en god ekonomisk hushållning för kommande genera-
tioner. De kommande åren kommer detta inte kunna 
uppfyllas enskilda år utan målet måste ses över tid. 
Det kommunen däremot inte ska göra, enligt genera-
tionssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande 
generationer. Det innebär att låneskulden ska amorte-
ras. En rimlig amorteringstid är 25 år, vilket motsvarar 
en generation. Det innebär att resultatet över tid minst 
ska motsvara låneskulden delat med 25.

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

Låneskulden delat med 25 år innebar för år 2019 ett re-
sultatkrav på 40,0 mnkr, 2 % av skatter och statsbidrag 
innebar ett resultatkrav på 40,7 mnkr. För att uppnå 
god ekonomisk hushållning år 2019 ska resultatet 
således uppgå till 40,7 mnkr, då detta är det högsta av 
de två uppsatta kriterierna. Årets resultat på 42,5 mnkr 
var 1,8 mnkr högre än resultatkravet för det enskilda 
året vilket innebär att det finansiella målet uppnås år 
2019.    

Målet bör dock mätas över tid. Genomsnittligt resultat 
de senaste tio åren för Falköpings kommun är 49,4 
mnkr (2,9 % av skatter och generella statsbidrag). 
Låneskulden har under samma period varit relativt 
låg och resultatkravet ur ett generationsperspektiv har 
därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Resultat över 10-årsperioden, 
(2,9 % av skatter och generella statsbidrag) gör att det 
finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushåll-
ning sett över tid uppnås.
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Intäkter, kostnader och resultat

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för  
år 2019 på 42,5 mnkr (2018: 18,5 mnkr). De skattefi-
nansierade verksamheterna redovisar sammantaget ett 
överskott gentemot budget om 43,7 mnkr (21,5 mnkr). 
Alla nämnder förutom barn- och utbildning uppvisar 
positiva budgetavvikelser. De centrala posterna visar 
en positiv avvikelse om 12,9 mnkr (-5,6 mnkr). De tax-
efinansierade verksamheterna redovisar ett underskott 
om 1,2 mnkr (-2,9 mnkr). De finansiella posterna visar 
ett överskott om 17,3 mnkr (-26,9 mnkr) jämfört med 
budget.  För mer information, se avsnittet Driftredovis-
ning och Finansiell rapport. 

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 
21,9 mnkr. Koncernens resultat blev således 64,4 mnkr 
för år 2019 (39,6 mnkr). 

Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört 
med budget visar en negativ avvikelse  på 6,0 mnkr. 
Motsvarande avvikelse för skatteintäkter och generella 
statsbidrag är en positiv avvikelse på 6,5 mnkr.  Vid 
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(MNKR) BUDGET
PROGN

AVVIK 
APR

PROGN  
AVVIK

AUG

AVVIK 
DEC

Barn- och utbildningsnämn-
den

-616,2 0,0 -6,0 -27,5

Byggnadsnämnden -1,8 0,0 0,0 0,1

Kommunstyrelsen -105,9 -0,3 2,7 6,2

Kompetens- och arbets-
livsnämnden

-54,6 0,3 0,0 0,5

Kultur- och fritidsnämnden -41,7 0,0 0,0 0,0

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg

-30,7 0,3 0,2 0,1

Socialnämnden -773,8 -21,0 -14,8 12,1

Äldreomsorg o funktions-
hinder

-604,4 -0,3 8,2 29,5

IFO -169,4 -20,7 -23,1 -17,4

Tekniska nämnden -378,4 -4,5 0,4 2,4

Kommunrevisionen -1,3 0,0 0,0 -0,4

Valnämnden -0,9 0,0 0,3 0,4

Summa nämnder -2 005,3 -25,2 -17,2 -6,0

Summa centralt -26,2 1,3 9,3 13,9

Summa taxefinansierad 
verksamget

-0,3 -0,5 0,1 -0,9

Övriga poster 2 050,9 6,9 7,6 16,3

Resultat 19,1 -17,5 -0,2 23,3

 

Investeringar och deras finansiering

Av 2019 års budget för skattefinansierade investe-
ringar på 711,6 mnkr investerades 382,4 mnkr under år 
2019. De nämnder, som investerade mest, var tekniska 
nämnden samt kommunstyrelsen. För mer information 
se avsnittet Investeringsredovisning.

Självfinansieringsgraden är likt föregående år låg
och ligger för år 2019 på 39,2% (39,0 %). Orsaken är 
att en mycket hög investeringstakt och inte tillräckligt 
höga resultat. Detta innebär att kommunen lånar till en 
relativt stor del av investeringarna.  

Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen till 
drygt 42,2 mnkr. Det finns även en checkräknings-
kredit som kan nyttjas på 150,0 mnkr. Likviditeten är 
således god. Kommunen planerar likvida behov dels 
efter drift men framförallt utifrån betalplaner för inves-
teringar. Nya lån tas upp efter planerat behov.

analysen av budgetavvikelser på nämnderna är det ock-
så viktigt att notera att de relativt stora avvikelserna 
mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden visar 
ett underskott på 27,5 mnkr medan socialnämnden har 
ett överskott på 12,1 mnkr för år 2019. Även kommun-
styrelsen visar ett relativt stort överskott, 6,2 mnkr. 
Det är viktigt att ha med sig denna analys i kommande 
budgetarbetet/resursfördelning till nämnderna.       

I driftsredovisningens sammanställning av centrala 
poster bör uppmärksammas att det finns relativt stora 
poster som är av tillfällig karaktär, reavinster på 24,0 
mnkr och reaförluster på 3,9 mnkr. Huvuddelen är att 
hänföra till försäljning av mark- och exploateringsfas-
tigheter.
 
Budgetföljsamhet

Falköpings kommun gör tre officiella budgetuppfölj-
ningar per år, i april, augusti och december. I aprilupp-
följningen redovisade nämnderna en prognosavvikelse 
på -23,0 mnkr, vilket motsvarar cirka 1 % av total 
ram. I uppföljningen var kommunens prognostiserade 
resultat knappt 7,0 mnkr vilket medförde att kommun-
styrelsen i samband med uppföljningen uppmanade 
nämnder vara restriktiva med ekonomin under reste-
rande del av år 2019. Delårsrapporten per augusti var 
något bättre med ett resultat i budgetnivå, nämnderna 
visade dock fortfarande en avvikelse på  -17,2 mnkr 
men vägdes upp med positiva budgetavvikelser inom 
centrala och övriga poster, kopplat till försäljning av 
omsättningstillgångar. Nämndernas sammanvägda 
budgetföljsamhet för helåret 2019 landade på -6,0 
mnkr samtidigt som reavinster med mera gav centrala 
poster en positiv avvikelse på 13,9 mnkr. Barn- och 
utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden 
är de två nämnder som sticker ut med störst budgetav-
vikelse under perioden augusti till december år 2019. 
Barn- och utbildningsnämndens avvikelse ökade under 
årets sista fyra månader med -21,5 mnkr, samtidigt 
som socialnämndens positiva resultat ökade med 
33,1 mnkr under samma period. Detta är viktigt att ta 
med och analysera avvikelserna under årets sista fyra 
månader och eventuell påverkan på budget år 2020, 
om de beror på ett-åriga effekter eller om det rör sig 
om effekter på längre sikt som även kan ha inverkan på 
kommande flerårsplaner.
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Pensionsskuldens utveckling
Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löne-
skatt uppgick till 795,1 mnkr jämfört med 807,1 mnkr 
föregående år. 

647,9 mnkr avser åtaganden som är äldre än år 1998. 
Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i 
balansräkningen vilket är i linje med den kommunala 
redovisningslagen som menar att utbetalningar av pen-
sionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas 
som kostnader i resultaträkningen.

Ansvarsförbindelsen krymper allt eftersom utbetal-
ningar görs, dock ej med den utbetalade summan efter-
som förbindelsen bl.a. basbeloppsuppräknas. Inklusive 
löneskatt beräknas minskningen bli ca 19,0 mnkr de 
närmsta åren.

Avsättningar för pensioner ökar främst på grund av för 
personalen intjänad förmånsbestämd ålderspension. 
Från och med 2021 räknar KPA med att kommunens 
förmånsbestämda ålderspension kommer att öka från 
11,3 mnkr (inkl. särskild löneskatt) intjänat år 2019 till 
18,6 mnkr. Även intjänad pension för förtroendevalda 
innebär en ökning av avsättningen.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor 
andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget 
kapital finansieras med lån. Soliditet räknar man ut 
genom att dividera det egna kapitalet med balansom-
slutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det egna 
kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder be-
skriver den långsiktiga betalningsförmågan. Som fram-
går av diagrammet har kommunens soliditet sjunkit de 
senaste åren. Detta beror på de höga investeringarna 
som inte kunnat finansieras av egna medel utan lånevo-
lymen har ökat. Med hänsyn tagen till pensionsförplik-
telser har dock soliditeten ökat, detta då ansvarsförbin-

delse och pensioner intjänade före år 1998, minskat. 
På koncernnivå gäller motsvarande förhållande, vilket 
framgår av översikten på sid 7.

SOLIDITET (%)

Ekonomisk ställning

De senaste tio åren har Falköpings kommun haft ett 
genomsnittligt årligt resultat på 49,4 mnkr. Årets 
resultat 2019 uppgår till 42,5 mnkr, vilket motsvarade 
2,1 % av skatter och generella statsbidrag. Kommu-
nens ekonomi är i balans och kan med bakgrund av 
ovanstående siffror betecknas som god. Investering-
arna har den senaste tioårsperioden ökat från 135,9 
mnkr år 2009 till 428,4 mnkr år 2019. De kommande 
årens ökande investeringsbehov kommer att kräva 
höga resultat. Självfinansieringsgraden av kommunens 
investeringar låg år 2019 på 39,0 %. Snittet för de tio 
senaste åren är 67,3 %. 2019 minskade självfinansie-
ringsgraden till följd av  mycket högre nettoinveste-
ringar. Målet är att nya investeringar ska vara självfi-
nansierade för att skapa en god ekonomisk hushållning 
för kommande generationer. Detta kommer dock inte 
kunna uppfyllas de närmsta åren på grund av den höga 
investeringstakten.

Falköpings kommun har under de senaste 10 åren haft 
en betydande ökad investeringstakt, då investeringar 
av skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden och gator 

PENSIONSÅTAGANDEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avsättning för pensioner 51,3 59,7 63,0 73,0 82,9 88,2 94,8 105,6 121,4 141,3

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 685,5 758,1 759,9 811,1 773,1 748,7 715,7 695,9 676,8 647,9

Ansvarsförbindelse förtroendevalda i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 2,4 0,9 8,9 5,9

Totalt pensionsåtagande 736,8 817,8 822,9 884,1 855,9 836,9 812,9 802,4 807,1 795,1
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och va-ledningar inom kommunen genomförts. Det 
har lett till att externa långfristiga skulder under en 
tioårsperiod ökat från 286,0 mnkr till 999,0 mnkr, 
och att belåningen per invånare ökat, men den ökande 
investeringstakten under tid medför självklart även att 
tillgångssidan per invånare ökat.
 
Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns 
del ökade under år 2019 med 200,0 mnkr. Sett ur ett 
koncernperspektiv har Falköping en relativt sett låg be-
låning per invånare, då de kommunala bolagen är lågt 
belånade. Soliditeten har sjunkit under år 2019 men får 
dock betraktas som stabil. Genomsnittsräntan för låne-
skulden är fortsatt låg, 0,97 %.  Detta tillsammans med 
något ökat eget kapital och minskande pensionsför-
pliktelser utanför balansräkningen gör att Falköpings 
kommun har en stabil ekonomi.

Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder 
AB till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas posi-
tivt med mycket låga bostadsvakanser. Vidare ger en 
ökande befolkning en ökande efterfrågan på bostäder. 
Efterfrågan på såväl större som mindre lägenheter är 
betydligt större än utbudet. Bolaget kan därmed känna 
tillförsikt inför framtiden och planera för fler bostä-
der. Bolagets låneskuld ökade under år 2019, då man 
genomfört ett antal projekt, men ligger fortsatt på en 
stabil nivå. Nya investeringar planeras även under år 
2020, vilket kommer att öka låneskulden. 2019 års 
resultat blev 21,9 mnkr. Falköpings Hyresbostäder AB 
har en balanserad tillväxt med ett ökat eget kapital, en 
stabil soliditet och god likviditet. 

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings kom-
mun med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget 
har en stabil ekonomi. Falköping har sedan år 2002 
haft en positiv befolkningsutveckling och denna ut-
veckling kan förväntas fortsätta framöver. Demografin 
med ökat antal barn och gamla ställer dock höga krav 
på kommunen både vad gäller skolor och äldreomsorg. 
För att möta detta krävs god ekonomisk hushållning, 
där kommunen självfinansierar sina investeringar. De 
närmsta åren kommer detta dock inte vara möjligt då 
investeringstakten är så hög. De kommande årens stora
planerade investeringar gör att kommunens kapital-
kostnader kommer att öka. Detta gör att kommunen 
måste ha relativt höga resultat för att inte få för låg 

självfinansieringsgrad och på sikt kunna amortera på 
lånen.

Kommunen riskerar också att blir mycket känslig för 
räntehöjningar vilket då påverkar driften negativt.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings 
kommuns ekonomiska ställning är god och i jämförel-
se med andra kommuner står den sig väl. Mer om detta 
under Finansiell analys av resultaträkningen.
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Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 
kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga in-
täkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och 
det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella 
realisationsvinster från försäljning av anläggningstill-
gångar ska inte medräknas.

Falköpings kommun har under de senaste åren redo-
visat positiva resultat vilket innebär att det inte finns 
några negativa resultat att återställa.

BALANSKRAVSRESULTAT (TKR)

2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 42 527 18 493

- Samtliga realisationsvinster -2 863 -

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - 7 852 3 864

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

- - 3 864

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 812 18 493

- Reservering av medel till resultatutjämnings-
reserv

- -

+ Användning av medel från resultatutjämnings-
reserv

- -

Årets balanskravsresultat 31 812 18 493

Årets resultat justeras för realisationsvinster vid avytt-
ring av anläggningstillgång, 2,9 mnkr samt för oreali-
serade vinster i värdepapper, 7,9 mnkr. 

I resultatet ingår vinster om 21,9 mnkr som avser 
försäljning av omsättningstillgångar (exploaterings-
fastigheter, ex villatomter och industrimark) vilka inte 
justeras för i utredningen ovan.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa.
Falköpings.

Falköpings kommun har beslutat följande regler för 
hanteringen av RUR:

• Reservering till RUR får ske med det belopp som 
kommunens balanskravsjusterade resultat över-
stiger 2 % av skatter och bidrag. Om kommu-
nens soliditet inklusive hela pensionsskulden är 
positiv, får istället reservering till RUR ske med 
det belopp som kommunens balanskravsjusterade 
resultat överstiger 1 % av skatter och statsbidrag.

• Disponering av medel från RUR får ske med det 
belopp som ges av en skattekraftsutveckling som 
understiger 3 %.

Kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden 
är positiv och det balanskravsjusterade resultatet över-
stiger 1 % av skatter och statsbidrag. Ingen avsättning 
görs till RUR 2019. 

Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 mnkr 
i resultatutjämningsreserven (RUR). Eftersom årets 
balanskravsresultat är positivt innebär det att tidigare 
reserverade medel från RUR inte behöver disponeras.

Social investeringsreserv (SIR)

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

Falköpings Kommun hade vid utgången av år 2019 3,0 
mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte 
nyttjade medel uppgår till 0,9 mnkr. 

Inga ytterligare medel har öronmärkts till SIR under år 
2019.
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Personalredovisning

Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktig-
het där chefer och medarbetare gemensamt samverkar för god arbetsmiljö och kvalitet. Personalavdelningen 
ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systema-
tiskt arbete genomförs inom samtliga områden för att säkerställa detta. 

PERSONALSAMMANSÄTTNING

Antalet anställda i kommunen totalt har minskat under 
år 2019. Av kommunens anställda är 78 % kvinnor och 
23 % män (2018 78 % kvinnor, 23 % män). Medel-
åldern uppgår till 46 år vilket är samma siffra som 
förgående år. 

FÖRVALTNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 011 1 005 225 222 1 236 1 227

Kommunledningsförvaltningen 88 94 2 4 90 98

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 136 131 25 27 161 158

Kultur- och fritidsförvaltningen 61 64 8 6 69 70

Samhällsbyggnadsförvaltningen 331 328 35 17 366 345

Samhällsskyddsförvaltningen 84 86 3 2 87 88

Socialförvaltningen 1 265 1 258 95 64 1 360 1 322

Totalt 2 976 2 966 393 342 3 369 3 308

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

FÖRVALTNING
HELTID

KVINNA MAN

2018 2019 2018 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen 95 96 94 96

Kommunledningsförvaltningen 98 98 100 100

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 89 92 86 84

Kultur- och fritidsförvaltningen 92 93 96 100

Samhällsbyggnadsförvaltningen 96 98 100 100

Samhällsskyddsförvaltningen 100 100 100 100

Socialförvaltningen 94 96 95 96

Totalt 95 96 96 97

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA BLAND TILLSVIDAREANSTÄLLDA (PROCENT)
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Attraktiv arbetsgivare

Kommunens arbete med att uppfattas som en attrak-
tiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare, men även att behålla och utveckla 
befintlig kompetens. Behovet av utbildad och behörig 
personal är stort inom flera av kommunens yrkesgrup-
per, bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 
undersköterskor, fysioterapeuter och vissa inriktningar 
inom ingenjörsyrkena.

I arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvaru-
märke såväl internt som externt, s.k. employer bran-
ding, har samarbetet med kommunikationsavdelningen 
stärkts och utvecklats under året. Utifrån behovet av 
att synas med en enhetlig profil i marknadsföringssam-
manhang har olika typer av nytt material tagits fram så 
som broschyr och extern karriärsida. Enligt en utvärde-
ring av kommunens intranät som genomfördes av kom-
munikationsavdelningen var denna, tillsammans med 
övriga portaler, välbesökt och uppskattad av medarbe-
tarna. Ytterligare utvecklingsarbete som pågår inom 
området är t.ex. att utveckla arbetet med LinkedIn.

Det finns ett stort värde i att synliggöra kommunen 
som arbetsgivare i olika sammanhang och mot olika 
åldersgrupper. Olika typer av uppsökande verksam-
het har genomförts under året som riktat sig mot 
högstadieelever, gymnasieungdomar och studenter på 
högskolor och universitet. Det har rört sig om mäss-
sor, inspirationsdagar och även tillfällen då yrkesverk-
samma mött elever i olika sammanhang. Vad gäller 
större mässor pågår ett samarbete med övriga kommu-
ner i Skaraborg med syfte att identifiera gemensamma 
kompetensbehov samt ett gemensamt arbete för att 
attrahera nya medarbetare till Skaraborg som region 
och marknadsföra området tillsammans.

Rekrytering

I slutet av året har ett nytt rekryteringssystem imple-
menterats och i samband med detta har arbetssättet 
kring rekrytering utvecklats. En kompetensbaserad 
rekryteringsmodul kvalitetssäkrar samtliga steg i 
rekryteringsprocessen. Systemet och arbetssättet har 
uppfattats som positivt i organisationen och det finns 
ytterligare utvecklingsmöjligheter, t.ex. koppling till 
testverktyg, som kommer ses över det närmaste året. 

Under år 2019 annonserades totalt 518 tjänster ut vil-
ket är en minskning jämfört med föregående år. (2018: 
860) Minskningen gäller både visstidsanställningar och 
tillsvidareanställningar men där tillsvidareanställning-
arna står för den största minskningen. Det genomsnitt-
liga antalet sökande per tjänst var 12,5 (2018: 7,10).

Introduktion

En väl genomförd introduktion för nya medarbetare, 
s.k. onboarding, ökar medarbetarens chans att trivas, 
prestera och bidra till verksamhetens mål. Utöver 
introduktionen på den egna arbetsplatsen genomförs 
kommunövergripande introduktionsdagar för nyan-
ställda. 

Kompetensutveckling

Att ta till vara på och utveckla befintlig kompetens hos 
organisationens medarbetare är ett lika viktigt arbete 
som att attrahera och rekrytera nya. Medarbetarna är 
organisationens viktigaste resurs och medarbetarnas 
omställningsförmåga, kompetens och kunskap ska till-
varatas på bästa möjliga sätt för att möta medborgarnas 
behov och nå verksamheternas mål. Att identifiera 
kommungemensamma behov vad gäller kompetensut-
veckling är effektivt ur kostnadssynpunkt men bidrar 
även till ett ökat nätverkande och utbyte av kunskap 
och erfarenheter. Arbetet med att strukturera upp och 
systematisera arbetet med att identifiera och samordna 
utbildningsinsatser har påbörjats och har bland annat 
resulterat i en ny utbildningskalender som synliggör de 
utvecklingsmöjligheter som erbjuds.

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts 
utifrån kompetensförsörjningsplanen, både verksam-
hetsspecifika och mer övergripande. Även här sker ett 
samarbete med övriga kommuner i Skaraborg i t.ex. 
introduktionsutbildning för nya socialsekreterare, 
ledarutvecklingsprogram med mera. Detta samarbete 
är värdefullt ur många aspekter och är något som kan 
utvecklas ytterligare.

Även utbildningar, på arbetsplatsträffar, har genom-
förts inom olika verksamheter. Syftet är att stärka 
dialog och medarbetarskap. Utbildningen har tagits 
fram och genomförts i samverkan med fackliga organi-
sationer. 
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Inom Skaraborgs kommuner finns också ett strukture-
rat nätverk, där medarbetare inom HR träffas för att ut-
arbeta gemensamma arbetssätt och utbyta erfarenheter. 

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

Under våren genomfördes en chefsenkät och en med-
arbetarenkät. Liksom vid den förra mätningen var det 
även denna gång en hög svarsfrekvens, 81 % (2017: 
73 %), och ett mycket bra resultat sett till helheten. 
HME står för hållbart medarbetarengagemang och 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för håll-
bart medarbetarengagemang. I medarbetarenkäten som 
genomfördes våren 2019 har Falköping ett totalindex 
på 84 vilket är en liten sänkning från föregående mät-
ning (2017: 86) men fortfarande i topp bland landets 
övriga kommuner (bland dem som rapporterat resultat 
till databasen Kolada).

Nöjd medarbetarindex NMI är ett vanligt nyckeltal 
i medarbetarundersökningar. Nöjd medarbetarindex 
används som ett nyckeltal för att mäta och beskriva 
graden av nöjdhet som medarbetarna totalt sett känner 
med sin arbetssituation. Falköpings resultat i undersök-
ningen år 2019 är 71 (2017 var resultatet 70). Värdet 
i jämförbara kommuner brukar ligga mellan 60-68 så 
även här ligger Falköping över medel.

Under senare delen av våren har resultatet av enkäten 
redovisats i arbetsgrupperna och under hösten har 
uppföljnings- och utvecklingsarbetet utifrån enheternas 
resultat påbörjats. Personalavdelningen har genomfört 
chefsutbildningar kring lönesättning och lönesamtal 
vilket är två identifierade utvecklingsområden utifrån 
resultatet. 

Nytt vid denna medarbetarenkät var ett uppföljnings-
verktyg kopplat till enheternas resultat. Det uppfatta-
des som ett bra stöd men till kommande enkäter finns 
några utvecklingsområden som skulle förtydliga och 
förenkla användandet av verktyget.

Chefs- och medarbetarportal har utvecklats och för-
bättrats med en layout och innehåll som ska förenkla 
för både chefer och medarbetare.

Innehållet ska uppfylla de formella krav som finns 
inom området men även ge information och inspira-
tion. Processkartor har tagits fram för atwt förenkla 
och förbättra de rutiner vi har. En digital verktygslåda, 
med material och inspiration för att utveckla och för-
bättra möten såsom APT, har också skapats.

Två gemensamma chefsdagar har genomförts med 
fokus på tillitsbaserad styrning och ledning samt att 
leda i förändring. 

Arbetsbytarbanken

Kommunens arbetsbytarbank syftar till att främja 
intern rörlighet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling. Under året har en större 
omorganisation skett inom socialförvaltningens om-
råde, särskilda boenden, vilket påverkat och begränsat 
antalet byten via arbetsbytarbanken, där huvuddelen 
av de som anmäler sig arbetar i socialförvaltningen 
och flest byten sker inom samma förvaltning. Totalt 
under år 2019 genomfördes 18 byten varav 15 inom 
socialförvaltningen och tre personer bytte från social-
förvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen. 
Att jämföra med att det under år 2018 genomfördes 43 
byten varav 6 till en annan förvaltning. 

Beräknade pensionsavgångar och bristyrken

Under perioden 2020-2029 beräknas ca 26 % av 
kommunens tillsvidareanställda gå i pension beräknat 
utifrån en pensionsålder på 65 år. En av de yrkesgrup-
per som utmärker sig vad gäller hög andel medarbetare 
som beräknas gå i pension, är specialpedagog/special-
lärare, där ca 39 % av medarbetarna uppnår 65 år un-
der den närmaste 10-årsperioden och detta är även en 
av de yrkesgrupper som definieras som bristyrke. En 
annan grupp är skolsköterskorna där ca 45 % beräknas 
gå i pension under perioden. I gruppen fastighetsskö-
tare är motsvarande siffra 62 % och biståndshandläg-
gare 50 %.



48   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   |  

FÖRVALTNING 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020-2029

Barn- och utbildningsförvaltningen 15 18 26 29 17 23 25 28 26 34 241

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

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2 3 2 6 8 8 4 4 3 0 40

Kultur- och fritidsförvaltningen 1 0 1 2 2 3 0 2 1 3 15

Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 6 14 11 10 9 17 14 11 12 107

Samhällsskyddsförvaltningen 0 4 1 2 0 0 5 1 5 2 20

Socialförvaltningen 24 30 33 43 34 44 32 31 31 41 343

Totalt 47 64 79 93 73 88 84 82 81 93 784

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 65 ÅR

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Utifrån resultatet i den årliga enkäten om kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete har verksamhetsåret till 
en del varit inriktat på att öka och förbättra dialogen 
kring frågor som rör arbetsmiljö och ett hälsofräm-
jande arbete på samtliga organisatoriska nivåer i kom-
munen. Genom återkommande träffar med lednings-
grupper och APT-grupper förbättras delaktighet och 
kommunikation. 

Under året har en utbildning för förtroendevalda inom 
området för arbetsmiljö och hälsa genomförts. Syftet 
var att tydliggöra arbetsmiljöansvaret, delegation av 
arbetsmiljöuppgifter och ökad kunskap i arbetsmil-
jöfrågor. En utbildning för chefer och skyddsombud, 
där konfliktforskare Tomas Jordan från Göteborgs 
universitet föreläste, har också anordnats. Utbildning-
ens syfte var ge deltagarna användbara redskap och 
strategier för att identifiera och hantera konflikter och 
samarbetssvårigheter på arbetsplatsen.

Jämställdhet och mångfald

KÖN
TILLSVIDARE-
ANSTÄLLDA

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Kvinna 2 321 2 313 272 222 2 593 2 535

Man 655 653 121 120 776 773

Totalt 2 976 2 966 393 342 3 369 3 308

Kommunen har fortsatt deltagit i länsstyrelsens nätverk 
för jämställdhetsfrågor.

Området jämställdhet och mångfald ingår i utbildning-
en i det systematiska arbetsmiljöarbetet som riktar sig 

till chefer och skyddsombud. En utbildning gällande 
våld i nära relationer har också genomförts i samver-
kan med socialförvaltningen. Det hade varit önskvärt 
med fler deltagare men inför år 2020 har målgrup-
pen breddats så att inte bara chefer och skyddsombud 
erbjuds att delta, utan även medarbetare.
 
Karriärcoachning

Syftet med karriärcoachning är att stötta individen i sin 
yrkesmässiga utveckling och att minska inlåsningsef-
fekter på våra arbetsplatser.

Under 2019 genomfördes 52 samtal med 27 personer. 
Av dessa har 34 varit reflekterande samtal och 18 har 
varit coachande utifrån det strukturerade karriärcoach-
ningsprogrammet. Ett antal medarbetare har gått vidare 
till nytt arbete inom kommunen eller annan arbetsgi-
vare.

Pensionscoachning

Syftet med pensionscoachning är att förbereda indi-
viden för pensionsavgång. Coachningen görs i grupp 
där det samtalas kring olika teman. Under året har det 
genomförts två pensionscoachningsgrupper med sam-
manlagt 14 deltagare. 

Personalaktiviteter

Under år 2019 har personalavdelningen erbjudit ett 
antal personalaktiviteter till kommunens medarbetare. 
Falköpings kommuns vilja har varit att erbjuda breda 
aktiviteter som kan tilltala många. En tanke om till-
gänglighet finns också, aktiviteterna ska inte bara vara 
av fysisk karaktär. Tanken är också att, när det passar, 
engagera medarbetare inom organisationen som ledare. 
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På det sättet kan kommunen dela med sig av den breda 
kompetens som finns i en kommunal organisation.

Under året har Falköpings kommun genomfört föl-
jande personalaktiviteter: trädgårdsinspiration inför 
våren, hälsoföreläsning och träning med Ida B Olsson, 
en cykeltur med guidning vid några av stadens skulp-
turer, löpträning, yoga samt kransbindning till advent. 
Det finns även möjlighet att träna i kommungymmet 
och att få livs- och hälsocoachning. Deltagandet har 
generellt varit bra vid de olika aktiviteterna. 

Träningsbidrag har erbjudits medarbetare i syfte att 
stimulera till träningsaktiviteter som förbättrar hälsan. 
Bidraget har använts av 1206 medarbetare under året 
(2018: 1172).

ARBETSRÄTT, LÖN OCH VILLKOR

Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syftet 
med den kartläggningen är att upprätthålla en god och 
ändamålsenligt lönepolitik kopplat till kompetens-
försörjningsbehov samt att det inte skall finnas några 
osakliga löneskillnader utifrån diskrimineringslagstift-
ningens grunder. 

Kommunen har under året arbetat med att kvalitets-
säkra kommunens lönekartläggning. Ytterligare 
insatser har gjorts kopplat till kvalitetssäkring av 
lönekartläggningen. En av dessa har varit att stärka 
chefer i lönesättningsarbetet genom att erbjuda utbild-
ning kring lönebildning och lönesättning. Arbetet med 
lönebildning och lönesättning är ett långsiktigt arbete 
som också kommer att fortgå år 2020. 

Under hösten har det för samtliga chefer erbjudits en 
utbildning i det centrala kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser. Syftet med att erbjuda denna utbildning 
i utbildningskalendern är att ge nya och erfarna chefer 
en grund i arbetsrätt med utgångspunkt i lagar och våra 
kollektivavtal. 

SJUKFRÅNVARO

Regeringen har satt som mål att till år 2021 minska 
sjukfrånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrånvaro 
mellan kvinnor och män. Falköpings kommun arbetar 
fortsatt med att implementera Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) avsiktsförklaring med åtgärder för 
friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförkla-
ringen har fokus på styrning och ledning för hållbar 
hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I de rapporter 
som kommer från SKR framgår tydligt att de verksam-
heter i kommunerna som har störst utmaning vad gäller 
sjukfrånvaro är vård och omsorg samt förskola och 
skolbarnomsorg.

Samverkansprojektet med Försäkringskassan och 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus 
på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken har 
avslutats men samarbetet med vårdcentralernas rehab-
koordinatorer och Försäkringskassan fortsätter för att 
jobba aktivt och med tidiga insatser. Försäkringskas-
sans statistik visar på en ökning jämfört med år 2018 
avseende ärenden med sjukdomsorsak psykisk ohälsa 
och detta följer den nationella utvecklingen. Kom-
munen kommer fortsätta arbetet med att utveckla den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetet med 
att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa samt ar-
betet mer med hälsofrämjande faktorer kommer också 
utvecklas.

Den största delen av sjukfrånvaron i Falköpings kom-
mun är icke arbetsrelaterad. Därefter är det en bland-
ning mellan privata förhållanden och arbetsförhål-
landen som är sjukfrånvaroorsaken. Sett till den totala 
sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än män 
men kvinnors sjukfrånvaro minskar. Medarbetare oav-
sett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas av 
ohälsa men risken är större för kvinnor än för män. 

Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat. Lång-
tidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående 
år. De vanligast förekommande sjukskrivningsorsaken 
är upprepad korttidssjukfrånvaro följt av sjukdomar i 
rörelse - och stödjeorganen samt psykisk ohälsa/stress-
relaterade sjukdomar. 
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning görs 
vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i re-
habiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna 
medarbetarna kontinuerligt och arbetar proaktivt med 
att fånga upp medarbetare med risk för ohälsa. 

FÖRVALTNING
ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG

ORDINARIE ARBETSTID (%)
TOTAL ANDEL SJUKTIM-

MAR AV 
TILLGÄNGLIG ORDINARIE 

ARBETSTID (%)

60 DAGAR ELLER MER (%)
KVINNA MAN

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,1 5 3,5 3,3 4,8 4,6 35,7 37,5

Kommunledningsförvaltningen 2,3 3 1,2 1,1 1,8 2,2 12,6 23,9

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 6,5 6,1 8,1 8,7 6,9 6,9 52,5 55,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 10,5 7 2,3 1,8 6,8 5,1 51,4 60

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,3 7,1 3,8 4 5,9 5,8 46,3 43,8

Samhällsskyddsförvaltningen 3,5 2,7 2,2 1,4 2,4 1,6 53 24,9

Socialförvaltningen 8,3 8,4 5 5,1 7,8 7,9 42,9 36,2

TOTALT 6,9 6,7 3,8 3,8 6,1 6,0 41,8 38,6

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

Vid avslut av rehabilitering där annat arbete inte är 
möjligt kan medarbetare erbjudas stödinsatser från 
Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal om-
ställning för att få kompetens till ett nytt arbete.

FÖRVALTNING TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

–29 ÅR (%) 30–49 ÅR (%) 50– ÅR (%)

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,6 5,3 4,6 4,9 4,7 4

Kommunledningsförvaltningen 1,5 2,5 2 1,5 1,8 2,9

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 5,8 6,9 6 5,6 8 8,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 3,9 1,6 5,1 4,2 12,2 9,2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6,2 6,9 4,3 4,1 7,2 7,1

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

Socialförvaltningen 7 7,6 7,8 7,3 8,1 8,5

TOTALT 6 6,2 5,6 5,4 6,6 6,5

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN
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Förväntad utveckling

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden

Såväl goda som mindre goda resultat kan utläsas i flera 
olika sammanhang vad gäller förutsättningar, arbets-
processer och utbildningsresultat. Under de sista åren 
har Falköpings kommuns verksamhet volymökat och 
organisationen har haft utmaningar i att kunna möta 
det ökande elevantalet med den flexibilitet som krävts. 

Måluppfyllelsen för grundskolan har vänt men fortfa-
rande hör måluppfyllelsen tillsammans med personal-
rekrytering och ekonomi till de stora utmaningarna. 
Falköpings kommun erbjuder en förskola med varia-
tion och arbetet med att utveckla pedagogisk dokumen-
tationen och lärmiljöer har resulterat i större likvärdig-
het vilket kan utläsas i verksamhetens analyser.
Måluppfyllelsen för grundskolelevernas kunskapsut-
veckling visar positiva tendenser och andelen elever 
i grundskolans år 9 som är behöriga till nationellt 
program på gymnasiet ökar liksom meritvärdet. An-
passningar pågår för att kunna säkerställa särskilt stöd, 
modersmålsundervisning och studiehandledning. 

Gymnasieskolan har också volymökat och andelen 
elever på språkintroduktionsprogrammen växer mest. 
Betygspoäng och behörighet till universitet och hög-
skola visar på en positiv och stabil trend för gymnasiet. 
Grundskoleelevernas upplevelse av studiero, trygghet 
och trivsel visar däremot på en negativ utveckling.
Förvaltningen samarbetar med Skolverket och Karl-
stads Universitet inom Skolverkets samarbetsprojekt 
”Samverkan för bästa skola” och  en kompetensutveck-
lingsinsats i Förändringsledarskap pågår.
Samhällskontextens ökade krav ställer stora och 
förändrade krav på verksamheterna och för-troende 
och  tillit i styrkedjan prövas. Personalomsättningen 
påverkar barns- och elevers lärsituation och kontinui-
tet, skolornas organisation och de ekonomiska förut-
sättningarna. 

Under året har skolorganisationsbeslutet fortsatt att 
påverka verksamheternas utveckling och ett stort fokus 
har legat på förskole- och skolutbyggnad. Funktions-
programmen för förskola och grundskola har varit 
vägledande i utvecklingsarbetet runt lärmiljöer och 
framtida lärande. Målet med den nya skolorganisatio-

nen är att den ska ge goda förutsättningar för:
• Höjda resultat/resultatförbättringar
• God behörighet och kollegialt lärande
• Undervisning av god kvalitet samt ett väl fungeran-
de utvecklingsarbete
• Ett gott pedagogiskt ledarskap
• Effektivare organisation av barn- och elevhälsa, 
administration och skolledning
• Ökad digitalisering utifrån nytt nationellt beslut

Byggnadsnämnden

För att Falköpings kommun ska fortsätta växa och 
kunna tillgodose behovet av mark för både bostads-
byggande och företagsetableringar krävs det en god 
planeringsberedskap. 
Det förväntas att arbetet med fysisk planering fortsätter 
i samma omfattning som år 2019. 
Under de senaste åren har antalet inkomna ärenden till 
byggnadsnämnden  ökat. En ökning på 12% jämfört 
med år 2018 tyder på en ökning även  under år 2020.

Kommunstyrelsen

Fortsatt utveckling av den kommunövergripande 
budgetprocessen, både på drift- och investeringsdelen. 
Arbetet med att implementera beslutsstödsystemet 
Hypergene, till kommunens alla chefer, blir en mycket 
viktigt del av år 2020. Beslutsstödsystemet ska hjälpa 
chefer i det dagliga arbetet med rapporter inom både 
personal och ekonomi. Nytt för år 2020 är att månads-
uppföljning på förvaltningsnivå kommer att ske i mars, 
maj och oktober. Arbetet med kommunens finansiella 
delar, gröna lån, stiftelser och fonder kommer att 
utvecklas. 

Ansvarsområde hållbar kommunikation kommer 
fokusera och utveckla  digitaliseringen. Det handlar 
främst om digitalisering i kommunens organisation 
som helhet.

En annan prioriterad fråga som arbetas strategiskt 
med är medskapande Falköping. Arbetet ska fortsätta 
utvecklas, med fokus år 2020 på att organisera kom-
munen internt, över förvaltnings- och nämndsgränser. 
Arbetet fortsätter även med det politiska uppdraget att 
bryta ner Agenda 2030 till Falköping och den lokala 
nivån samt få in i kommunens styrning och ledning. 
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För att skapa förutsättningar för att Falköpings kom-
mun ska bli en attraktiv kommun, krävs det en god 
planeringsberedskap för både bostadsbebyggelse och 
utveckling och nyetablering av verksamheter. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) har ansvar 
för arbetsmarknadsenhet, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och 
eftergymnasiala utbildningar. Förvaltningens verksam-
heter påverkas i stor grad av vad som sker i omvärlden. 
Högst troligt väntar en avmattning i konjunkturen 
med en ökad arbetslöshet som följd. Förvaltningens 
målgrupp kan då växa med elever och deltagare som 
kan behöva stöd och anpassade insatser för att på nytt 
etablera sig på arbetsmarknaden. I väntan på att se de 
slutliga effekterna av arbetsförmedlingens reformering 
behöver förvaltningen ha fokus på insatser som tills 
vidare gynnar Falköping kommuns medborgare och 
har öppnat upp för möjligheten att skapa öppna torg 
i befintliga lokaler. Genom att samla förvaltningens 
medarbetares olika kompetenser är syftet att ta emot 
och möta behovet av vägledning mot studier, arbete 
eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt t.ex. infor-
mation om AFs digitala vägar. 

I kommunens Flerårsplan för år 2020-2022 beskrivs 
uppdraget att minska kostnaderna för försörjnings-
stöd samt få fler i arbete. Detta uppdrag delas mel-
lan socialnämnden och KAN där kommunstyrelsen 
har samordningsansvaret. Arbetet har pågått utifrån 
arbetsmarknadsstrategin som antogs år 2016. Samloka-
liseringen som skett på Arbetmarknadscenter (AMC) 
då  socialsekreterare finns där en del av sin arbetstid 
var det första gemensamma steget i förvaltningarnas 
arbete med att minska försörjningsstödet. Utifrån det 
tydliga uppdraget  förväntas KAN och socialnämnden 
tillsammans utveckla strategier och insatser som leder 
till minskat försörjningsstöd. De sociala investeringar 
som kan behöva göras syftar till att skapa långsiktigt 
hållbara lösningar för individer och för samhället sett 
ur ett socioekonomiskt perspektiv.

Förvaltningens budgetram för år 2020 är i nivå med år 
2019 och det är av största vikt att  både ekonomiska 
och personella resurser används på det mest effektiva 
sättet. Samverkan i olika former kommer även fortsatt 
att vara viktig. 

Ett exempel är arbetsgruppen KAF Näringsliv som un-
der början av år 2020 kommer att påbörja  samarbete 
med kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet. 
Genom att få tillgång till varandras nätverk och kon-
taktytor  kommer näringslivet att gynnas både gällande 
kompetensmäkleri och företagsanpassad utbildning.

Kultur- och fritidsnämnden

Riktade statsbidrag för lovverksamheter för barn och 
unga upphör efter år 2019. Tillfälliga kommunala 
medel för denna verksamhet och de unga kommunut-
vecklarna finns även under år 2020.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Nämnden arbetar för att förbättra organisationens för-
måga att stödja samhället genom större samarbete med 
civilsamhället och frivilligresuser. Nämnden avser att 
stärka det civila försvaret genom att bygga upp en intern 
frivillig räddningsresurs.

Det ställs stora krav på informationssäkerhet och re-
dundans från samverkande förvaltningar och myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilket 
medför att den kommunala samordningscentralen 
behöver anpassas till samhällsutvecklingen och de krav 
som ställs för att driva verksamheten.

Den förväntade utvecklingen inom det trygghetsska-
pande arbetet är att effektivisera processen för läges-
bildshantering. Ökad digitalisering är ett verktyg i det 
fortsatta arbetet.

Socialnämnden

Socialnämnden behöver hitta sätt som innebär att 
samma arbete kan utföras med mindre resurser utan 
att det blir sämre kvalitet för den enskilde, arbeta mer 
tvärprofessionellt för att hitta sammansatta lösningar 
och insatser för individer med komplex problematik. 
Vidare behöver socialnämnden utveckla ledningssyste-
met och ta fram dokumentstöd som säkrar verksamhe-
ten men också kritiskt granska och ta bort rutiner som 
inte tillför värde. Det ska vara lätt att göra rätt.
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ning av återvinningsstationerna i Floby och Stenstorp 
kommer att göras för att kunna bygga tät ECA-yta för 
verksamheten.  Enligt sluttäckningsplanen för Floby 
och Stenstorp ska åtgärderna slutföras under år 2020.

Valnämnden

Ingen planerad verksamhet år 2020 eller år 2021 om 
det inte blir extraval eller folkomröstning.

BOLAGSFORM

Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings kommun har en positiv befolkningsutveck-
ling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och 
vakansgraden har i år liksom de senaste åren varit låg. 
Under år 2020 pågår nyproduktion av 73 bostäder med 
inflyttning december år 2020 och juni år 2021. Dessa 
bostäder är redan alla tecknade.  
 
Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitia-
tivet och har satt mål att minska energianvändningen 
med 20 procent från år 2015 till år 2030, samt att vara 
fossilfria senast år 2030. Förutom den klimatvinst som 
uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme 
och sophämtning en stor inverkan på resultatet och 
minskningen av förbrukningarna är en anledning till 
goda resultat. 

Bolaget har 11 anställda på kontoret. Av dessa har 5 
personer fyllt 60 år. Därför kommer en kompetensin-
ventering och organisationsöversyn att utföras i syfte 
att säkerställa det framtida personalbehovet.

Fastighets AB Mösseberg

Förvaltningen av befintliga fastigheter förväntas 
fortsätta som tidigare. Om hyresgäst efterfrågar mer 
lokalyta kan nyproduktion övervägas.
 
Under år 2020 kommer mark vid Terminal 1 på Bro-
gärdet att förvärvas. Bolaget har tidigare förvärvat 
byggnaden som finns på marken.

Under år 2020 kommer två av bolagets lån att refinan-
sieras och därmed kommer en större amortering att 
göras.

Tekniska nämnden

I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisning och för att väcka 
barnens och elevernas nyfikenhet kring mat. I riktlin-
jerna för kostavdelningen finns beslutade aktiviteter 
kring arbetet med att sprida förslag och idéer hur 
måltiden kan integreras i förskola och skola.

Stort fokus kommer att ligga på hållbara måltider 
vilket inkluderar t.ex. energianvändningen i köken, 
minskning av koldioxidutsläppen av inköpta livsmedel 
och matsvinn.

Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Falköping framkom det att översiktsplanen skulle 
följas av en trafikstrategi. Detta arbete åligger tekniska 
nämnden men arbetet har inte påbörjats än då driftsra-
men inte räckt till.
 
Under de närmaste åren kommer stora exploaterings-
projekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver sköt-
sel. Utbyggnad förväntas ske på Megaliten, Fåraberget, 
Prästgårdsgärde och Marjarp. Dessa utbyggnader tar 
stora resurser i anspråk under byggtiden men kräver 
även att medel avsätts för drift och underhåll. 

Många nya skolvägar ska säkras för att kunna ga-
rantera skolbarnen en säker väg till skolan i och med 
beslutet om en ny skolorganisation. Det enskilt största 
projektet är byggnationen av den nya 7-9-skolan i 
Falköping där den tänkta detaljplanen medför investe-
ringskostnader på 23,0 miljoner kronor för gata.

Arbete kommer att utföras med energiuppföljning och 
energibesparande åtgärder i samband med FEP-projek-
tet t.o.m. år 2020.  

Verksamheternas flyttningar till/från ersättningsloka-
ler, rivningar etc. är en utmaning för städavdelningen. 
Dimensionering och rekrytering av personal måste 
anpassas. För städavdelningen är det viktigt med fram-
förhållning i beslut som tas av verksamheterna som 
påverkar vilka städbehov som behövs.

Arbetet med avslutningsplan för hela Falevi-området 
fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi kommer 
att ske under året med slutmål år 2026. Tillfällig stäng-
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VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS)

Skatt på avfallsförbränning

Regeringen har beslutat att införa skatt på avfallsför-
bränning från och med 1 april 2020. Syftet är att mins-
ka avfallsmängderna, främja återvinning och gynna de 
företag som satsar på cirkulära affärsmodeller enligt 
regeringen. Skatten för år 2020 är 75 kr per ton och 
kommer att trappas upp stegvis till 100 kr per ton år 
2021 och 125 kr per ton år 2022. För AÖS del innebär 
det ökade kostnader med 3,2 mnkr under år 2020.
 
Nytt avfallsdirektiv från EU 

EU har beslutat om en rad ändringar inom avfalls-
området. Ändringarna ska implementeras i svensk 
lagstiftning från om med 5 juli 2020. Förändringarna 
syftar främst till att minska de totala avfallsmängderna, 
säkerställa återvinning av hög kvalitet samt få bort 
skillnader mellan EU-länderna när det gäller avfalls-
hantering. Återvinningsmålen är högt ställda och det 
kommer att krävas hårt arbete för att kunna nå dem. 
För invånarna i AÖS medlemskommuner innebär det 
mer och noggrannare sortering på sikt.

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara-
borg (MÖS)

Översyn av förbundets verksamhet

Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för Miljösam-
verkan östra Skaraborg att tilldela förbundschefen en 
rad olika uppdrag i syfte att utreda möjligheter till 
effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. 
Där ingår bland annat att utreda lämplig taxemodell för 
miljöbalkens område som till exempel möjliggör efter-
handsdebitering. Utredningen fortlöper under år 2020.

Digitalisering

Det uppgraderade verksamhetssystemet skapar helt nya 
förutsättningar för att kunna digitalisera verksamheten. 
Redan från och med år 2020 digitaliseras registrerings- 
och arkiveringsflödet. Fortsatt fokus under år 2020 
ligger på att driftsätta och marknadsföra e-tjänster för 
i första hand våra volymärenden såsom ansökan om 
avlopp och anmälan om värmepump. 

Inom kundperspektivet handlar det till stor del om att 
möjliggöra för kunderna att sköta sina ärenden digitalt 
genom fler integrerade e-tjänster. Effekter som vi 
vill uppnå är bland annat kortare handläggningstider, 
enklare för kunden att hantera och följa sina ärenden. 
Det bör medföra att det på sikt även blir billigare för 
kunden.
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 2  691 252      742 554      566 937      614 321     

Verksamhetens kostnader 3 -2 514 135     -2 510 893     -2 446 041     -2 443 587     

Avskrivningar 4 -131 858     -125 972     -108 306     -103 769     

Verksamhetens nettokostnader -1 954 742     -1 894 311     -1 987 411     -1 933 035     

Skatteintäkter 5  1 429 533      1 382 232      1 429 533      1 382 232     

Generella statsbidrag och utjämning 6  604 132      575 577      604 132      575 577     

Verksamhetens resultat  78 924      63 498      46 255      24 774     

Finansiella intäkter 7  13 118      7 675      14 831      9 248     

Finansiella kostnader 8 -27 650     -32 336     -18 558     -15 775     

Resultat efter finansiella poster  64 391      38 837      42 527      18 247     

Extraordinära poster  -      -      -      -     

ÅRETS RESULTAT  64 391      38 837      42 527      18 247     

ANALYS AV KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäk-
ter och generella bidrag. Under posten verksamhetens 
intäkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, 
bidrag, taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter 
minskade från år 2018 med 8 %. Externa bidrag från 
staten har minskat med drygt 40,0 mnkr jämfört med år 
2018. Det är främst riktade statsbidrag från Skolverket 
samt bidrag från Migrationsverket, både asylersättning 
och etableringsersättning som har minskat. Dessutom 
fick kommunen en försäkringsersättning på 15,0 mnkr 
år 2018.

Kommunens kostnader är i nivå med år 2018. Löner 
för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter och 
kostnader för pensioner är den i särklass största kost-
nadsposten i kommunens ekonomi. Posten uppgår till 
69 % av verksamhetens kostnader. Kostnaden för an-
ställda har ökat med 3 % sedan år 2018 vilket ungefär 
motsvarar den årliga löneöversynen.

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekonomin 
är nettokostnadsandelen. Detta nyckeltal visar hur stor 
andel av skatteintäkterna och de generella statsbidra-

gen som används för att finansiera verksamhetens 
nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnet-
to. Om nyckeltalet är 100 % innebär det att skattein-
täkterna och de generella statsbidragen precis täcker 
den löpande driften.

Nettokostnadsandelen förbättrades för år 2019 och 
hamnade på 97,9 %. Avskrivningarnas andel av skat-
teintäkter och generella statsbidrag har inte föränd-
rats sedan år 2018. Dock är kommunen inne i en tung 
investeringsfas vilket troligtvis kommer innebära 
att avskrivningarnas andel kommer öka framöver. 

KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEIN-
TÄKTER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

Summa 97,2 98,2 95,0 95,7 98,8 98,3 96,7 94,8 99,1 97,9
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Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ökar därmed från 0,9 % år 2018 till 2,1 % 
år 2019.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnader-
na öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. 
För år 2019 minskade nettokostnaderna i långsammare 
takt än skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är 
positivt för kommunens ekonomi.

Avskrivningar

Avskrivningarna (inklusive nedskrivningar, 1,1 mnkr) 
ökar under året med 4,5 mnkr till följd av höga inves-
teringsnivåer. 

Den största investeringen som aktiverades under året 
var Tåstorps demenscentrum, vilken aktiverades i de-
cember. Investeringen påverkar således avskrivnings-
kostnaden med endast en månad (ca 0,5 mnkr) år 2019. 
På helårseffekt blir avskrivningseffekten för Tåstorps 
demenscentrum ca 5,9 mnkr.

Finansnettot

I enlighet med den nya kommunala redovisningslagen 
värderas aktier som innehas för värdestegring i år till 
marknadsvärdet. Jämförelseårets siffror i resultaträk-
ningen är korrigerade i enlighet med rekommendation. 
Aktierna har under året haft en gynnsam utveckling 
och den finansiella intäkten avseende detta intäktsslag 
uppgår till 4,5 mnkr jämfört med 0,4 mnkr år 2018.

Indexering av avsättningen för E20 är i år positiv och 
höjer de finansiella intäkterna med 1,1 mnkr (-3,3 
mnkr).

Till följd av ökad låneskuld ökar räntekostnaderna med 
0,8 mnkr jämfört med år 2018.

Vinster och förluster vid avyttring av tillgång

Den här posten har historiskt sett varit en liten margi-
nell post för kommunen. Men från och med år 2018 får 
den stor betydelse för kommunens samlade resultat. 
24,4 mnkr påverkar kommunens intäkter i och med 
försäljningar av småhustomter och industrimark med 
markanläggningar. Viktigt att notera är att i exploa-
teringsområden byggs ofta gator mm för vilka kom-

munen kommer ha framtida avskrivnings- och drifts-
kostnader. Det innebär alltså att bara för att vinster 
redovisas ett specifikt år så innebär det inte att vinster 
görs totalt sett för ett område utan när alla tillgångar är 
avskrivna har det egna kapitalet påverkats och intäkter 
matchats mot kostnader.

Årets resultat

Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och kost-
nader och bör i förhållande till skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en längre 
tidsperiod. Årets resultat uppgår till 2,1 %. Nämnderna 
redovisar tillsammans en avvikelse på -6,0 mnkr. Barn- 
och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 
27,5 mnkr medan Socialnämnden redovisar ett över-
skott på 12,1 mnkr. Det ska dock påpekas att det inom 
Socialnämnden finns stor variation då Individ- och 
familjeomsorg redovisar ett underskott på 17,4 mnkr.
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Centralt redovisas ett överskott på 13,9 mnkr där 
framförallt vinster vid försäljning av tillgång påverkar 
resultatet positivt. 

Personalkomkostnadspålägg, pensioner, förändring av 
semesterlönskuld/timlöner redovisas centralt. År 2018 
var den enskilt största posten centralt avsättningen för 
deponier vilken belastade resultatet med 36,5 mnkr 
samt en försäkringsersättning på 15,0 mnkr. Motsva-
rande poster finns ej år 2019.

Årets resultat för Falköpings kommun innebär 1 276 
kr/invånare (558 kronor/invånare).

ANALYS AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultat uppgår till 64,4 mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med föregående år på 24,0 mnkr. 
Förbättringen beror i princip endast på att kommunens 
resultat har förbättrats.
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERNEN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 3 674 672 3 332 0

Materiella anläggningstillgångar 11 3 361 050 2 953 684 2 445 254 2 138 451

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 245 194 2 844 374 2 346 231 2 046 930

   Maskiner och inventarier 115 856 109 310 99 023 91 521

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 119 240 124 076 123 775 128 611

Summa Anläggningstillgångar 3 483 965 3 078 432 2 572 362 2 267 062

Bidrag till infrastruktur 14 52 259 42 000 52 259 42 000

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 15 499 1 080 360 931

Fordringar 16 145 812 197 423 142 827 171 160

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 17 64 315 87 750 42 210 81 000

Summa Omsättningstillgångar 210 625 286 253 185 396 253 091

SUMMA TILLGÅNGAR 3 746 850 3 406 685 2 810 018 2 562 153

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18

Årets resultat 64 391 38 836 42 527 18 247

Resultatutjämningsreserv 60 800 60 800 60 800 60 800

Övrigt eget kapital 1 098 357 1 059 507 981 373 963 126

Summa Eget kapital 1 223 548 1 159 144 1 084 700 1 042 173

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 141 335 121 375 141 335 121 356

Andra avsättningar 20 124 440 123 243 110 373 113 486

Summa Avsättningar 265 775 244 618 251 708 234 842

Skulder

Långfristiga skulder 21 1 753 631 1 482 328 1 027 036 811 733

Kortfristiga skulder 22 503 896 520 595 446 574 473 405

Summa Skulder 2 257 527 2 002 923 1 473 610 1 285 138

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

3 746 850 3 406 685 2 810 018 2 562 153

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 101 413 101 413 0 0

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998 24 647 867 676 847 647 867 676 847

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 5 926 8 909 5 926 8 909

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 25 11 106 11 410 676 912 621 235

   varav kommunala bolag 0 0 666 079 610 079

   varav övriga 10 827 11 123 10 827 11 123

   varav förlustgaranti egna hem 279 287 6 33
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ANALYS AV KOMMUNENS BALANSRÄKNINGEN

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Från och med år 2019 fördelas investeringarna i imma-
teriella och materiella anläggningstillgångar. Licenser 
klassificeras numera som immateriella anläggningstill-
gångar.

Stora investeringar har gjorts under året. Investerings-
redovisningen visar på en summa på 428,4 mnkr. Totalt 
har 535,4 mnkr färdigställts och aktiverats under år 
2019 varav delar har varit projekt pågående under flera 
år så som exempelvis Tåstorps demenscentrum. Acku-
mulerade avskrivningar ökar i högre takt på grund av 
ökade anskaffningar.

En cirkulationsplats som skänkts till Trafikverket, ca 
17,4 mnkr, har överförts från materiella anläggnings-
tillgångar till bidrag för statlig infrastruktur.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har minskat 
under året trots en kraftig värdeökning på aktier som 
innehas för att ge avkastning. Detta på grund av för-
sålda obligationer och nedskrivna värden på aktier i 
vindkraft.

Den nya kommunala redovisningslagen tillåter inte 
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar. 
Andelarna i Kommuninvest har därmed justerats under 
året. Dock har även jämförelseåret justerats så föränd-
ringen påverkar inte skillnaden mellan åren.

Förråd mm

Förråd mm uppgår till ett lågt belopp i förhållande till 
balansomslutningen. Posten består av tomter klara för 
försäljning, värderade till anskaffningsvärdet samt ett 
mindre lager av it-tillgångar.

Avsättningar

Pensionsavsättningarna ökar jämfört med föregående 
år med ca 20,0 mnkr inklusive särskild löneskatt. 
Orsaken till detta är främst intjänad förmånsbestämd 
ålderspension. För mer information om pensioner, se 
sid. 42. 

Övriga avsättningar består av två delar, avsättning för 
återställande av deponier samt avsättning för bidrag till 
statlig infrastruktur.

När det gäller avsättningen för återställande av depo-
nier så har den minskat med 2,3 mnkr jämfört med år 
2018 till följd av att upparbetade kostnader för återstäl-
lande har matchats mot avsättningen och därmed inte 
påverkat resultatet.

Avsättningen för E20 indexeras i enlighet med avtal. I 
år har indexeringen inneburit att avsättningen minskat. 

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder består främst av långa lån till 
kreditinstitut men även skulder avseende anslutnings-
avgifter vatten- och avlopp samt statliga investerings-
bidrag. För mer information om långfristiga skulder till 
kreditinstitut, se sid. 43.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna har minskat med 26,8 mnkr 
sedan föregående år. Både leverantörsskuld och semes-
terlöneskuld minskar. Dessutom var beloppet för inbe-
talda men ej intäktsförda belopp för tomtförsäljningar 
ca 30,0 mnkr högre år 2018 (intäkten bokförs först när 
hela köpet är klart).

ANALYS AV KONCERNENS BALANSRÄKNINGEN

Kommunkoncernens egna kapital har ökat med årets 
koncernresultat på 64,0 mnkr till att per 2019-12-31 
uppgå till 1 223,0 mnkr. Soliditeten på koncernnivå 
uppgår till 32,7 % (15,3 % inkl pensionsförpliktelse 
före år 1998). Denna nivå på koncernens soliditet får 
anses, vid en jämförelse med liknade kommuner, vara 
god. Falköping kommunkoncern har en stabil ekono-
misk bas att stå på. De framtida ekonomiska utmaning-
arna ligger i den höga investeringstakten. Kommun-
koncernens sammanlagda låneskuld kommer enligt 
plan att år 2023 uppgå till 2 600,0 mnkr. Detta utgör 
naturligtvis en stor risk vad gäller räntekänslighet. Det 
är mot bakgrund av detta mycket viktigt att hålla uppe 
resultatnivåerna så att självfinansieringsgraden inte blir 
för låg och att den externa upplåningen kan begränsas.
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  64 391      38 836      42 527      18 246     

Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar  131 858      125 972      108 306      103 769     

Justering för nedskrivningar och värderegl fin. anläggningstillgångar  201      246      201      246     

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar)  21 157      130 530      16 866      125 360     

Övriga likviditetspåverkande poster -386      42      -      -     

Realisationsresultat vid försäljning av tillgångar -24 307     -29 582     -20 827     -15 049     

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  192 915      266 044      147 074      232 573     

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag  13 302      17 671      13 302      17 671     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  51 610     -24 112      28 332     -16 452     

Ökning/minskning av förråd och varulager  581     -701      571     -733     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -16 699      13 804     -26 831      29 820     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  241 709      272 706      162 448      262 878     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -3 521     -229     -3 428      -     

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  -      -      -      -     

Investering i materiella anläggningstillgångar -588 427     -456 765     -460 234     -355 692     

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  56 682      56 458      48 302      40 143     

Omklassificering till bidrag statlig infrastruktur  17 433      -      17 433      -     

Omklassificering till exploateringsfastighet  311      -      311      -     

Investering i kommunkoncernföretag  -      -      -      -     

Försäljning av kommunkoncernföretag  -      -      -      -     

Förvärv av finansiella tillgångar -780     -1 745     -780     -1 745     

Avyttring av finansiella tillgångar  5 415      3 499      5 415      3 499     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -512 887     -398 782     -392 981     -313 795     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  260 000      255 000      200 000      195 000     

Amortering av skulder för finsansiell leasing  -      -      -      -     

Amortering av långfristiga skulder -4 000     -5 419      -      -     

Omklassificering av långt lån till kort lån  2 000      -      2 000     

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  258 000      179 581      202 000      125 000     

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Upplösning av bidrag  7 174      7 000      7 174      7 000     

Omklassificering fr materiell anläggningstillgång -17 433      -     -17 433      -     

Ej likviditetspåverkande poster, bidrag statlig infrastruktur -10 259      7 000     -10 259      7 000     

Årets kassaflöde -23 436      60 505     -38 791      81 083     

Livida medel vid årets början  87 750      27 244      81 000     -83     

Likvida medel vid årets slut  64 315      87 750      42 210      81 000     
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Notförteckning

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningslagen regleras av La-
gen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 
2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kommun-
serktorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen 
och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-
sificeras som anläggningstillgång om beloppet översti-
ger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till 46 500 kr (ett prisbasbelopp).

Anskaffningsvärde 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 
konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter 
som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de 
hänför sig till.

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde 
är ej satt på kommunens anläggningstillgångar. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifierbara komponenter med oli-
ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 
sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen för respektive anläggningstillgång inom förvalt-
ningens område. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämas, dvs. lika stora no-
minella belopp varje år. Avskrivning påbörjas löpande 
under året när det gäller maskiner och inventarier. 
Investeringar i fastigheter och försäljningar bokförs i 
augusti och december vilket är en förbättring jämfört 
med år 2018 då bokföring skedde endast i december. 
Dock innebär denna hantering att avskrivningarna 
torde vara något för låga.

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 14,9 
mnkr.

En cirkulationsplats som har skänkts till Trafikverket, 
ca 17,4 mnkr, har omklassificerats till bidrag under 
statlig infrastruktur under år 2019.

Finansiella anläggningstillgångar

I och med ny redovisningslag får inte längre finansiella 
anläggningstillgångar skrivas upp. Tidigare gjord 
uppskrivning i Kommuninvest har återförts vilket har 
justerat jämförelsesiffrorna för år 2018.

Aktieägartillskott som lämnats i syfte att täcka förlus-
ter har redovisats som finansiell tillgång. Motsvarande 
summa har skrivits ner via ett regleringskonto och 
därmed påverkat resultatet.

Aktier som innehas i syfte att generera värdeökning 
har via ett regleringskonto redovisats till marknads-
värde.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas en-
ligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Pensionsåtaganden 
för anställda i de företag som ingår i den kommunala 
koncernen redovisas enligt K3.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-
pension redovisas som avsättning när det är troligt att 
de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 
lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse
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Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen 
intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av pre-
mie sker till den försäkring som medarbetaren valt.

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

Aktualiseringsgraden uppgår till 98,0 %. (Aktuali-
seringsgrad = "den del av personakterna för anställd 
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrunande anställningar." källa: rkr.se)

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas två gånger per år av 
kommunens pensionsadministratör KPA och bokas till 
i beräkningen angivna värden.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget till E20 indexeras i enlighet med avtal med 
Trafikverkets investeringsindex för väghållning. Öv-
riga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig infra-
struktur, har inte indexerats utan uppgår till summa 
enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-
ningen för återställande av deponier utan beräkningen 
som gjordes i bokslutet år 2018 gäller även i detta 
bokslut.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 
återställning uppstår.

Intäkter från exploatering

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redo-
visas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen 
del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag 
(anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock åter-
finns anslutningavgifter för gata och park, som minskar 
anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till 
och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter

SKL:s decemberprognos har använts vid redovisningen 
av skatteintäkterna.

Operationell leasing/Ej uppsägningsbara hyreskon-
trakt

Information om ej operationell leasing/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 
finns någon förteckning över kommunens samtliga 
avtal.

Byte av redovisningsprincip

I enlighet med ny lagstiftning inom det kommunala 
redovisningsområdet har två redovisningsprinciper 
uppdaterats:
1. Aktier och obligationer värderas från och med år 

2019 till marknadsvärde.
2. Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar 

är inte längre tillåtet vilket får konsekvenser får 
värdet på tillgången i Kommuninvest.

Jämförelsesiffrorna för föregående år har räknats om så 
att innevarande år och föregående är jämförbara. Not 
28 visar vilka effekter förändringen har fått på ingå-
ende balanser år 2019. 

Koncernredovisning

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 
- Falköpings Hyresbostäder AB (med det helägda dot-
terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg)
- Hotellfastigheter i Falköping AB
- Ekehagens Forntidsby AB

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bred-
band AB och är även stiftare till Stiftelsen Ekehagens 
Forntidsby. Under rubriken Koncernredovisning i de 
finansiella rapporterna ingår Falköpings kommun och 
Falköpings Hyresbostäder AB. Övriga företag bedöms 
vara för små för att ingå.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 51 437 52 101 51 437 52 101

Taxor och avgifter 119 943 113 504 119 943 113 504

Hyror och arrenden 169 568 168 248 51 233 55 145

Bidrag 225 816 269 956 225 816 269 956

Vinster vid avyttring av tillgångar 24 420 17 015 24 420 17 015

Försäkringsersättning 21 16 388 21 16 388

Övriga intäkter 100 045 106 012 94 065 90 212

Summa verksamhetens intäkter 691 251 743 224 566 936 614 321

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendevalda -8 407 -7 231 -8 155 -7 231

Lön personal -1 209 652 -1 178 067 -1 195 985 -1 161 368

Sociala avgifter -373 068 -366 765 -369 141 -362 545

Pensionskostnader och särskild löneskatt -134 335 -126 068 -132 528 -124 647

Material och tjänster -679 005 -685 928 -636 361 -651 529

Bidrag, vård och ersättningar -101 692 -97 843 -101 692 -97 843

Förluster vid avyttring av tillgångar -4 478 -1 973 -4 478 -1 973

Förändring av avsättning 2 298 -36 451 2 298 -36 451

Skatt på årets resultat -5 797 -5 284 0 0

Summa verksamhetens kostnader -2 514 136 -2 505 610 -2 446 042 -2 443 587

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivning immateriella anläggningstillg -518 0 -95 0

Avskrivning byggnader och anläggningar -102 353 -99 028 -81 229 -78 532

Avskrivningar maskiner och inventarier -27 897 -26 944 -25 892 -25 237

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -1 090 0 -1 090 0

Summa avskrivningar och nedskrivningar -131 858 -125 972 -108 306 -103 769

Nedskrivning av VA-anläggningsobjekt mejeriet har skett med 140 tkr. Slutreglering mot kund har skett 2018-12-31.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts på följnade objekt.

* Åsarps förskola: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00053) har föreslått byggnadsnämnden att inleda detaljplaneläggning för del av 

fastigheten Alvared 4:164. Inget beslut om försäljning har ännu fattats och därmed skrivs inte värdet ned.

* Yllestad skola: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00152) har beslutat om att lägga ut Yllestad skola med anslutande tomtmark till försäljning. 

Försäljningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.

* Vandrarhemmet Mösseberg: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00208) har beslutat om att lägga ut Vandrarhemmet Mösseberg med 

tillhörande tomtmark till försäljning. Försäljningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt 1 443 007 1 389 056 1 443 007 1 389 056

Preliminär slutavräkning innevarande år -14 252 -2 010 -14 252 -2 010

Slutavräkningsdifferens föregående år 778 -4 816 778 -4 816

Summa skatteintäkter 1 429 533 1 382 231 1 429 533 1 382 231
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NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning 410 004 398 000 410 004 398 000

Kommunal fastighetsavgift 61 799 60 225 61 799 60 225

Bidrag för LSS-utjämning 15 469 11 076 15 469 11 076

Kostnadsutjämningsbidrag 75 107 66 981 75 107 66 981

Regleringsbidrag 23 275 5 183 23 275 5 183

Övriga bidrag 18 479 34 113 18 479 34 113

Summa generella statsbidrag och utjämning 604 133 575 578 604 133 575 578

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar 4 816 6 458 4 884 6 527

Ränteintäkter 1 354 1 463 1 334 1 442

Vinst vid avyttring av fin anläggningstillgång 1 326 0 1 326 0

Verkligt värde fin anläggningstillgång 4 501 -246 4 501 -246

Borgensavgift 0 0 1 665 1 525

Indexering E20 1 120 0 1 120 0

Övriga finansiella intäkter 1 0 1 0

Summa finansiella intäkter 13 118 7 675 14 831 9 248

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -19 214 -25 914 -10 122 -9 353

Ränta på pensionsavsättningar -3 181 -2 729 -3 181 -2 729

Borgensavgift 0 0 0 0

Indexering E20 0 -3 282 0 -3 282

Verkligt värde fin anläggningstillgångar -4 503 0 -4 503 0

Övriga finansiella kostnader -752 -411 -752 -411

Summa finansiella kostnader -27 650 -32 336 -18 558 -15 775

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning 1 058 15 236 0 15 000

Summa jämförelsestörande poster 1 058 15 236 0 15 000

Försäkringsersättningen i kommunen, 2018, avser förskolan Urd som eldhärjades i augusti 2016.
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NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 2 049 1 820 0 0

Inköp 3 521 229 3 428 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 5 570 2 049 3 428 0

Ingående ack.avskrivningar -1 377 -1 013 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -518 -364 -95 0

Utgående ack. avskrivningar -1 895 -1 377 -95 0

Ingående ack. nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0

Utgående ack. nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 3 674 672 3 332 0

Genomsnittlig avskrivningstid 3 0

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 672 807 0 0

Årets investeringar 3 521 229 3 428 0

Utrangeringar och avyttringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -518 -364 -95 0

Övriga förändringar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 3 674 672 3 332 0

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 3 859 717 3 676 443 2 739 396 2 655 258

Inköp 649 214 235 416 524 507 115 480

Försäljningar -37 072 -32 286 -19 770 -28 382

Utrangeringar -8 708 -2 960 -8 708 -2 960

Överföringar -20 813 -16 896 -20 813 0

Utgående anskaffningsvärde 4 442 337 3 859 716 3 214 611 2 739 395
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Ingående ack. avskrivningar -1 295 375 -1 214 051 -942 000 -869 717

Försäljningar 12 391 7 384 0 5 262

Utrangeringar 4 231 987 4 231 987

Överföringar 1 388 16 896 1 388 0

Årets avskrivningar -111 718 -106 590 -81 229 -78 531

Utgående ack. avskrivningar -1 389 083 -1 295 375 -1 017 610 -942 000

Ingående ack. nedskrivningar -20 087 -28 014 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 8 677 7 927 -1 090 0

Utgående ack. nedskrivningar -11 410 -20 087 -1 090 0

Pågående anläggningar 203 350 300 119 150 319 249 534

Utgående redovisat värde 3 245 194 2 844 373 2 346 230 2 046 929

Genomsnittlig avskrivningstid 34 33

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 422 647 381 097 386 122 360 903

Inköp 34 445 41 781 33 395 25 219

Försäljningar -223 -231 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 456 869 422 647 419 517 386 122

Ingående ack. avskrivningar -313 337 -286 625 -294 601 -269 364

Försäljningar 223 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -27 897 -26 713 -25 892 -25 237

Utgående ack. avskrivningar -341 011 -313 338 -320 493 -294 601

Ingående ack. nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0

Utgående ack. nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 115 857 109 309 99 023 91 521

Genomsnittlig avskrivningstid 15 14



68   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2019

EKONOMISK REDOVISNING   |  

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 2 653 565 2 528 850 1 888 917 1 877 080

Årets investeringar 683 658 277 197 557 901 140 699

Utrangeringar och avyttringar -29 159 -27 107 -24 248 -25 094

Årets nedskrivningar/återföringar 8 677 7 927 -1 090 0

Årets avskrivningar -139 615 -133 303 -107 121 -103 768

Övriga förändringar -19 425 0 -19 425 0

Pågående investeringar 203 350 300 119 150 319 249 534

Redovisat värde vid årets slut 3 361 051 2 953 682 2 445 253 2 138 450

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier

Falköpings Hyresbostäder 0 0 4 600 4 600

Hotellfastigheter i Falköping 3 400 3 400 3 400 3 400

Falbygdens Bredband 125 125 125 125

Ekehagens forntidesby 375 375 375 375

Mularps vind 5 725 1 872 5 725 1 872

   Nedskrivning Mularps vind -3 853 0 -3 853 0

Backgårdens vind 330 180 330 180

   Nedskrivning Backgårdens vind -300 0 -300 0

Inera 43 43 43 43

Summa aktier 5 845 5 995 10 445 10 595

Andelar

Falbygdens Mat & Kultur 75 75 75 75

Svensk turism 10 10 10 10

Svenska turistrådet 30 30 30 30

Kommuninvest 16 894 16 894 16 894 16 894

   Återföring av uppskrivning Kommuninvest -6 764 -6 764 -6 764 -6 764

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

Bruk för alla 0 10 0 10

Bostadsrätter 9 9 9 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav 65 65 0 0

Summa andelar 17 726 17 736 17 661 17 671
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Aktier och obligationer, pensionsmedel

Telia, marknadsvärde 18 113 18 891 18 113 18 891

   Anskaffningsvärde 21 681 21 681 21 681 21 681

   Orealiserat -3 568 -2 790 -3 568 -2 790

Swedbank, marknadsvärde 9 064 12 854 9 064 12 854

   Anskaffningsvärde 11 128 11 128 11 128 11 128

   Orealiserat -2 063 1 726 -2 063 1 726

Volvo, marknadsvärde 5 492 4 058 5 492 4 058

   Anskaffningsvärde 2 949 2 949 2 949 2 949

   Orealiserat 2 543 1 109 2 543 1 109

Sandvik, marknadsvärde 9 133 6 318 9 133 6 318

   Anskaffningsvärde 4 474 4 474 4 474 4 474

   Orealiserat 4 659 1 844 4 659 1 844

SEB A, marknadsvärde 7 046 6 888 7 046 6 888

   Anskaffningsvärde 7 104 7 104 7 104 7 104

   Orealiserat -58 -216 -58 -216

Astra, marknadsvärde 14 103 10 106 14 103 10 106

   Anskaffningsvärde 7 211 7 211 7 211 7 211

   Orealiserat 6 892 2 895 6 892 2 895

Handelsbanken, marknadsvärde 4 541 4 424 4 541 4 424

   Anskaffningsvärde 5 402 5 402 5 402 5 402

   Orealiserat -861 -978 -861 -978

Summa aktier och obligationer, marknadsvärde 67 491 63 538 67 491 63 538

Summa anskaffningsvärde 59 947 59 947 59 947 59 947

Summa orealiserat 7 543 3 590 7 543 3 590

Obligationer, förlagsbevis

Klövern 5 021 5 056 5 021 5 056

   Anskaffningsvärde 5 000 5 000 5 000 5 000

   Orealiserat 21 56 21 56

Nordea 18 004 22 982 18 004 22 982

   Anskaffningsvärde 17 696 22 708 17 696 22 708

   Orealiserat 309 274 309 274

Summa obligationer, förlagsbevis 23 025 28 039 23 025 28 039

Långfristig utlåning 5 154 8 769 5 154 8 769

Summa finansiella anläggningstillgångar 119 241 124 076 123 776 128 612
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NOT 13 ÖKNING/MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Falbygdens Bredaband -392 -392 -392 -392

Mularps vind

   Ägarlån omvandlat till aktieägartillskott -3 853 0 -3 853 0

   Nytt ägarlån 780 0 780 0

Backgårdens vind

   Ägarlån omvandlat till aktieägartillskott -150 0 -150 0

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar -3 615 -392 -3 615 -392

NOT 14 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20

   Bidrag 70 000 70 000 70 000 70 000

   Upplösning (10 år) -35 000 -28 000 -35 000 -28 000

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46*

   Bidrag 17 433 0 17 433

   Upplösning (25 år) -174 0 -174

Summa bidrag till statlig infrastruktur 52 259 42 000 52 259 42 000

*Falköpings kommun har byggt en cirkulationsplats som sedan skänkts till Trafikverket. Innan investeringen överfördes till bidrag för

statlig infrastruktur hanterades den som en materiell anläggningstillgång. Jan-sep är tillgången avskriven linjärt via anläggningsreskontran.

NOT 15 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd 188 263 49 114

Exploateringsmark 311 817 311 817

Summa förråd och exploateringsmark 499 1 080 360 931

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Interimsfordringar 19 346 19 258 16 370 19 258

Kundfordringar 26 102 62 764 27 891 62 764

Preliminär skatt 19 835 19 458 19 835 19 458

Övriga kortfristiga fordringar 80 528 95 796 78 730 69 680

Summa kortfristiga fordringar 145 812 197 276 142 827 171 160

NOT 17 KASSA OCH BANK

Kassa 59 55 50 55

Bank 73 872 33 608 51 776 26 858

Plusgiro -9 616 54 087 -9 616 54 087

Summa kassa och bank 64 315 87 750 42 210 81 000
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NOT 18 EGET KAPITAL

Eget kapital 1 159 157 1 120 307 1 042 173 1 023 926

Årets resultat 64 391 38 836 42 527 18 247

Summa eget kapital 1 223 548 1 159 143 1 084 700 1 042 173

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

   därav resultatutjämningsreserv 60 800 60 800 60 800 60 800

   därav social investeringsreserv 3 035 4 329 3 035 4 329

NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE 
FÖRPLIKTELSER
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 121 375 105 597 121 356 105 556

Nyintjänad pension, varav

- förmånsbestämd ålderspension 9 082 7 505 9 082 7 505

- Särskild avtalspension 0 611 0 611

- PA-KL 1 449 0 1 449

- nyintjänad PBF/PRF 3 312 4 539 3 312 4 539

- nyintjänad OPF_KL 31 54 31 54

Årets utbetalningar -3 853 -2 861 -3 853 -2 861

Slutbetalning FÅP 0 247 0 247

Utbetalning ÖK-SAP 0 -60 0 -60

Nya efterlevandepensioner 1 199 0 1 199

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 224 2 729 3 224 2 729

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Visstidspension och avgångsersättning 5 214 0 5 214

Övrig post -3 258 -49 -3 258 -49

Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/ 0 0 0 0

   överföring till stiftelse

Ökning/minskning av avsättning med anledning av värde- 0 0 0 0

   förändringar på stiftelsens tillgångar.

Förändring av löneskatt 3 578 3 085 3 578 3 085

Pensionsavsättning bolaget 0 -22 0 0

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 141 353 121 375 141 334 121 356

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsatt för återställande av deponier*

Redovisat värde vid årets början -39 040 -3 926 -39 040 -3 926

Nya avsättningar 0 -36 451 0 -36 451

Ianspråkstagna avsättningar 2 298 1 337 2 298 1 337

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0

Utgående avsättning -36 742 -39 040 -36 742 -39 040

* Avser deponierna i Falevi, Floby och Stenstorp.
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Avsatt för bidrag till statlig infrastruktur*

Redovisat värde vid årets början -74 446 0 -74 446 0

Omklassificering från långfr skuld 0 -67 000 0 -67 000

Nya avsättningar -305 -1 350 -305 -1 350

Ianspråkstagna avsättningar 0 186 0 186

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet 1 120 -6 282 1 120 -6 282

Utgående avsättning -73 631 -74 446 -73 631 -74 446

* Avsättning gjord för E20 ( 72,2 mnkr), gång- och cykelväg längs väg 2687 genom Broddetorp (0,6 mnkr), gångbana längs väg 2669, 

Odensberg (0,6 mnkr) och vägbro Jönköpingsbanan, Vartofta (0,3 mnkr).

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ingående låneskuld -1 464 658 -1 215 076 -794 063 -599 063

Nypplåning under året -260 000 -253 885 -200 000 -195 000

Omfört till kortfristig skuld -2 000 0 -2 000 0

Årets amortering 4 000 4 303 0 0

Summa långfristig låneskuld -1 722 658 -1 464 658 -996 063 -794 063

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag

Ingående värde -9 063 0 -9 063 0

Nya bidrag -7 749 -9 087 -7 749 -9 087

Resultatförda bidrag 330 24 330 24

Summa förutbetalda investeringsbidrag -16 482 -9 063 -16 482 -9 063

Återstående antal år (vägt snitt)

Anslutningsavgifter VA

Ingående värde -8 608 0 -8 608 0

Nya anslutningsavgifter -6 066 -8 622 -6 066 -8 622

Resultatförda avgifter 183 14 183 14

Summa förutbetalda anslutningsavgifter -14 491 -8 608 -14 491 -8 608

Återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar

som finansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Summa långfristiga skulder -1 753 631 -1 482 329 -1 027 036 -811 734
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NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder -135 438 -138 607 -104 212 -111 216

Upplupna räntor -672 -297 -351 71

Upplupen pensionskostnad -51 107 -50 348 -51 107 -50 348

Semesterlöneskuld -103 026 -105 876 -100 990 -103 806

Kortfristig del av låneskuld -7 000 -9 000 -3 000 -5 000

Övriga kortfristiga skulder -206 653 -215 798 -186 914 -203 107

Summa kortfristiga skulder -503 896 -519 926 -446 574 -473 406

NOT 23 VINST/FÖRLUST VID FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNGAR

Fastigheter

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde 0 0

Realisationsvinst 0 0

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde -4 477 -1 973

Realisationsförlust -4 477 -1 973

Vinst/förlust vid försäljning fastighet -4 477 -1 973

Inventarier och maskiner

Försäljningspris 2 565 1 563

Bokfört värde 0 0

Realisationsvinst 2 565 1 563

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde -1 0

Realisationsförlust -1 0

Vinst/förlust vid försäljning invent/maskin 2 564 1 563

Exploateringsfastighet

Försäljningspris 45 737 38 638

Bokfört värde från anläggn.tillgång -23 065 -21 624

Bokfört värde från oms.tillgång -817

Vinst 21 855 17 014

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde 0 0

Förlust 0 0

Vinst/förlust vid försäljning exploateringsmark 21 855 17 014

Summa vinst/förlust vid försäljning av tillgång 19 942 16 604
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NOT 24 ANSVARSFÖRBINDESE FÖR PENSIONER

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt 676 846 695 908 676 846 695 908

Ränte- och basbeloppsuppräkning 17 041 14 495 17 041 14 495

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Årets utbetalningar -30 882 -28 903 -30 882 -28 903

Aktualisering 0 -1 424 0 -1 424

Övrig post -9 481 491 -9 481 491

Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av 0 0 0 0

   försäkring/Överföring till stiftelse

Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning 0 0 0 0

   av värdeförändring på stiftelsens tillgångar

Förändring av löneskatt -5 658 -3 721 -5 658 -3 721

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 647 866 676 846 647 866 676 846

NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunägda företag

Falköpings Hyresbostäder 0 0 666 079 610 079

Egna hem och småhus

SBAB Bank AB 0 15 0 15

AB Balken Finas Sweden 6 18 6 18

Övriga

Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för 100 100 100 100

Bostadsrättsföreningen Tryggheten 7 116 7 412 7 116 7 412

Bredband Jättene 1 000 1 000 1 000 1 000

Luttra fiber ek för 2 611 2 611 2 611 2 611

Övriga 273 254 0 0

Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser 11 106 11 410 676 912 621 235

NOT 26 RÄKENSKAPSREVISION

Total kostnad för räkenskapsrevision: 0,1 mnkr (avser kostnad till sakkunnigt biträde) . 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision (inkl. verksamhetsrevision) uppgår till 1,7 mnkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 1,1 mnkr.

NOT 27  SÄRREDOVISNINGAR

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisningen återfinns på sidan 89 i detta dokument.



ÅRSREDOVISNING 2019   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  75

EKONOMISK REDOVISNING   |     |   EKONOMISK REDOVISNING

NOT 28 BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP PGA NY REDOVISNINGSLAG

Tillgångar Eget kapital

Fin anl tillg Övrigt EK Årets resultat

UB 2018 enl. Årsredovisningen 131 454 -965 723 -18 493

1a. Finansiella instrument, aktier

     Värdeökning under 2018, verkligt värde 416 -416

     Värdeökning fin instr före 2018, verkligt värde 3 174 -3 174

1b. Finansiella instrumet, obligationerna

     Värdeökning under 2018, verkligt värde -663 663

     Värdeökning fin instr före 2018, verkligt värde 993 -993

2. Uppskrivning andelar Kommuninvest

     Återföring, tidigare års uppskrivning, Kommuninvest -6 764 6 764

Justerat IB 2019 128 611 -963 127 -18 247
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(TKR)
NETTOKOSTNAD  

2019 
NETTOKOSTNAD 

2018 
BUDGET ENL. BESLUT 

2018-11-26
BUDGET 2019 AVVIKELSE

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -643,7 -593,3 -603,3 -616,2 -27,5

Byggnadsnämnden -1,7 -1,4 -1,8 -1,8 0,1

Kommunstyrelsen -99,7 -98,8 -104,4 -105,9 6,2

Kompetens- och arbetslivsnämnden -54,1 -45,1 -53,3 -54,6 0,5

Kultur- och fritidsnämnden -41,6 -38,8 -40,3 -41,7 0,0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -30,7 -31,5 -30,6 -30,7 0,1

Socialnämnden -761,7 -736,5 -759,9 -773,8 12,1

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -574,8 -559,5 -602,2 -604,4 29,5

Individ- och familjeomsorg -186,8 -177,0 -157,7 -169,4 -17,4

Tekniska nämnden -375,9 -374,9 -374,2 -378,4 2,4

Kommunrevisionen -1,7 -1,2 -1,3 -1,3 -0,4

Valnämnden -0,5 -0,8 -0,9 -0,9 0,4

Summa nämnder -2 011,1 -1 922,3 -1 970,0 -2 005,2 -6,0

Centralt
Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivar-
avg, pensioner o särsk löneskatt -75,0 12,5 -24,8 -24,8 -50,2

Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk 
löneskatt 46,1 -42,1 0,0 0,0 46,1

Förändring av semesterlöneskuld 2,7 -0,9 3,0 3,0 -0,3

Förändring av timlöneskuld 4,0 -0,1 0,0 0,0 4,0

Löneutrymme -8,1 0,0 -36,1 -2,4 -5,7

Moms omsorgsboende 5,7 5,7 5,0 5,0 0,7

Fastighetsskatt 0,3 -0,6 0,0 0,0 0,3

SIR -1,3 -1,4 0,0 0,0 -1,3

Vinst vid avyttring av tillgångar 24,0 17,0 0,0 0,0 24,0

Förlust vid avyttring av tillgångar -3,9 -2,0 0,0 0,0 -3,9

Försäkringsersättning 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7,2 -7,0 -7,0 -7,0 -0,2

Avsättning deponier 0,0 -36,5 0,0 0,0 0,0

Internleasing byte redovisnprincip 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0

Övrigt finansverksamheten 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

Summa centralt -12,4 -45,0 -59,9 -26,2 13,9
SUMMA SKATTEFIN. VERKSAMHET -2 023,5 -1 967,3 -2 029,9 -2 031,4 7,9

TAXEFIN. VERKSAMHET

Vatten och avlopp -1,7 -3,8 0,0 0,0 -1,7

Biogas 0,5 0,9 -0,3 -0,3 0,8
SUMMA TAXEFIN. VERKSAMHET -1,2 -3,0 -0,3 -0,3 -0,9

TOTALT -2 025,6 -1 970,2 -2 030,2 -2 031,7 6,1

Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefinansierade nämnder, 
centrala poster och taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar 
skattemedlen till nämnderna. Centrala poster är exempelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/
förluster vid avyttring av tillgång. Taxefinansierad verksamhet finansieras i princip av abonnenterna och inte via 
skattemedel.

Driftredovisning

Tabellen fortsätter på nästa sida.



ÅRSREDOVISNING 2019   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  77

EKONOMISK REDOVISNING   |     |   EKONOMISK REDOVISNING

(TKR)
NETTOKOSTNAD  

2019 
NETTOKOSTNAD 

2018 
BUDGET ENL. BESLUT 

2018-11-26
BUDGET 20189 AVVIKELSE

Övriga poster

Avskrivningar -108,3 -103,8 -110,0 -110,0 1,7

Återföring av kapitalkostnader 145,5 140,9 138,3 139,8 5,7

Skatteintäkter 1 429,5 1 382,2 1 429,7 1 429,7 -0,2

Generella statsbidrag 604,1 575,6 597,4 597,4 6,7

Finansiella intäkter 14,8 9,5 7,0 7,0 7,8

Finansiella kostnader -18,5 -15,7 -13,0 -13,0 -5,5

Summa övriga poster 2 067,2 1 988,7 2 049,4 2 050,9 16,3

ÅRETS RESULTAT  42,5 18,5 19,2 19,2 23,3

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens negativa avvikelse mot budget beror i 
huvudsak på kraftigt minskade externa intäkter jämfört 
med tidigare år. En lång ihållande trend med ökande 
externa intäkter bröts år 2019. Externa intäkter innefat-
tar riktade statsbidrag samt försäljning av skolplats, 
dvs elever/barn från andra kommuner. I takt med att 
platserna i de kommunala skolorna och förskolorna 
fylls med barn och elever från Falköping blir möjlig-
heten att bereda plats för barn och elever från andra 
kommuner allt mindre.

Även på kostnadssidan finns en avvikelse mot budget, 
exempelvis har skolskjuts ökat med 12 % och fler 
elever blivit inskrivna i särskolan jämfört med föregå-
ende år, men den ökningen förklarar bara en liten del 
av underskottet. Den i särklass största anledningen till 
nämndens underskott är de minskade intäkterna.
I tabellen redovisas resultat per verksamhet. Det här 
gäller endast den kommunala verksamheten, dvs elever 
som exempelvis läser på ett gymnasium i en annan 
kommun redovisas under övrigt. Detsamma gäller 
elever från en annan kommun som läser på Ållebergs-
gymnasiet, den intäkten det genererar redovisas här 
också under övrigt. Detta för att tydligt visa budget-
följsamheten hos nämndens verksamheter.

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Förskola -128,4 -112,8 -130,4 2,1 0,2

Grundskola -262,1 -243,6 -258,0 -4,2 -3,4

Gymnasium -98,3 -102,5 -92,2 -6,2 -0,2

Övrigt -155,0 -134,4 -135,6 -19,3 -2,5

Summa nämnden -643,8 -593,3 -616,2 -27,6 -6,0

Förskola

Förskolan håller sin budget med marginal.

Grundskola

Grundskolan visar en negativ avvikelse mot budget, 
den beror på att man haft högre personalkostnader än 
budgeterat.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en negativ avvikelse mot budget. 
Den beror till största delen på minskade intäkter från 
migrationsverket, sk asylpengar, som minskat markant 
jämfört med föregående år. Avvikelsen här återfinns 
med andra ord på intäktssidan.

Tabellen fortsätter från föregående sida.
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KOMMUNSTYRELSEN

På kommunledningsförvaltningens stadsbyggnads-
avdelning finns den största budgetavvikelsen, ett 
överskott av intäkter. Detta beror på att utfallet av 
förrättnings- och granskningsavgifterna till kommu-
nens kunder/medborgare är högre än budget. Detta 
är kopplat till utbyggnad och exploatering som pågår 
i Falköpings kommun. Intäkter blir därför högre då 
husutsättningar, lantmäteriförrättningar, nybyggnads-
kartor, planering, försäljningar och bygglov faktureras 
i högre grad. Under året har ökade insatser av före-
tagshälsovården krävts och därmed resulterat i högre 
kostnader än förväntat. 

Inom Samverkan och Samordning periodiseras ett in-
vesteringsbidrag till Floby Ryttare. Föreningen väntar 
på svar från andra bidragsgivare för att projektet kan 
genomföras i sin helhet, innan investeringsbidraget 
från Falköpings kommun kan utbetalas. Det finns 
även en positiv budgetavvikelse inom överförmyndare 
beroende på att budgeterade arvoden till godemän inte 
har utnyttjats. Inom Miljösamverkan finns ett överskott 
som beror på en återbetalning från MÖS avseende år 
år 2018.

Under årets budgeterade oförutsett som var på 2,0 
mnkr har endast hälften används, där av ett överskott 
inom Politik.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Utbildning av vuxna -29,0 -23,8 -23,9 -5,1 -2,6

Arbetsmarknad -10,8 -8,0 -16,0 5,1 2,3

Gemensamt -14,2 -13,3 -14,7 0,5 0,3

Summa nämnden -54,1 -45,1 -54,6 0,5 -54,6

Utfallet för Kompetens- och arbetslivsnämnden per 
helår blev 54,0 mkr vilket är i nivå med budget. 

Nämnden är beroende av externa intäkter och har 
nogsamt följt utvecklingen av  både schablonersätt-
ning och statsbidrag för Yrkesutbildningar som är 
två viktiga poster. Tidigt i prognosarbetet skrevs de 
budgeterade beloppen ned, vilket också blev utfallet 
per helår. Lönebidrag är ytterligare en viktig intäkt då 
nämnden har ett antal bidragsanställningar och utfal-
let blev något bättre än budget.  Personalkostnader 
är lägre än budget i de olika verksamheterna utifrån 
sjukskrivningar samt budgeterade men ej tillsatta tjäns-
ter. Utfallet för övriga kostnader kopplade till de olika 
verksamheterna ligger i nivå med budget. 

Tidigare år har nämnden periodiserat belopp främst 
utifrån statsbidrag som betalts ut under innevarande år 
men där eleverna slutför sin utbildning under näst-
kommande år. Så har även skett i detta bokslut för att 
säkerställa elevernas rätt till utbildning. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Kommunledningsför-
valtningen -76,7 -73,4 -80,2 3,5 3,0

Samverkan och 
samordning -16,0 -16,7 -17,3 1,3 0,0

Politik -6,9 -8,7 -8,4 1,5 0,1

Summa nämnden -99,7 -98,8 -105,9 6,2 3,1

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Ledning, strategi -12,5 -11,8 -11,9 -0,6 -0,4

Kultur -11,7 -11,0 -11,8 0,1 -0,2

Fritid -17,4 -16,0 -18,0 0,6 0,6

Summa nämnden -41,6 -38,8 -41,7 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2019 visar 
ett mindre överskott i jämförelse med budget. Utfallet 
av årets kostnader och intäkter avviker vardera med 
cirka 3,7 mnkr och förklaras till stor del av att projekt 
bedrivits med annan finansiering. Större projekt som 
ingår är lovverksamhet, Unga tar ordet, Stärkta biblio-
tek, Skapande skola, Familjelördag och Överenskom-
melseprocess med finansiering från statsbidrag, kom-
munens sociala investeringsreserv och folkhälsomedel.

Resultaten per avdelning varierar. Verksamhet Strategi 
redovisar ett underskott på 0,6 mnkr som bland annat 
kan hänföras till förvaltningens egenfinansiering av 
arbetet med den så kallade överenskommelseprocessen 
som startade föregående år.
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SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

Nettokostnaden, för den del som utgörs av gemensam 
verksamhet enligt avtal mellan kommunerna Götene, 
Skara, Tidaholm och Falköping, visar överskott om 0,5 
mnkr jämfört med den budgeterade nettokostnaden. 
Personalkostnaderna har varit fortsatt höga och ligger 
över budget. Underskottet skulle varit högre om inte 
svårigheterna att rekrytera räddningspersonal i bered-
skap (RIB) bidragit till vakanser som funnits i rädd-
ningsstyrkan i Götene. Kostnadssidan påverkas också 
av ett antal större fordonsreparationer på de tunga 
fordonen. Resultatet har balanserats av ökade intäkter 
från bland annat utbildningsverksamheten och onödiga 
larm mm samt en budgeterad buffert.

Från år 2019 ska finansieringen av den gemensamma 
SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan 
parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 
30 juni året före verksamhetsåret efter att 1 (en) mnkr 
lyfts av och betalas av Falköpings kommun.

Nettokostnaden för nämndens verksamhet som bedri-
vits enligt samverkansavtalet uppgår till 70,5 mnkr. 
Det innebär att 69,5 mnkr fördelas enligt andelen 
invånare. Götenes, Skaras och Tidaholms andel av 
överskottet uppgår till 0,3 mnkr och Falköpings andel 
till 0,2 mnkr.

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Verksamhet Falkö-
ping -0,2 -0,3 0,0 -0,2

Verksamhet gemen-
sam SMS -30,5 -31,1 -30,7 0,2

Summa nämnden -30,7 -31,5 -30,7 0,1 0,0

I verksamhetsområde Kultur ingår bibliotek och 
kulturarv (museet och Ekehagens Forntidsby). Här 
visas ett mindre överskott jämfört med budget. Inom 
kulturarvsverksamheterna har besöksantalet ökat jäm-
fört med föregående år. Det finns stort intresse bland 
skolklasser från andra kommuner att besöka Ekeha-
gens forntidsby.

Verksamheten Fritid innehåller bad, fritid och öppen 
ungdomsverksamhet. Avvikelsen inom verksamhet 
Fritid är positiv mot budget, 0,6 mnkr. Badverksamhe-
ten har haft ett år med mycket besökande i bad, gym 
och simskola som gett större intäkter än budgeterat. 
Fritidssidan har haft en vakant tjänst under del av året, 
behovet av underhåll av gräsplanerna har varit mindre 
samt att uthyrning av hallarna m.m. gett större intäkter. 
Detta har gett möjligheter att minska kön av föreningar 
som söker investeringsbidrag. Fritidsbanken startades 
under hösten och finansieras inom ramen för bidrag för 
folkhälsa och från arbetsförmedlingen. Öppna ung-
domsverksamheten har även i år kunnat bedriva
avgiftsfria aktiviteter för barn och unga under som-
marlov och övriga lov tack vare statsbidrag och bidrag 
från kommunens sociala investeringsreserv.

Den gemensamma nämnden för samhällsskydd mel-
lersta Skaraborgs resultat för år 2019 visar en positiv 
budgetavvikelse om 0,1 mnkr. 

Verksamheten som enbart berör Falköpings kommun 
redovisar underskott om 0,2 mnkr och där verkstadens 
kostnadstäckningsgrad uppgår till 96 % och ger ett un-
derskott om 173 tkr. En orsak som påverkat resultat är 
snöfattig vinterperiod med minskade reparations-upp-
drag. För år 2018 redovisade verkstaden ett överskott 
på 0,2 mnkr.

SOCIALNÄMNDEN

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Äldreoms, funktions-
nedsättn o gem

   Äldreomsorg -335,8 -329,2 -355,1 19,3 6,0

   Funktionsnedsättn -170,8 -163,6 -170,2 -0,5 -2,0

   Gemensamt -68,3 -66,6 -79,1 10,7 4,3

Summa -574,8 -559,5 -604,4 29,5 8,3

Individ- och famil-
jeomsorg -186,8 -177,0 -169,4 -17,4 -23,1

Summa -186,8 -177,0 -169,4 -17,4 -23,1

Summa nämnden -761,7 -736,5 -773,8 12,1 -14,8
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Budgetavvikelsen för äldreomsorgen är positiv, 19,3 
mnkr och sammansatt av flera delar. De större avvi-
kelserna noteras för kommunens kostnader för hem-
tjänst. Dels har beställda timmar sjunkit jämfört med 
budgeten, dels sänktes ersättningen under år 2019. 
Äldreboendena har under år 2019 haft ett år med såväl 
ekonomiska som verksamhetsmässiga utmaningar. 
Ranlidens och Trädgårdsgatans äldreboenden lades ner, 
de boende vid dessa äldreboenden har flyttat antingen 
till Tåstorps demenscentrum eller något av de övriga 
äldreboendena i kommunen. I samband med dessa 
omflyttningar uppstod dels ett antal tomplatser, dels 
blev det en förskjutning i tiden så att förväntade flytt-
kostnader inte uppstod. Kostnaden för delegerad HSL 
(hälso- och sjukvård) liksom personalkostnader för 
sjuksköterskor har avvikit positivt. Det har sin grund i 
att färre personer är inskrivna i kommunal HSL.

Avvikelsen inom IFO (individ- och familjeomsorgen) 
är negativ mot budget, -17,4 mnkr. Det är framförallt 
verksamhetskostnader för barn och unga som är höga 
och överskrider budgeterade medel. Det handlar i stort 
sett om alla former av placeringar, men de mest kost-
samma är HVB-placeringar och konsulentstödda famil-
jehem. Det har dels varit flera tonåringar med komplex 
problematik, vilket lett till extremt dyra vårdkostnader, 
men även utredningsplaceringar av små barn med 
föräldrar. Under slutet på året har några av dessa utred-
ningar kunnat ske i kommunens egen regi vilket fallit 
väl ut. Planeringen för år 2020 är att utveckla detta 
arbetssätt. Ett uttalat mål är även att enbart använda 
familjehem i egen regi vilket är mer ekonomiskt. 

TEKNISKA NÄMNDEN*

*För information om de avgiftsfinansierade verksam-
heterna, vatten- och avlopp samt biogas, se sid 89 och 
91.

Park/gata gör ett mindre underskott för år 2019, -0,5 
mnkr, en mindre procentuell avvikelse på under 1 %. 

Kostavdelningen har ett stort överskott. Utfallet kan 
förklaras av att intäkterna ökat och att personalkostna-
derna har minskat något på grund av föräldraledigheter 
som lämnats vakanta. Livsmedelskostnaderna har 
minskat som en effekt av de nya livsmedelsavtalen. 
Budgetkompensation för ändrade volymer av anta-
let portioner ges i efterhand. Volymen verkar nu ha 
balanserats och kostavdelningens budget är rymligare 
än tidigare år. Cirka 2 % färre måltider har serverats 
än under år 2019 vilket också bidrar till minskade 
livsmedelskostnader.
EU-bidrag (mjölkstödet) som egentligen skulle bok-
förts på år 2018 har bokförts år 2019 och avdelningen 
hade också budgeterat pengar för en konferensaktivitet 
som inte blivit av. 

Fastighetsavdelningen överstiger budget.  Kostnader 
för ägda lokaler ökar i och med att bruksarean ökar. 
Kapitalkostnader överskrider budget med -3,4 mnkr då 
nämnden inte kompenserats för de investeringsprojekt 
som aktiverats under året. Detta är en ändrad redovis-
ningsprincip under året och har inte kunnat påverkas 
av nämnden. Detta samtidigt som kostnader och antalet 
förhyrda kvadratmeter minskar. Flera hyresavtal har 
upphört under året vilket ger ett överskott på 1,9 mnkr. 
Vartofta högstadiebyggnad har rivits under året till 
följd av att det i november år 2017 upptäcktes kon-
struktionsskador på byggnaden. Under år 2019 har 

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Avvik 
2019

Progn 
aug

Park/Gata -59,1 -57,8 -58,6 -0,5 -0,1

Kost -79,5 -81,4 -85,7 6,2 3,1

Fastighet -194,8 -192,2 -193,1 -1,7 0,0

Städ -36,8 -35,9 -37,8 1,0 0,3

Renhållning 0,2 -2,3 0,0 0,2 0,1

Övrigt -5,9 -5,3 -3,2 -2,7 -3,0

Summa nämnden -375,9 -374,9 -378,4 2,4 0,4
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detta kostat -3,0 mnkr, inklusive kostnader för ersätt-
ningslokaler.

Städavdelningens överskott beror på att teamtjänst 
under vissa perioder varit vakant och arbetat på annat 
ordinarie arbete i övergången mellan olika byggpro-
jekt.

Renhållningens kostnader för sluttäckning av deponier 
täcks nu helt genom ianspråktagande av avsatta medel. 

Under övrigt ligger kostnader för nämnden, kansliet, 
receptionen, stadshusservice samt hela kommunens 
portokostnader. Här ligger också nämndens över-
gripande besparing på -5,3 mnkkr, därav den lägre 
budgeten. En generell återhållsamhet inom samtliga 
verksamheter har krävts.

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden visar ett mindre överskott på 0,1 
mnkr. Avvikelsen beror främst på  överskott inom 
nämndens politiska verksamhet.

VALNÄMNDEN

Intäkter för Valnämnden avser inbetalningar från 
Skatteverket avseende EU-valet år 2019 och för 
avskärmningar och valsedlar. Den positiva avvikelsen 
inom intäkter beror på det omval som behövdes göras 
i Falun. Falköpings kommun hade beredskap för att ta 
emot eventuell förtidsröster under perioden 1-5 april 
och erhöll ytterligare en inbetalning för detta.
Personalkostnader var enligt budget. Den positiva 
avvikelsen mot budget avser mindre inköp än beräknat.

KOMMUNREVISIONEN

Avvikelsen inom kommunrevisionen mot budget beror 
på sent fakturerade konsultkostnader som avser år 
2018. 
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Investeringsredovisning

KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR

NÄMND (TKR)
NETTOKOSTNAD 
TOM 31 DECEM-

BER 2019 

BUDGET 
2019

DIFFERENS 
BUDGET
NETTO-

KOSTNAD 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

Barn- och utbildnings-
nämnden

-10 586 -13 250 -2 664

Byggnadsnämnden 0 0 0

Kommunstyrelsen -40 119 -106 840 -66 721

Kommunledning -8 622 -17 800 0

Exploateringsbudget -31 496 -89 040 0

Kompetens- och 
arbetslivsnämnden

-575 -800 -225

Kultur- och fritidsnämnden -1 242 -1 300 -58

Samhällsskyddsnämnden -2 116 -5 220 -3 104

Socialnämnden -8 215 -16 200 -7 985

Tekniska nämnden -319 558 -568 030 -248 472

Summa skattefinansie-
rad verksamhet -382 410 -711 640 -329 230

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

Vatten och avlopp -30 585 -32 340 -1 755

Biogas -15 392 -15 610 -218

Summa taxefinansierad 
verksamhet -45 977 -47 950 -1 973

TOTALT -428 387 -759 590 -331 203

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET (TKR)

NETTO
UTGIFT 2019

BUDGET 
2019

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2019

PARK-GATA

Gator m.m. -16 952 -26 117 9 165

Parker m.m. -6 653 -24 857 18 204

Offentlig belysning -923 -7 662 6 739

Exploatering, Marjarp -5 034 -3 683 -1 351

Exploatering, övriga gator 0 -2 121 2 121

Maskiner och inventarier park-
gata

-2 725 -11 710 8 985

Falköpings Energi sparprojekt -4 836 -21 800 16 964

SUMMA -37 123 -97 950 60 827

Falköpings kommuns totala investering för år 2019 
uppgick till 428,4 mnkr kronor vilket är 331,2 mnkr 
kronor lägre än de budgeterade investeringarna. 

Falköpings kommun har under de senaste åren tagit 
beslut om ett större investeringspaket vilket bland 
annat innehåller ett nytt demenscentrum, ny högstadie-
skola i centralorten, men även flera ny- och ombygg-
nationer på förskolor och grundskolor. Tidigare har 
Falköpings kommun främst arbetat med budgeterade 
investeringsramar som ombudgeterats mellan åren, 
men i ett led  att förbättra uppföljning och redovisning 
av respektive investering har kommunen under år 2019 
fortsatt det under år 2018 påbörjade arbetet med att 
följa respektive nyinvestering som ett separat inves-
teringsprojekt. Detta bör i sin tur leda till en bättre 
följsamhet mellan budgeterade investeringsprojekt och 
kommunens totala utfall i investeringar.

INVESTERINGAR PARK/GATA

Fleråriga projekt inom park/gatas verksamhetsområde 
som har pågått under år 2019 är följande:

Stora torget
Under år 2019 har arbetsgruppen för ombyggnation 
och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget fort-
satt arbetet med att ta fram underlag och en handels- 
utredning kopplad till fysiska miljön har tagits fram. 
Detta projekt har en tidsplan för förstudier och målar-
bete under år 2019, gestaltning år 2020 och genomför-
ande under år 2021. I plan finns 2,0 mnkr avsatta för 
projektering under år 2020.

Trädgårdsgatan ombyggnad
I samband med byggnationen av den nya 7-9-skolan 
planeras Trädgårdsgatan att byggas om för att kunna 
garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Detta 
medför investeringskostnader på 23,0 mnkr för gata 
vilken kommer startas då detaljplanen antas under år 
2020.

Plantisparken upprustning
I parkprojektet Plantis har fokus varit på angörning/en-
tréer och besöksparkeringar. Projektet fortsätter under 
år 2020.

Elljusspår belysning 
I projektet har elljusspåret i Kinnarp och Floby färdig-
ställts. I plan återstår Vartofta elljusspår.
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INVESTERINGAR FASTIGHET

Det pågår många stora projekt hos Fastighetsavdel-
ningen. Fleråriga projekt inom fastighets verksamhets-
område som har pågått under 2019 är följande:

Förskolan Trollet
Nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök. Byggna-
tionen påbörjades hösten år 2018 och färdigställdes 
hösten år 2019.

Förskolan Urd 
Återuppbyggnad av förskolan Urd efter branden år 
2016. Byggnationen påbörjades år 2017 och färdig-
ställdes under januari år 2019.

Förskolan Kinnarp
Nybyggnad av förskola inkl. tilllagningskök och 
matsal. Byggnationen påbörjades februari år 2019 och 
kommer att färdigställas våren år 2020.

Nybyggnad Platåskolan
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen 
beräknas påbörjas sommaren år 2020 och beräknas att 
färdigställas sommaren år 2022.

Vindängens skola
Tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partne-
ringentreprenad) har utförts. Projektering har utförts. 
Byggnationen påbörjades sommaren år 2019 och kom-
mer att färdigställas till årsskiftet 2020/2021.

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET (TKR)

NETTO
UTGIFT 2019

BUDGET 
2019

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2019

FASTIGHETER

Förskola -56 843 -55 962 -881

Grundskola -82 021 -222 864 140 843

Särskilt boende -92 511 -99 471 6 960

Kultur och fritid -1 747 -5 943 4 196

Fastigheter övriga -27 578 -37 145 9 567

Köksombyggnader -72 -16 764 16 692

Fastigheter, övergripande -2 206 -6 911 4 705

Fastigheter, planerat underhåll -17 816 -22 740 4 924

SUMMA -280 794 -467 800 187 006

Mössebergsskolan
Mössebergsskolans ventilation kommer utföras när 
Vindängens tillbyggnad är klar.

Odensbergsskolan
Projektdirektiv tas fram därefter planeras att påbörja 
projektering.

Åsarps skola/förskola 
Om- och tillbyggnad av skola inkl. tillagningskök och 
matsal. Byggnationen påbörjades våren år 2018 och 
färdigställdes sommaren år 2019.

Nybyggnad vid Mössebergsskolan 
Projektering har utförts, byggnationen påbörjades vå-
ren år 2019 och färdigställdes till årsskiftet 2019/2020.

Ishallen 
Projektdirektiv tas fram därefter planeras att påbörja 
projektering.

Ombyggnad Ranliden
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen 
beräknas påbörjas våren år  2020 och beräknas att 
färdigställas sommaren år 2021.

Nybyggnad vid Fridhem
Projektering har utförts, anbud har tagits in. Upphand-
lingen kunde inte utföras på grund av att kostnaderna 
var för höga.

Nytt korttidsboende 
Projektering planeras att påbörjas under år 2020.

Demensboende Tåstorp, nytt demensboende. Bygg-
nationen påbörjades under år 2017 och färdigställdes 
under år 2019.

Brandstation
Om- och tillbyggnad av Brandstation för Räddnings-
tjänsten, Ambulansens verksam-heter samt om- och 
tillbyggnad av Park/gatas om-klädningsrum. Byggna-
tionen påbörjades hösten år 2018 och färdigställdes 
hösten år 2019.
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TEKNISKA NÄMNDEN, 
VA OCH BIOGAS (TKR)

NETTO
UTGIFT 2019

BUDGET 
2019

DIFFERENS 
BUDGET-

UTGIFT 2019

VA

Anslutningsavgifter 6 066 5 426 640

Övergripande åtgärder -2 317 -2 566 249

Åtgärder på anläggningar -4 049 -3 300 -749

Åtgärder på ledningsnät -30 285 -29 000 -1 285

Delsumma VA-kollektivet -30 585 -29 440 -1 145

Exploatering VA-nät Marjarp -2 900 2 900

SUMMA VA -30 585 -32 340 1 755

BIOGAS

Ny rötkammare -15 392 -15 610 218

SUMMA BIOGAS -15 392 -15 610 218

Lärcenter
Projektdirektiv tas fram därefter planeras att påbörja 
projektering.

Stadshus
Ombyggnad ventilation projektdirektiv tas fram däref-
ter planeras att påbörja projektering.

VA- OCH BIOGAS INVESTERINGAR

Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget 
på 26,4 mnkr plus att det under året har beslutats om 
ytterligare investeringsbudget om 3,0 mnkr för ny 
matarvattenledning på Danska vägen. På ett tidigare 
exploateringsprojekt på Marjarp där budgeten sned-
fördelats mellan park/gata och VA återstår 2,9 mnkr. 
Dessa miljoner avser täcka underskottet hos park/gatas 
gatuprojekt.

• Reliningar av ca 2,2 km ledningar har utförts.
• I samband med nybyggnation av ny rötkammare-

för Biogasverksamheten har sanering av gamla 
slamledningar utförts på avloppsreningsverkets 
område. Ledningsjobb för 3,0 mnkr kronor har 
utförts.

• Förutom de ovan nämnda större projekten har det 
utförts ytterligare ett 84 mindre åtgärder på led-
ningsnätet.

• Under året har 22 läckor på dricksvattennätet åtgär-
dats, 11 läckor färre än föregående år.

Exploateringsprojekt utförda under året.
• Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering.
• Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad.
• Fåraberget utbyggnad etapp 2.
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Finansiell rapport

Nedan redovisas Falköpings kommuns finansiella rapport per 31 december 2019. 

LÅNESKULD, FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER

Kommunens långfristiga lån uppgick den 31 december 
2019 till 999,0 mnkr varav den kortfristiga delen 3 
mnkr. Vid årsskiftet 18/19 var den långfristiga låne-
skulden 799,0 mnkr och den kortfristiga delen 0 mnkr, 
vilket innebär att låneskulden totalt ökat under året 
med 200,0 mnkr. Bundna räntan av låneskulden uppgår 
till 530,0 mnkr, inkl swappar, och resterande 469,0 
mnkr har rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan för 
låneskulden har under året uppgått till 0,9 %. 
FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER (KR)

Som framgår av diagrammet uppgick finansiella 
kostnader för år 2019 till 18,6 mnkr och finansiella 
intäkter, aktieutdelningar och räntor, till 14,8 mnkr. 
Framförallt är det intäkterna som har ökat vilket bl.a. 
beror på den gynnsamma utvecklingen av marknads-
värdet på aktierna under året.

Räntekostnaden, inkl swappar, har ökat från 9,3 mnkr 
år 2018 till 10,0 mnkr år 2019. Ökningen beror på 
ökad belåning, 200,0 mnkr, under år 2019. Under året 
har 2 stycken swappar förlängts vilket givet lägre 
räntekostnader.

Kommunens ränteintäkter kommer från innehavet av 
långa obligationer.

Det extrema ränteläget i världen och Sverige, innebär 
att kommunen inte får någon ränta på bankkonton, å 
andra sidan har kommunen låga räntekostnader för 
sina rörliga lån. 
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AKTIER OCH OBLIGATIONER

I bokslutet år 2005 avsattes 14,0 mnkr för att utjämna 
framtida kostnader för den gamla pensionsskulden. Från 
och med 2006 års budget och t o m år 2014 har 7,0 mnkr 
budgeterats årligen för att finansiera pensionskostnader 
under kommande år. Den sammanlagda avsättningen 
uppgår till 83,0 mnkr och är placerad i aktier och i ränte-
bärande företagsobligationer. Anskaffningsvärdet i aktier 
är 59,9 mnkr och i obligationerna 23,1 mnkr. 

Innehavet av aktier består av följande bolag och inneha-
vet per bolag framgår av diagrammet.
 
ÄGDA AKTIER (KR)
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LIKVIDITET

Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 
2019 till  42,2 mnkr.  

Då Falköpings kommun har minusränta på lån riskerar 
kommunen att få betala ränta på likvida medel  placerat 
på bankkonto. Falköpings kommun utnyttjar därför en 
checkkredit på 150,0 mnkr, och Falköping kommun har 
överlikviditet placerad i korta ränteobligationer. 

Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligtvis 
likviditeten. Under året har kommunen tagit upp nya lån 
på 200,0 mnkr.   

I kommunens strävan att reducera kontanthanteringen 
arbetar kommunen med alternativa möjligheten för digital 
betalning. Falköpings kommun har exempelvis ett trettio-
tal ställen i kommunen där det går att betala med swish.
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Jämförelse med andra kommuner

Utfallet per nämnd beskrivs enbart i tabeller nedan. Jämförelser görs med Lidköping, Mariestad och riket, när-
mare bestämt genomsnittet för kommuner med 30 000–50 000 invånare. Jämförelserna baseras huvudsakligen 
på nettokostnader per invånare enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) och deras räkenskapssammandrag för år 
2018. År 2019 är inte tillgängligt i skrivandets stund. Verksamhetsindelningen bygger på SCB:s rapportering.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad förskola, kr/inv Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad grundskola (inkl förskoleklass), kr/inv
Kostnad för insatser för pers. med funktionsnedsätt-
ning, kr/inv

Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Nettokostnad Individ och familjeomsorg, kr/inv
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv Nettokostnad Väg- och järnvägsnät, parkeringar 
samt parker, kr/inv
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VERKSAMHETSREDOVISNING 

BILD ELLER ILLUSTRATION INFOGAS

Taxefinansierad verksamhet
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VA-kollektivet - taxefinansierad verksamhet

RESULTATRÄKNING (TKR) 2019 2018

Verksamhetens intäkter 60 376 60 050

Verksamhetens kostnader -42 178 -44 068

Avskrivningar -13 378 -14 047

Verksamhetens nettokostnad 4 820 1 935

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader -6 565 -5 759

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster - -

Årets resultat -1 744 -3 824

VA-verksamheten bedriver verksamhet inom områdena dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hante-
ring för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

   Byggnader och ledningar 354 192 318 089

   Fordon 835 340

   Inventarier 275 93

Omsättningstillgångar

   Fordringar 7 879 10 103

Summa tillgångar 363 181 328 626

Eget kapital och skulder

Eget kapital

   Balanserat resultat -1 511 2313

   Årets resultat -1 744 -3 824

Långfristiga skulder

   Anslutningsavgifter 14 491 8 608

   Lån av kommunen 351 945 321 529

Summa eget kapital och skulder 363 181 328 626

2019 2018

Intäkter 60 376 60 050

Kostnader -62 121 -63 874

Nettokostnader -1 744 -3 824

Budget 0 0

Budgetavvikelse -1 744 - 3 824

VA-kollektivet visar ett underskott med -1 744 tkr.
Ackumulerat resultat redovisas i sammanställningen 
nedan. Resultatet finns inte uppbokat på särskilt ba-
lanskonto utan återfinns som en del i det egna kapi-
talet. Vid utgången av år 2019 är VA-verksamhetens 
samlade resultat -3,3 mnkr.

ÅR
INGÅENDE 

BALANS
ÅRETS 

RESULTAT
UTGÅENDE 

BALANS

2010 -987 1 290 303

2011 303 1 149 1 452

2012 1 452 -1 431 21

2013 21 -1 669 -1 648

2014 -1 648 -621 -2 269

2015 -2 269 882 -1 387

2016 -1 387 1 180 -207

2017 -207 2 520 2 313

2018 2 313 -3 824 -1 511

2019 -1 511 -1 744 -3 255

Taxan höjdes med 3% till år 2019 då VA-fonden från
föregående år var negativ.

På intäktssidan har avgifterna minskat med 0,5 mnkr.
Minskningen kan delvis förklaras av att det år 2018
bokfördes en försäkringsersättning på 0,8 mnkr. Även
antalet kubikmeter dricksvatten har minskat.

Kapitalkostnaderna ligger på samma nivå som under
år 2018. En nedskrivning av en anläggningstillgång
på 0,1 mnkr, har gjorts under året och påverkar kapital-
kostnaden år 2019. 

Verksamhetskostnaderna ser ut att ha minskat då det 
under år 2018 fanns kostnader för en skada som ersatts

av entreprenörens försäkring. Denna kostnad finns inte 
år 2019.

Kostnadsnivån för inköp av vatten har ökat med 3 %
men då vattenförbrukning har minskat ligger kostna-
den still.

Underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom
luft-/vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor
har fortsatt varit hög men bidrar med höjd
vattenkvalitet och ökad leveranssäkerhet.

Resultaträkning

EKONOMI

Ordförande: Vanja Wallemyr (c)
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren
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Slutsedimentering och personalbyggnad på Hulesjöns 
reningsverk.

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har mycket arbete lagts på att förbättra egen-
kontroll och provtagning för att säkerställa miljöarbetet. 
Miljörapportering och myndighetstillsyn tar mycket 
tid och sysselsätter en tjänst på avdelningen. Utbyte till 
digitala vattenmätare är inne i ett intensivt skede då 861 
mätare bytts under året. Bytet innebär på sikt enklare av-
läsning av förbrukningen samt säkrare och bättre mätning 
åt abonnenten. Övervakning av vattenledningsnätet och 
läcksökning pågår ständigt för att minska vattensvinnet 
och öka leveranssäkerheten. Utredning och förebyggande 
underhåll sker för att höja standarden på Va-anläggning-
arna. 

LEDNINGSTYP DAG-
VATTEN

SPILL-
VATTEN VATTEN

Längd ledningar 2019 totalt (km) 253 269 289

Nyanläggningar 2019 (km) 2,5 2,5 2,5

Reinvesteringar 2019 (km) 1,6 2,8 2,5

Reinvesteringstakt 2019 (%) 0,6 1,1 0,9

VERKSAMHETSREDOVISNING 2019 2018

Bruttokostnad 63 070 63 874

Utveckling % -1,3 14,2

Intäkter, tkr 60 376 60 050

Utveckling % 0,5 2,7

Dricksvatten till ledningsnät, m³ 2 063 461 2 136 313

Bruttokostnad (kr) / m³ 31 30

Renat avloppsvatten, m³ 2 755 499 2 445 959

Abonnenter, antal 7 180 7 162

Bruttokostnad (kr)/ abonnent 8 784 8 918

FRAMTID

VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:
• Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande 

av ytterligare vattenskyddsområden för reservvat-
tentäkter.

• Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av 
Va-anläggningar.

• Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav oc 
säkra avsättningen av avloppsslam.

• Energioptimera driften av Va-anläggningarna
• Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte 

enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för 
samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad 
sårbarhet.

• Upprättande av VA-plan har fortgått under 2019.
• Upprättande av klimatanpassningsplan där VA 

ingår.
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Biogas
Ordförande: Vanja Wallemyr (c)

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

Produktion av biogas och biogödsel.

2019 2018

Intäkter 9 696 7 482

Kostnader -9 155 -6 615

Nettokostnader 541 867

Budget -300 -600

Budgetavvikelse 841 1 467

EKONOMI

Biogasverksamheten gör ett överskott på 0,8 mnkr för 
år 2019. Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall 
samlas in. I 2019 års intäkter ingår även ett produk-
tionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per 
producerad kilowattimme tio av årets månader. Kapi-
talkostnaderna har ökat efter att den nya omlastnings-
hallen och kvarnutrustningen tagits i bruk.

I samband med att det pågår en utbyggnad av en ny
rötkammare görs många mindre underhållsarbeten
Detta gör att verksamhetskostnaderna ökar tillfälligt år 
2019.

En nedskrivning av utrangerad utrustning har gjorts
med 0,6 mnkr för år 2019, vilket belastat verksamhe-
ten.

ÅRETS HÄNDELSER

VERKSAMHETSREDOVISNING 2019 2018

Bruttokostnad 8 554 6 615

Utveckling % 29,3 3,6

Intäkter, tkr 9 695 7 482

Utveckling % 29,6 21,6

Organiskt avfall AÖS (ton) 5 789 4 768

Såld gas till Göteborgs energi (MW) 4 264 4 309

Överskott av slurry har avsatts till extern biogasan-
läggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad.
Försäljning av slurry ger dock sämre intäkt än egen
produktion av gas för uppgradering till fordonsgas.

FRAMTID

Med nybyggd mottagningficka och ny kvarn är anlägg-
ningen väl rustad för att möta framtida volymer
av matavfall från AÖS medlemskommuner. 

Pågående utbyggnad av rötkammarkapaciteten kom-
mer att innebära att all matavfallsslurry kan användas 
för egen biogasproduktionen. Energi hushållningen 
kommer att förbättras genom bättre värmeåtervinning 
och säkerställer hygienisering av rötresten som god-
känd gödning för ekologisk odling. Rötresten är idag 
godkänd för gödsling på EU-ekologisk odling men 
kommer att certifieras enligt KRAV för att ytterligare 
stärka efterfrågan. Efterfrågan på biogas ser ut att öka 
bland annat från industrin där man letar efter fossilfria 
alternativ.
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Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom 
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

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

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutsdagen.

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

Internränta är den ränta som fördelas ut på kommunens 
förvaltningar avseende aktiverade investeringar. Intern-
räntan ska motsvara kommunens egna upplåningskostna-
der. 

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

Kortfristig skuld avser skuld som ska betalas inom ett år.

Likviditet är ett mått på betalningsförmåga på kort sikt 
uttryckt som likvida medel och fordringar som andel av 
kortfristiga skulder.

Långfristig skuld avser skuld med förfallodag översti-
gande ett år.

Mnkr är en förkortning av miljoner kronor.

Nettoinvestering är investeringsutgift efter avdrag för 
investeringsbidrag eller andra inkomster.

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

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

Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en 
anläggningstillgång.

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

Ekonomiska begrepp

Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat för 
ett räkenskapsår.

Självfinansiering innebär att investeringar ska vara fi-
nansierade av årets resultat och avskrivningar. Självfinan-
sieringsgraden räknas fram som kvoten mellan summan 
av årets resultat samt avskrivningar och årets nettoinves-
teringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar). 

Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång sikt ut-
tryckt som andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den 
kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en 
viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar 
bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar pen-
ningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som 
bankerna tar av sina kunder.

Tkr är en förkortning av tusen kronor.
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Revisionsberättelse för år 2019

Till Fullmäktige i Falköpings kommun
Org nr: 212000-1744

Revisionsberättelse för år 2019

Vi av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten 
som bedrivits i kommunens bolag. 

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vid vår granskning av årsbokslutet har vi särskilt iakttagit att målet för god ekonomisk 
hushållning bedömts som uppnått baserat på att kommunfullmäktiges finansiella mål 
nås över tid, (10 år). Vi hänvisar vidare till genomförd granskning av årsbokslut 2019
som biläggs revisionsberättelsen. 

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.
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Falköping den 17 april 2020

Lars Elinderson* Anna Johansson* Kerstin Allestam*
Ordförande Vice ordförande

Gunnar Johanzon* Anne-Marie Sahlström* Carl-Magnus Folke*

Erik Norén*

*Godkännande samt underskrift har bekräftats per e-post. 

Bilagor:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31
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