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 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 2022.        

Bakgrund 

 

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers 

slutbetyg och behörighet till gymnasiet hade en negativ utveckling 2021/22. 

Den långa trenden från 2017 är dock fortsatt positiv. För att höja 

måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras. 

Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en 

viss positiv progression. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

Platåskolans försening påverkar hela omorganisationen vilket har medfört att 

tidsplanen behövt ändras. Under andra tertialen 2022 har färdigställandet av 

Odensbergsskolan skett. Mycket av för-beredelserna för nya Odensbergs 

förskola har skett under sommaren. 

De anpassningar som planerades för att öka trygg-het och studiero på 

Högstadium Centrum har på-börjats och kommer att fullföljas under hösten 

2022. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola Arbetsliv, att vara klar 

och implementeras. Målsättningen med planen är att skapa förutsättningar 

för våra elever, att genom prao och APL samt vägledning gällande studier 

och arbetsliv, synliggöra vilka olika vägval som finns för sina framtida liv 

samt att för arbetsgivare i Falköpings Kom-mun möjliggöra rekrytering. 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 
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Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i 

riktlinjerna för kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen, 

prognostiseras vara en bra grund för målbedömning av mål 4. Förvaltningens 

framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och utvecklings-

organisation, kommer att gynna och förtydliga dialoger och möten, som är 

grunden till den tillitsbaserade styrningen. 

 

Resultat per verksamhetsområde 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat 

överskott på drygt 5 mnkr på helår. Det är mindre vikarieanvändning inom 

för-skolan än normalt, på grund av högre frånvaro bland barnen. Det i 

kombination med att man anpassar verksamheten till det lägre födelsetalen 

vid sett i Falköping de senaste åren gör att man har ett prognostiserat 

överskott. 

 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket 

bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan 

prognostiseras få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår. 

 

Gymnasium 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade 

underskottet från i våras har förändrats dels genom att den så kallade 

”skolmiljarden” tillkommit, men också att man har lägre personalkostnader 

än man hade under vårterminen och även jämfört med föregående år. 

Sammantaget gör detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022. 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022. 

Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala netto-

kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr och dels har 

asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med 

föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 

mnkr. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att verksamhetsrapporten ger en rättvisande bild av 

nämnden verksamheter per 31 augusti 2022.  

Finansiering 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommu-

nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-

ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 

 

Organisation 
Pågående skolorganisationsöversyn startade med 

förändring av förvaltningens styrning och ledning. 

Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 

tillsammans med förvaltningsekonom och utveckl-

ingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp. 
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Verksamhetsområden 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 

18 kommunala förskolorna kompletteras med nio 

fristående förskolor samt en pedagogisk omsorg. 

Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg 

samt öppen förskola. På en av kommunens försko-

lor finns två avdelningar anpassade för barn med 

funktionsvariationer.  

 

Grundskola 

Grundskolan befinner sig mitt i en omorganisation. 

Elevantalet varierar från ca 80 – 610 elever/skola. I 

den nya skolorganisationen blir skolorna mer lik-

värdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Fortfarande 

finns flera skolor med enparallelliga högstadiedelar. 

Verksamhetsområdet omfattar även särskola och 

särskilda undervisningsgrupper med inriktning aut-

ism som är knutna till två grundskolor i centralor-

ten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidi-

gare år. I centralorten finns en fristående grund-

skola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 

100 elever, F – 9. Sedan hösten 2021 finns också 

Åsle friskola F-6 med ca 50 elever. 

 

Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 

är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-

dande, och inom dessa finns även möjlighet att 

kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium 

(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhets-

området rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksam-

hetsområdet.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat 

under verksamhet SPC. Inom verksamhetens upp-

drag finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

Verksamhets-

chef 

förskola 

 Verksamhets-

chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 Verksamhetschef 

Specialpedagogiskt 

Centrum 

       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 

    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 

med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 

 

Fritidshem med 

ca 1 250 elever 

 12 nationella program 

- 5 högskoleförbe-
redande 

- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 

 

Barn- och elevhälsa 

 

      Skolhälsovård 

Natt- och  

helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 

20 elever 

  

Familjecentralen 

       

    Kulturskola   
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
I VP 22 – 24 beskriver nämnden de områden som 

man tror kommer att påverka barn- och utbildnings 

verksamhetsområde. De områden som lyfts fram är 

pandemin, skolorganisationsbeslutet, kompetensför-

sörjning, migration samt olika förslag som utreds 

och utretts av regeringen gällande barn- och utbild-

nings ansvarsområde. I denna delrapport beskrivs 

vad som skett utifrån dessa områden under andra 

tertialen 2022. Omvärldsbevakningen innehåller 

även nya inslag då världsläget förändrats sedan den 

förra skrevs, med syfte på kriget i Ukraina. 

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter 

både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden 

av ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På 

sikt kommer merparten av nämndens externa kost-

nader påverkas negativt då priset på drivmedel 

kommer påverka priset på andra produkter i större 

utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskost-

nader. Inflationen var hög och stigande redan i slu-

tet av förra året och förvaltningen förväntar sig fort-

satt stora prisökningar under året.  

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal 

på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och 

med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men 

så har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings 

Kommun en av migrationsverkets mottagningskom-

muner, men trots det har några familjer valt att 

flytta till Falköping. I enlighet med massflyktsdi-

rektivet, så ska dessa barn och elever erbjudas för-

skola och skola. 

Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit 

och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots 

detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket 

innebär att många flyttar in och många flyttar ut. 

Rektorerna lyfter detta fortsatt som ett stort påver-

kansområde för elevernas lärande när möjligheten 

till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras. 

Effekterna av Pandemin finns fortsatt kvar. Staten 

förmedlar Covidpengar som i nuläget används till 

tillfälliga personalförstärkningar för att möjliggöra 

kompensatoriska undervisningsinsatser. 

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att ge-

nomföra då trångboddheten inom grundskolan på-

verkar både elevers, pedagogers samt rektorers ar-

betsmiljö. Bygget av den nya Platåskolan är över-

klagat vilket har medfört försening av genomföran-

det av en ny skolorganisation.  

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 

barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervi-

sar finns kvar över tid. En utmaning är kompetens-

försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förut-

sättningarna att få tag på behörig personal är svår. 

Vid mätningen i mars 2022 fortsätter behörigheten 

sjunka både inom förskola och fritidshem. Inom 

förskolan går vi från 50% behöriga förskollärare till 

46.1% och inom fritidshemmet från endast 25,5% 

behöriga lärare för fritidshem till 21,5%. Ny mät-

ning sker i oktober månad. 

Regeringen har under de gångna åren utrett ett fler-

tal områden, så som likvärdig skola, tioårig grund-

skola, gymnasieutredningen samt betygsutred-

ningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påver-

kan på utbildningsområdet. Från och med HT22 har 

grundskolan en ny reviderad läroplan (LGR22). 

Från och med 220701 gäller nya kursplaner samt 

betygskriterier för grund- och grundsärskola. För 

gymnasiet gäller ändringar i läroplan samt ämnes-

planer. Tidigare handelsprogrammet har bytt namn 

till Försäljnings- och serviceprogrammet.  

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 ska erbju-

das extra studietid för att få hjälp med läxor och an-

nat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två 

timmar per vecka och det ska vara frivilligt för ele-

verna att delta. Studietiden ska vara förlagd på ele-

vens skola och anordnas under eller i direkt anslut-

ning till elevernas skoldag. 

Fjärrundervisning får användas för extra studietid. 

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar 

per läsår. Det är ännu inte klarlagt huruvida kom-

mun får hjälp med finansiering från staten. Detta 

kan, utöver den ökade lärarkostnaden, också inne-

bära ökade kostnader för skolskjuts. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Delår augusti är en redovisning av 

vad som skett under de två första 

tertialerna 2022 utifrån den plan 

som är beskriven i VP 2022 – 

2024. 

Ett socialt hållbart Falköping ska 

skapa förutsättningar för alla barn 

och elevers utveckling, lärande 

och utbildning, från första dagen i 

förskolan hela vägen till studenten. 

Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett 

krav på ökat fokus kring kompensatorisk 

utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn 

krävs genom hela styrkedjan och inom hela 

kommunen. 

Målet kräver samverkan mellan nämnderna. En 

ökad samverkan med socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen påbörjades 

under 2021 och har fortsatt under 2022. Det är i 

samverkan som en samsyn samt helhetssyn inom 

utvecklingsområdet kan nås. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

Antalet barnplaceringar i kommunen har ökat under 

flera års tid. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

med anledning av detta samverkat med 

Socialförvaltningen sedan hösten 2021. Detta för att 

gemensamt arbeta med förebyggande insatser för 

barn och unga för att tidigt kunna identifiera och 

snabbt erbjuda familjer insatser. Grunden i 

samverkan handlar om tätare dialog mellan olika 

yrkeskategorier för att tidigare kunna ge 

barnet/eleven och dess familj rätt stöd.  

Ett projekt mellan förvaltningarna har initierats för 

att möta denna målgrupp av barn/ungdomar. 

Projektet som ska påbörjas går under namnet 

KRAFFT (KR Annexet-FFT). KRAFFT är en 

insats som behöver beviljas av två parter; dels 

ansvarig socialsekreterare och dels godkännas av 

ansvarig på SPC. Denna insats erbjuds från och 

med hösten 2022. Eleverna går i en särskild 

undervisningsgrupp samtidigt som familjen får 

funktionell familjeterapi (FFT). FFT är en 

evidensbaserad och därmed i forskning väl 

förankrad familjebehandling när barn eller ungdom 

uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk, 

konflikter, skolk och missbruk. Målsättningen med 

behandlingen är att få till en förändring genom att 

förbättra relationer och kommunikation i familjen. 

Den målgrupp som metoden vänder sig till är 

ungdomar i åldern 11-18 år. De teorier som 

metoden vilar på är systemteori, 

kommunikationsteori, social inlärningsteori och ett 

salutogent perspektiv. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Behovet av att bygga relationer och synliggöra ruti-

ner och samverkansformer mellan förvaltningarna 

är fortsatt stor. Därför kommer samverkan att fort-

satt prioriteras. Målsättningen är att våra förvalt-

ningar med våra olika uppdrag och professioner ska 

kroka arm för att tillsammans stödja familjer så att 

man tidigt kan göra bra främjande och förebyg-

gande åtgärder så att barn och elever kan lyckas i 

sitt lärande och i sitt liv.  

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

En samverkansstruktur är under utveckling mellan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompe-

tens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare 

politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fo-

kusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 

begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvali-

tét. 

Förvaltningen har en fortskridande samverkan med 

Kompetens och arbetslivsförvaltningen med fokus 

på fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna 

gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbe-

tar eller studerar, de som faller under KAA. En ge-

mensam aktivitetsplan är framtagen och flera pro-

cesser pågår. Uppföljning sker löpande. 

 

 

 

Alla barn och elever är trygga och tror på sin 

egen förmåga 

Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort 

ansvar i varje barns utveckling. Från och med hös-

ten 2022 finns en ny reviderad läroplan, Lgr 22. 

Målsättningen med den reviderade läroplanen är att 

ändringarna ska flytta fokus till undervisningen för 

att inte både lärare och elever ska vara helt upp-

tagna med bedömning och betygssättning. Detta går 

hand i hand med förvaltningens framtagna utbild-

ningsplan där fokus ligger på att stärka undervis-

ningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under flera 

år arbetat med att skapa förutsättningar för en god 

elevhälsa på varje skolenhet. Varje skola har till-

gång till skolsköterska, speciallärare, kuratorer samt 

skolpsykologer. Andel kuratorer är hög jmf med 

övriga kommuner i Skaraborg. I nuläget finns 1 ku-

rator/250 elever. Förvaltningen behöver fortsätta att 

stödja detta arbete då det fortsatt finns skolenheter 

där elevhälsan behöver stärkas. Enheter som har 

fungerande elevhälsa med rätt professioner skapar 

goda förutsättningar för rektorer, pedagoger samt 

elever. Under läsåret 2022/2023 kommer samtliga 

förskolor, grundskolor samt gymnasieskola ge-

nomgå en gemensam utbildning gällande det främ-

jande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet. 

Rektorer och elevhälsa kommer dessutom att till-

sammans med extern föreläsare få fördjupa kun-

skaperna kring hur man än mer strukturerat och sys-

tematiserat kan arbeta med barn- och elevhälsan på 

sina skolenheter. 
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En väsentlig faktor för barns och elevers utveckling 

är att de närvarar i undervisningen. Under pandemi-

året 2021 var endast 50% av de inskrivna barnen 

närvarande i förskolan. Våren 2022 ökade närvaron 

i förskolan, men fortsatt är andel närvarande barn 

låg. Därför finns det fortsatt anledning att stimulera 

närvaron, då det även kommer statliga direktiv som 

stödjer detta. 

Även närvaron i grundskola och fritidshem var 

lägre än tidigare. Då elever har skolplikt är det vik-

tigt att tidigt kartlägga varför eleven inte närvarar. 

En handlingsplan finns i kommunen för att stödja 

arbetet gällande elevers närvaro. Handlingsplanen 

behöver på nytt lyftas och implementeras.  

  

Alla elever når målen 

Det största och mest omfattande mål barn- och ut-

bildningsnämnden har är att skapa förutsättningar 

för alla elever att nå målen. Ett övergripande arbete 

med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar 

långsiktigt utifrån tre områden, styrning och led-

ning, kompensatorisk utbildning samt kompetens-

försörjning arbetades fram under 2021 och kommer 

att vara grunden för kommande arbete de nästkom-

mande åren.  

I förskolan arbetar man med att utmana och stimu-

lera barns utveckling och lärande. De senaste åren 

har arbetet lett till en ökad likvärdighet mellan 

kommunens förskolor. Likvärdigheten som är ett 

övergripande ansvar för kommunen, ökar både av-

seende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer. Då närva-

ron var låg under pandemin, endast 50 % närvaro i 

snitt, påverkade det möjligheten till kontinuitet i 

undervisningen. Ett flertal barn som var i stort be-

hov av undervisning har nästan inte haft någon när-

varo alls och därför förlorat viktig tid för språkut-

veckling och sociala sammanhang.  
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Måluppfyllelsen för grundskola 

Vid julbetyget 2021 återgick elevernas resultat till 

tidigare låga nivåer. I samtal med rektorer utifrån 

varje enskild skolenhets resultat synliggjordes att 

ett flertal elever endast hade några få delar kvar för 

att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelsen 

för åk 9 nådde upp till 82 % efter avslutad grund-

skola samt lovskola. Resultaten för åk 7 och åk 8  

ligger lägre än tidigare år vid detta avstämningstill-

fälle. Det har under våren pågått ett analysarbete 

med rektorerna utifrån detta underlag. Bilden nedan 

visar vilka områden rektorerna lyfter fram som vä-

sentliga för att stödja elevers kunskapsinlärning.  
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För att stödja grundskolorna under kommande 

läsår, utifrån rektorernas analys, kommer fokus vara 

att stödja undervisningsprocesserna genom de kol-

legiala nätverk som startades förra läsåret. Rekto-

rerna får stöd av en extern utbildare, Henrik Hans-

son, under inledningsfasen av detta arbete. 

Grundskolan kommer även att tillsammans med öv-

riga verksamhetsformer arbeta med att stärka det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, som 

beskrevs ovan. 
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Måluppfyllelsen för gymnasieskola 
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Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiets nationella 

program avseende betygspoäng har under de tre 

senaste åren varit stabil, 14.73 (2020), 14,72 (2021) 

och 15,03 (2022).  

85% av eleverna har det senaste året nått en gymna-

sieexamen. Något högre siffror är det bland de ele-

ver som läst ett högskoleförberedande program 

(90%) Andelen som klarade gymnasieexamen 2014 

– 2017 låg runt 80 % och har under de senaste fyra 

åren haft en positiv progression, 82 % (2019), 86 % 

(2020), 85 % (2021) och 85 % (2022).  Det finns 

dock en variation i såväl förutsättningar som pro-

gression mellan olika enheter och program. 

Betygspoängen för samtliga nationella program har 

legat relativt konstant under de senaste fem åren 

med en liten ökning 2022, där betygspoängen i de 

högskoleförberedande programmen ökat något sam-

tidig som de yrkesförberedande har minskat. Detta 

kan till viss del tillskrivas distansstudierna som 

gynnade de teoretiska kurserna mer än de praktiska. 

Högpresterande elever har i högre grad klarat av att 

följa utbildningen och undervisningen och därmed 

fått högre betyg, medan för elever med olika utma-

ningar har pandemin försvårat deras kunskapsin-

hämtande.   
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

 I verksamhetsplanen för barn- och 

utbildning står det skrivet att ”En 

väsentlig del för att nå målet, en at-

traktiv kommun, är att arbeta mot 

att bli en skolkommun i framkant! 

Att ha attraktiva förskolor, skolor 

och gymnasieskola är en för med-

borgaren mycket viktig faktor för att 

vilja bo kvar och för nya invånare 

att välja kommun. Utifrån skolorganisationen har 

vi idag mycket fina och attraktiva förskolor med 

lärmiljöer som uppfyller dagens utbildningskrav.”  

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut 

om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till 

ett attraktivare Falköping. Satsningen är en viktig 

byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en at-

traktiv kommun att bo och verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och 

kommunen gör fortsatt stora satsningar på våra för-

skolor och skolor både på landsbygden och i tätor-

ten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och 

bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 

förutsättningar för en så bra och likvärdig skola 

som möjligt och samtidigt skapa funktionella ut-

bildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för våra 

pedagoger. Platåskolans försening påverkar hela 

omorganisationen vilket har medfört att tidsplanen 

behövt ändras. Under andra tertialen 2022 har fär-

digställandet av Odensbergsskolan skett. Mycket av 

förberedelserna för nya Odensbergs förskola har 

skett under sommaren. 

De anpassningar som planerades för att öka trygg-

het och studiero på Högstadium Centrum har påbör-

jats och kommer att fullföljas under hösten 2022. 

Arbetet att ta fram förstudier för Gudhemsskolan 

samt Vartoftaskolan har initierats. 

Planeringen av förskolor och skolor utgår ifrån de 

funktionsprogram som är framtagna. 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 Det livslånga lärandet är ett förhåll-

ningssätt som ska genomsyra för-

valtningens samtliga processer. Att 

ungdomar och unga vuxna får rätt 

förutsättningar att fullfölja studier 

och/eller etablera sig på arbetsmark-

naden är av särskilt stor vikt.  

Samverkan skola arbetsliv, SSA-

plan 

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola 

Arbetsliv, att vara klar och implementeras. Målsätt-

ningen med planen är att skapa förutsättningar för 

våra elever, att genom prao och APL samt vägled-

ning gällande studier och arbetsliv, synliggöra vilka 

olika vägval som finns för sina framtida liv samt att 

för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra 

rekrytering. Arbetet med planen har fortsatt under 

våren med bland annat två möten med det nya SSA-

rådet. SSA-planen kommer under tidig höst gå ut på 

en sista remissrunda till rektorer och till lärare i olika 

stadier. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärar-

studerande 

Då Universitet och högskolor har krav på sig att ut-

veckla och kvalitetsförbättra VFU verksamheten har 

vi nya avtal och delvis förändrat arbetssätt för att 

höja kvaliteten för lärarstudenter under sina VFU pe-

rioder. Under våren har det beslutats om övnings-

skolor för Borås Högskola i ett nytt samarbetsavtal. 

Ett flertal VFU-handledare utbildas för att ta emot 

studenter. Vi har tagit fram en organisation och 

struktur för Falköping Kommuns skolor för att sä-

kerställa rutiner och placeringar av VFU- studenter. 

Gymnasial utbildning 

Den plan som tagits fram för introduktionsprogram-

men och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att 

stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kom-

mer att följas upp och utvärderas i oktober 2022. Det 

är av vikt att följa upp om målsättningen med denna 

plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alterna-

tiv för dessa elever. Ett område som behöver stärkas 

för eleverna på IM är hur man synliggör deras pro-

gression i sitt lärande. 

Regeringen har tagit fram en proposition gällande 

dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 

kompetensförsörjning. Propositionen innehåller för-

slag som syftar till att underlätta ungdomars och 

vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att för-

bättra kompetensförsörjningen till välfärd och nä-

ringsliv. De ändringar som behövs i skollagen före-

slås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första 

gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 

En lärande och utvecklande verk-

samhet 

För att skapa likvärdighet i arbetspro-

cesser, progression, förutsättningar 

för skolutveckling och kollegialt lä-

rande, behövs en tydlig ansvarsför-

delning. Som en del i den tillitsbase-

rade styrningen har förvaltningen satsat på specifika 

utvecklaruppdrag, för att ge ett riktat utvecklingsstöd 

gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet 

ska ligga nära professionen och undervisningen. 

Detta är en möjlighet för särskilt skickliga pedago-

ger att få utvecklas men också sprida kunskap och 

goda exempel inom kommunen. Från och med hös-

ten 2022 kommer strukturen för utvecklarna att för-

ändras, till att ha utvecklargrupper med fokus på 

språk-, läs- och skrivutveckling, matematikutveckl-

ing samt förskole- och fritidshemsutveckling. Till 

varje utvecklargrupp är det rektorer som stödjer ar-

betet för att tydliggöra kopplingen från huvudman 

till rektor till undervisningsnivån så man gemensamt 

drar åt samma håll. För att tydliggöra kopplingen till 

det systematiska kvalitetsarbetet finns det dessutom 

en handlingsplan till varje område för att stödja ut-

vecklarna i sitt uppdrag och tydliggöra för skolen-

heterna var fokus för utveckling ligger. 

Forskning visar (enligt Skolverket) att kollegialt lä-

rande ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bi-

dra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar 

till barns och elevers lärande och till skolutveckling.  

Inom både förskola och skola finns kollegiala nät-

verk som bidrar till skolutveckling, samverkan och 

likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds 

av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det 

finns en tydlig planering även för yrkes-, ombuds- 

och nätverksträffar där olika utvecklare leder ut-

vecklingsarbetet. Den positiva progression som 

fanns i arbetet gällande de kollegiala nätverken läså-

ret 21/22 inom grundskolan fortsätter att utvecklas 

under kommande läsår. Hösten 2022 kommer nät-

verken att handledas av Henrik Hansson med fokus 

på att utveckla undervisningen.  

Som en del i utvecklingsarbetet är även det kollegi-

ala lärandet mellan rektorer prioriterat. Under kom-

mande läsår kommer fokus vara att fördjupa kun-

skaperna kring barn- och elevhälsa. Målsättningen är 

att nå en samsyn och en helhetssyn gällande det fö-

rebyggande samt främjande barn- och elevhälsoarbe-

tet i samtliga skolformer och på alla nivåer i styrked-

jan. Vi vill även skapa förutsättningar att stanna upp 

för att analysera och förstå verksamhetens behov för 

att komma fram till verkningsfulla och långsiktigt 

hållbara förbättringar för våra barn och elever. Trots 

att förvaltningen under flera år haft denna form av 

kollegialt lärande finns det fortsatt ett behov av att 

sammanhangsmarkera, synliggöra processen och 

målsättningen, men även utmana så att man vågar 

prövar nya vägar. Vid utvärderingen efter förra läså-

rets insatser beskriver rektorerna dessa som värde-

fulla och att de bidrar till gemensam begreppsbas. 

Det område som rektorerna ser behöver utvecklas är 

närvaron i de kollegiala grupperna. Då det var flera 

som var borta vid olika tillfällen försvann kontinui-

teten i gruppernas diskussioner. 

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är im-

plementerad. Insatserna som beskriv i HÖK 21 har 

påbörjats. Målsättningen är att planen ska stärka 

möjligheten till att rekrytera personal samt behålla 

den personal vi redan har. En stor utmaning som 

kvarstår är att det fortsatt är svårrekryterat inom 

vissa områden, framförallt grundlärare med inrikt-

ning fritidshem. I nuläget fortsätter behörigheten 

inom fritidshemmet att sjunka från redan låga 25,5% 

till 21,5 %. Det är mycket stor variation mellan kom-

munens fritidshem. Även inom förskolan är andelen 

utbildade förskollärare låg. Även här fortsätter ande-

len att sjunka från 50% till 46,1%.  Förutsättningar 

för att öka andelen förskollärare är bättre än för 

grundlärare med inriktning fritidshem, då Högskolan 

i Borås har förlagt både en förskollärarutbildning 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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och lärarutbildning till Skövde. Söktrycket på främst 

förskollärarutbildningen är högt vilket på sikt kom-

mer leda till en högre tillgång på utbildade förskollä-

rare. 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-

heternas kvalité 

Under detta läsår har barn- och utbildningsförvalt-

ningens utvecklingsarbete varit beskrivet i en utbild-

ningsplan. I VP 2022 – 2024 beskrivs syftet med ut-

bildningsplanen: ”Syftet med denna utbildningsplan 

är att låta utvecklingsarbetet fortgå och vara le-

vande inom förvaltningen. Planen ska sammanfatta 

prioriterade utvecklingsområden och vara ett ge-

mensamt övergripande stöd men även bidra till att 

måluppfyllelsen och likvärdigheten ökar.” 

Utbildningsplanens utvecklingsområden skrivs fram 

i januari samt i augusti/september för att dra nytta av 

de analyser som inkommer från rektorerna under vår 

och höst. Utbildningsplanen följs dessutom upp i ok-

tober samt i mars för att vara en del av de årliga 

verksamhetsuppföljningarna för BUN. Planen syn-

liggörs i möten med rektorer, utvecklare och offent-

liggörs på Falnet. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

Återkoppling till nämnd 
 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 

att underlätta det systematiska arbetet. Huvudman-

nens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 

de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett 

sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlig-

het med målen. Barn- och utbildningsnämnden fat-

tade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras 

årligen i maj månad och bidrar till att samordna nat-

ionella och kommunala mål och krav samt synlig-

göra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydlig-

gör och skapar framförhållning i rapporteringen av 

måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 

nämnden. Även årshjulet har reviderats och utveck-

lats och from 2018 finns en gemensam uppföljnings-

struktur framtagen för Falköpings kommun.  

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att 

bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en lö-

pande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och 

per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhets-

rapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrappor-

terna går upp i kommunens övergripande delårsrap-

porter och bidrar till helheten. 

Nämndens styrkedja 
 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få ef-

fekt i organisationen krävs att varje led känner sig 

delaktig i processen och att arbetet utgår från verk-

samhetens behov. Resultaten analyseras och rapport-

eras från varje nivå upp till huvudman. Det är av 

största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan 

och att återkoppling sker från nämnd via ledare till-

baka till verksamheterna, personal och elever/vård-

nadshavare.  

Från och med den 1 augusti 2022 skärps skrivningen 

i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitets-

arbetet. I 3§ kap 4 står det ”Varje huvudman inom 

skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera och följa upp utbild-

ningen, analysera orsakerna till uppföljningens re-

sultat och utifrån analysen genomföra insatser i 

syfte att utveckla utbildningen.”  

Även på enhetsnivå stärks skrivningen; ”Sådan pla-

nering, uppföljning, analys och utveckling av utbild-

ningen som anges i 3§ ska genomföras även på för-

skole- och ekolenhetsnivå.  Kvalitetsarbetet på en-

hetsnivå ska genomföras under medverkan av lä-

rare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn 

i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 

genomförs enligt första och andra styckena.” 
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2022 med 

en nettobudget på 813 000 tkr. Under våren har 

nämnden kompenserats med 6 990tkr för högre lo-

kalkostnader samt fått del av kommunstyrelsen stra-

tegiska utvecklingsmedel om 1 050 tkr. Utöver 

detta har Kommunstyrelsen kompenserat nämnden 

för löneökningen innevarande år med 4 630 tkr. Ny 

ram per 220615 blir således 825 670 tkr. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
I barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 

ingår en riktad satsning mot för- och grundskola 

med 10 000tkr. Dessa medel har fördelats ut till en-

heterna, 6 700tkr till grundskolan och 3 300tkr till 

förskolan. Dessa medel har gått till att höja enheter-

nas grundtilldelning, som varit låg i Falköpings 

kommun jämfört med kringliggande kommuner. 

Syftet med att öka grunden är att ge eleverna bättre 

möjlighet att få det särskilda stöd som de har rätt till 

enligt skollagen. 

 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Den mycket höga, och fortfarande, stigande inflat-

ionen utgör en stor osäkerhetsfaktor för nämndens 

ekonomi. I fjol kunde vi se kraftigt ökade kostnader 

på exempelvis byggmaterial och en liknande ut-

veckling på andra varor och sektorer har redan skett 

och förväntas fortsätta. Lägg därtill situationen i 

Ukraina, som ännu inte påverkat nämnden direkt i 

någon större utsträckning, men det är något som 

skulle kunna ändras över en natt om Falköpings 

kommun blir mottagningskommun för flyktingar 

från Ukraina.  

Situationen kring Platåskolan fortsätter att påverka 

och försvåra förvaltningens arbete med att bereda 

plats för alla elever i centralorten. Då de skollokaler 

som finns tillgängliga i centralorten inte är dimens-

ionerade för antalet elever där finns en stor risk att 

ytterligare tillfälliga lokaler behöver tillkomma för 

att samtliga elever ska kunna beredas plats inom ett 

rimligt avstånd från deras bostad. Detta kommer, i 

sådant fall, innebära ökade driftskostnader för barn- 

och utbildningsnämnden. 

Flera nya lagar gällande skolområdet trädde ikraft 

vid halvårsskiften, några av dem innebär ökade 

kostnader för nämnden och staten har ännu inte för-

klarat hur det är tänkt att finansieras. Man har från 

statens håll signalerat en avsikt att täcka de ökade 

kostnaderna med statliga medel, men i skrivande 

stund är det inte klarlagt om, hur eller när det i så-

dant fall det sker. 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Förskola -135 825,0 -135 825

Grundskola -320 544,0 -320 544

Gymnasium -99 974,0 -99 974

Övrigt -256 657,0 -6 990,0 -1 050,0 -4 630,0 -269 327

SUMMA BUDGET -813 000 -6 990 -1 050 -4 630 -825 670
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 
 

Utfall och prognos 
Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på in-

täkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras barn- och utbildnings-

nämnden hålla sin budget 2022. 

Avvikelserna beror till största delen på riktade stats-

bidrag som tillkommit utöver det som budgeterats, 

vilket för med sig motsvarande kostnader. 

Utöver ovan nämnda avvikelser har nämnden en god 

budgetföljsamhet. 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 17 673 18 695 16 994 25 491 28 043 2 552

Statsbidrag 56 358 54 756 44 668 67 001 82 134 15 133

Övriga intäkter 19 730 22 607 17 723 26 585 33 911 7 326

Interna intäkter 36 494 38 770 37 642 56 463 58 155 1 692

Summa intäkter 130 254 134 828 117 027 175 540 202 242 26 702

Kostnader

Personalkostnader -412 120 -419 995 -411 876 -620 039 -632 991 -12 952

Verksamhetskostnader -125 952 -142 343 -131 735 -197 603 -208 505 -10 902

Kapitalkostnader -4 913 -5 525 -5 067 -7 600 -8 287 -687

Interna kostnader -111 091 -120 285 -117 312 -175 969 -178 078 -2 109

Summa kostnader -654 077 -688 148 -665 991 -1 001 210 -1 027 861 -26 651

NÄMNDENS RESULTAT -523 822 -553 320 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Verksamhetsrapport 

 

 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvi-

sar ett prognostiserat överskott på drygt 5 mnkr på 

helår. Det är mindre vikarieanvändning inom för-

skolan än normalt, pga högre frånvaro bland bar-

nen. Det i kombination med att man anpassar verk-

samheten till det lägre födelsetalen vid sett i Falkö-

ping de senaste åren gör att man har ett prognostise-

rat överskott. 

 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 

få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 

2022. Det prognostiserade underskottet från i våras 

har förändrats dels genom att den sk ”skolmiljar-

den” tillkommit, men också att man har lägre perso-

nalkostnader än man hade under vårterminen och 

även jämfört med föregående år. Sammantaget gör 

detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin bud-

get 2022. 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvi-

kelse mot budget 2022. Det beror i huvudsak på två 

faktorer, dels har de interkommunala nettokostna-

derna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr 

och dels har asylersättningen minskat kraftigt jäm-

fört både med budget och med föregående år. Den 

negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 

2 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Förskola -90 400 -85 477 -88 056 -135 825 -130 082 5 743

Grundskola -178 001 -216 662 -215 027 -323 456 -323 044 412

Gymnasium -64 733 -68 276 -67 336 -101 324 -101 260 64

Övrigt -190 700 -182 904 -178 544 -265 064 -271 233 -6 169

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -523 835 -553 320 -548 964 -825 670 -825 619 51
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Investeringsrapport 
 

Nämndens investeringar prognostiseras få en negativ 

avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta be-

ror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte finns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-

erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-

den hålla sin investeringsbudget för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 2 733 064 4 200 000 6 200 000 -2 000 000
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§ 58 Dnr 2022/00748  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar till nämndsmötet den 13 september 2022 att 

besluta om verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.       

Sammanfattning 

Alla nämnder ska till kommunstyrelsen avlämna en verksamhetsrapport efter 

varje tertial. Underlaget till rapporten finns ännu inte klart, varför 

verksamhetsrapporten kommer att skickas ut med handlingarna inför 

nämndsmötet den 13 september 2022.      

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

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

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

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2023-2025 

Information 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i enlighet med beslut i barn- 

och utbildningsnämnden den 16 juni 2022 § 86 samt beslut i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 59, överlämnat 

barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till budgetberedningen inför 

flerårsplan 2023-2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år 

2023-2025. Nämnderna fick fram till den 31 augusti 2022 att behandla 

budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 16 juni 2022 och vid 

arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 2022. Då enighet rådde i 

ärendet fattade därefter ordföranden beslut om att överlämna det framtagna 

budgetunderlaget till budgetberedningen.  

Underlag 
Barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till budgetberedningen inför 

flerårsplanen för åren 2023-2025 

 

      

       

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



Signerat dokument

Signering av ordförandebeslut

Signerad 
text:

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

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Ordförandebeslut om budgetunderlag till budgetberedningen.pdf
Storlek: 58233 byte
Hashvärde SHA256: 
d2c27f17b84b500210f1024cb3c55e80c230f703f4aa8343b1af91e69fa10e77

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

Signerat av 1:
Eva Anna Maria Dahlgren
Signerat med BankID 2022-08-25 09:26 Ref: d007ff44-5e1d-46ef-bedb-617c21a734b0
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Barn- och utbildningskontoret 

  

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

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

 
 

ORDFÖRANDEBESLUT 1 (2) 

2022-08-24 

BUN 2022/00675  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2023-2025 

Ordförandebeslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden överlämnar budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025.   

Ordförandebeslut enligt  

beslut i barn- och utbildningsnämnden den 16 juni 2022 § 86, samt beslut i 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 59. 

Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för barn- 

och utbildningsnämnden, 2022-04-19, § 54.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år 

2023-2025. Nämnderna har fått fram till den 31 augusti 2022 att behandla 

budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2023-2025. 

Barn- och utbildningsnämndens första sammanträde under hösten 2022 är 

planerat till den 13 september, därför bedöms ärendet vara så brådskande att 

det inte kan vänta till nästa sammanträde. 

Beslutet ska skickas till 

Budgetberedningen  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2022-06-14 § 86 

Protokollsutdrag BUNAU 2022-08-23 § 59 

Budgetunderlag barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Eva Dahlgren 

Ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  
 

 

§ 59 Dnr 2022/00675  

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att överlämna 

budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-

2025.          

2 I enlighet med nämndens beslut 2022-06-14 § 86 uppdras åt nämndens 

ordförande att fatta ett ordförandebeslut att lämna budgetunderlaget till 

budgetberedningen.   

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett budgetunderlag utifrån 

budgetförutsättningarna.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år 

2023-2025. Nämnderna har fått fram till den 31 augusti 2022 att behandla 

budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2023-2025.  

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att budgetunderlaget anpassar nämndens budget för 

2023 utifrån de, av budgetberedningen, givna budgetförutsättningarna.  

Finansiering 

Ej applicerbart 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2022-06-14  

Budgetunderlag barn- och utbildningsnämnden      

  

 

Paragrafen skickas till  
Budgetberedningen           
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för år 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Nämndens ordförande: Eva Dahlgren 

  0515 – 88 50 72 

  eva.dahlgren@falkoping.se 

 

Skolchef:  Karina Bronell 

  0515 – 88 50 05 

  karina.bronell@falkoping.se 
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Inledning

Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 

budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 

budgetberedning på nämndens verksamheter och hur 

detta påverkas både verksamhetsmässigt men även 

ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av 

förvaltningen och beslutas av nämnden att överläm-

nas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 

sammanställer budgetberedningen förslag till flerårs-

plan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommun-

fullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan 

har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetspla-

ner för perioden. Därför fungerar även nämndens 

budgetunderlag som ett utkast till kommande verk-

samhetsplan för år 2023-2025 med eventuella juste-

ringar kopplat till budgetberedningens förslag för 

flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 

verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden 

eller kommunfullmäktige under pågående verksam-

hetsår med fokus på de sista två åren. 

 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 

 

Organisation 
Pågående skolorganisationsöversyn startade med 

förändring av förvaltningens styrning och ledning. 

Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 

tillsammans med förvaltningsekonom och utveckl-

ingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp. 

 

Verksamhetsområden 
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Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. 

Den kommunala verksamheten kompletteras med 

fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kom-

munen erbjuder även natt- och helgomsorg samt 

öppen förskola. På en av kommunens förskolor 

finns två avdelningar anpassade för barn med funkt-

ionsvariationer.  

 

Grundskola 

Nuvarande grundskoleorganisation har många sko-

lor i skiftande storlek och indelning. Elevantalet va-

rierar från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skol-

organisationen blir skolorna mer likvärdiga och om-

fattar F-6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet om-

fattar även särskola och särskilda undervisnings-

grupper med inriktning autism som är knutna till 

två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds 

på samtliga skolor med tidigare år. I centralorten 

finns en fristående grundskola med tillhörande fri-

tidshem som omfattar ca 100 elever. 

 

 

Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 

är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-

dande, och inom dessa finns även möjlighet att 

kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium 

(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhets-

området rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksam-

hetsområdet.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat 

under verksamhet SPC. Inom verksamhetens upp-

drag finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

 

Verksamhets-

chef 

förskola 

 Verksamhets-

chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 Verksamhetschef 

Specialpedagogiskt 

Centrum 

       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 

    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 

med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 

 

Fritidshem med 

ca 1 250 elever 

 12 nationella program 

- 5 högskoleförbe-
redande 

- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 

 

Barn- och elevhälsa 

 

      Skolhälsovård 

Natt- och  

helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 

20 elever 

  

Familjecentralen 

       

    Kulturskola   

 

 



 

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 5 

Nuläges- och omvärldsanalys

 

 Extra studietid och utökad lovskola. 

Riksdagen har beslutat att elever i åk4-9 

ska erbjudas extra studietid för att få hjälp 

läxor och annat skolarbete. Erbjudandet 

ska omfatta minst två timmar per vecka 

och det ska vara frivilligt för eleverna att 

delta. Studietiden ska anordnas under eller 

i direkt anslutning till elevernas skoldag. 

Fjärrundervisning får användas för extra 

studietid. Den obligatoriska lovskolan utö-

kas med 25 timmar per läsår. Det är ännu 

inte klarlagt huruvida kommun får hjälp 

med finansiering från staten. Detta kan, ut-

över den ökade lärarkostnaden, också in-

nebära ökade kostnader för skolskjuts. 

 

 Statsbidrag 

Skolan erhåller en mängd riktade statsbi-

drag med förbehållet att den kommunala 

finansieringen inte får minska, dvs statliga 

medel ska inte täcka kommunens krav på 

undervisning. Det innebär att varje ned-

dragning riskerar att få större ekonomiska 

konsekvenser än den kommunala bespa-

ringen. 

 

 Ökande kostnader för skolskjuts 

Det kraftigt ökade bränslepriset får en di-

rekt påverkan på kostnaderna för skol-

skjuts. Den prognostiserade ökningen för 

kommande år är 1,6 mnkr. 

 

 Kompetensförsörjning 

Då det är brist på legitimerade lärare i Sve-

rige blir både nyrekrytering och att bibe-

hålla personal en utmaning. Konkurrenssi-

tuationen mellan olika huvudmän gör att 

löneutvecklingen för denna yrkeskategori 

ökar mer än genomsnittet. 

 

 Inflation 

Inflationen är i dagsläget den högsta som 

uppmätts i Sverige sedan 1990-talet. Detta 

innebär att alla varor och tjänster BUN kö-

per in ökar i pris. Inom utbildningsområdet 

märks detta tydligast inom IKT eftersom 

varje barn/elev ska ha tillgång till ett digi-

talt verktyg. Även materialkostnader på 

flera nationella program påverkas kraftigt 

av inflationen, ex bygg- och industripro-

grammet. 

 

 Demografi 

Barn- och elevsammansättningen i Falkö-

pings kommun har förändrats de senaste 

åren. Ökningen har avstannat, och inom 

förskolan ser vi för andra året i rad en 

minskning av antal barn. Då nämnden inte 

kompenserats för den stora ökningen av 

antal barn och elever mellan 2014-2019 

blir en neddragning utifrån demografiför-

ändringar missvisande. Utifrån jämförelser 

i Kolada kan man tydligt se att grund- och 

förskola i Falköpings kommun har en låg 

tilldelning i förhållande till jämförbara 

kommuner och en av de lägsta i riket. 

Gymnasieskolan har minskat sin omsätt-

ning under de senaste åren och ligger nu i 

paritet med jämförbara kommuner. 

 

 Socioekonomi 

Många av våra barn och elever lever under 

svåra socioekonomiska förhållanden. Här 

har BUN och SOC ökat sin samverkan för 

att stödja dessa familjer på bästa sätt. 

Många barn och elever har ett annat mo-

dersmål och trots att de inte längre räknas 

som nyanlända har de fortsatt behov av 

särskilt stöd. Vi ser också en ökad rörlig-

het på barn och elever i våra verksamheter, 

dvs en hög in- och utflyttning i vår kom-

mun. Detta påverkar trygghet och studiero 

i våra grupper och klasser, men även för de 

enskilda barnen och eleverna. 

 

 Skolorganisation 

Då nuvarande skolor i tätorten är trånga 

och många är slitna påverkar detta under-

visningen negativt. Förseningen av Platå-

skolan är orsaken till detta. 

 

 Ukraina 

Kriget i Ukraina har nu pågått i över sex 

månader. Flyktingströmmen till Sverige i 

allmänhet och Falköping i synnerhet har 

inte kommit upp i det antal man först 

trodde, men det kan förändras snabbt. Då 

samtliga barn och ungdomar i skolålder 
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har rätt till utbildning enligt flyktingdirek-

tivet måste en beredskap finnas för att 

möta ev inflyttning av ukrainska elever. 

Då skolorna i centralorten är trånga redan i 

nuläget kan en temporär lösning krävas för 

att möta nya elever. 

 

 Måluppfyllelse 

Behörigheten till gymnasiet på Falköpings 

kommuns grundskolor 2022 uppgick till 

82% efter genomförd sommarskola, dvs 

18% av de elever som gick ut åk 9 våren 

2022 är inte behöriga till nationellt pro-

gram på gymnasiet. Sett till måluppfyllelse 

per satsad krona är det ett mycket gott re-

sultat, men det innebär samtidigt att nästan 

var femte elev inte är behörig till att börja 

gymnasiet till hösten. 

 

 Digitala nationella prov 

De nationella proven kommer succesivt 

övergå till att bli digitala. Detta kommer 

kräva en utbyggd digital infrastruktur med 

ökade kostnader som följd. 
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Vision, mål och styrning 

 

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-

flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-

per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-

vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 

medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-

ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 

för Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar 

ansvar för en gemensam framtid och en hållbar ut-

veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generat-

ioner.    

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-

munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-

hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-

vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-

marna och villkoren med planetens absoluta gränser, 

ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett 

medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva 

målsättningen med det dynamiska och rätt-visa sam-

hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-

nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-

ningar och den lokala utvecklingen.  Falköping ska 

vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu 

och i framtiden. Kommunen som organisation är till 

för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-

handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 

av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 

goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 

samverkan.   

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, priori-tera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

 

Politisk prioritering 
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 

styrande politiska majoriteten identifierat följande 

fokusområden: 

 Arbetsmarknad 

 Digitalisering 

 Klimat 

 Trygghet 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena. Arbetet med fokusområden ska ge-

nomsyra alla fyra målen övergripande mål. 

 

Nämndernas mål 
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommun-full-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan 

också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål 

utan att bryta ner målen.
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Kommunens styrkedja 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
 

Återkoppling till nämnd 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 

att underlätta det systematiska arbetet. Huvud-man-

nens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 

de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett 

sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlig-

het med målen. Barn- och utbildningsnämnden fat-

tade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras 

årligen i maj månad och bidrar till att samordna nat-

ionella och kommunala mål och krav samt synlig-

göra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydlig-

gör och skapar framförhållning i rapporteringen av 

måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 

nämnden. Även årshjulet har reviderats och utveck-

lats och from 2018 finns en gemensam uppföljnings-

struktur framtagen för Falköpings kommun.  

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att 

bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en lö-

pande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och 

per 31/8 är verksamhetsrapporter och verk-samhets-

rapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrappor-

terna går upp i kommunens övergripande delårsrap-

porter och bidrar till helheten. 

 

Nämndens styrkedja 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få ef-

fekt i organisationen krävs att varje led känner sig 

delaktig i processen och att arbetet utgår från verk-

samhetens behov. Resultaten analyseras och rapport-

eras från varje nivå upp till huvudman. Det är av 

största vikt att skapa förtroende och tillit i styr-ked-

jan och att återkoppling sker från nämnd via ledare 

tillbaka till verksamheterna, personal och ele-

ver/vårdnadshavare. Detta tydliggörs än mer fr o m 

2021 då mål 4 får en ny rubrik med delvis ny inne-

börd, ” Kommunens organisation ska vara utveck-

lande och förnyande med en tillitsbaserad styrning”. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade 220101 

en nettobudgetram på 831 mnkr. Därefter beslutade 

KF att skjuta till ytterligare 6,99 mnkr för ej kom-

penserade hyreskostnader samt ökade kostnader för 

städ. Ramen per 220430 blev då 819,99 mnkr. 

Enligt demografimodellen minskar barn- och elev-

antalet i BUN:s verksamheter med motsvarande 

12,7 mnkr.  

Nya ytor samt justering av internhyra blir en ökning 

på 2,75 mnkr. 

En omställning på 1% innebär för BUN en minsk-

ning på 8,1 mnkr. 

En politisk justering som ökar BUN:s ram med 8,1 

mnkr. 

Kompensation för lönerörelse och kostnadsökning 

21,1 mnkr. 

BUN:s budget ram för 2023 blir då 831,1 mnkr. 

 

Eventuella riktade statsbidrag eller 

externa medel som inte ingår i 

budgetförutsättningarna 
Regeringen har vi flera tillfällen sagt att de ska 

skjuta till medel för att täcka de ökade kostnader 

deras nya förslag innebär, i skrivande stund har 

inget konkret meddelats, men detta kan komma att 

ändras under hösten. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
Enligt demografimodellen har elevantalet i grund-

skolan minskat med 102 elever. Det faktiska antalet 

har dock inte minskat. Denna diskrepans beror på 

att befolkningsökningen för Falköpings kommun 

överskattats och då också elevantalet. För budgetå-

ret 2022 fick med andra ord BUN en större tilldel-

ning per elev än vad som avsågs, framförallt till 

grundskolan. 

Grunden för tilldelningen, dvs vilken ambitionsnivå 

man avser med den tilldelade ramen är dock inte 

fastställt. Under de närmast föregående åren har 

Falköpings kommun haft en av de lägst finansi-

erade grundskolorna, både i Skaraborg och i Sve-

rige. Då detta var baserat på en överskattad befolk-

ningsutveckling innebär det att grundskolan under 

dessa år varit överfinansierad enligt demografimo-

dellen. Den föreslagna minskningen utifrån lägre 

elevantal är då med andra ord inte en anpassning ut-

ifrån sjunkande elevantal utan en nivåsänkning av 

grundskolan i Falköpings kommun sett till dagens 

finansieringsnivå. 

 

 

 

 

 

 

  

Ekonomiska förutsättnignar (tkr) 
Grund

 2022  

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Volymer & verksamhetsförändring -813 000 12 700 -1 000 2 400

Kostnader kopplat till nya lokaler -6 990 -2 750 0 -10 400 

Omställning 0 8 100 8 300 4 200

Politisk justering 0 -8 100 0 0

Ev. rik tade bidrag/intäkter (netto) 0 0 0 0

Påverkan budgetram -819 990 9 950 7 300 -3 800 

Generell intäkt/kostnadstäckning 

(ink l personal och vhtköp)
0 -21 100 -21 100 -21 500 

Budgetram -819 990 -831 100 -844 900 -870 200 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Underlag till resultatbudget 

 

Avgifter mm består av barnomsorgsavgifter för för-

skola och fritidshem.  

Statsbidrag är de riktade statsbidragen som betalas ut 

via skolverket, merparten är täckning för, av staten, 

beslutade, kostnadsökningar. 

Övriga intäkter består till största delen av interkom-

munala ersättningar från kommuner vars elever har 

sin skolgång i Falköpings kommun. 

Interna intäkter är den rörliga delen av barnpengen 

som betalas ut till de kommunala förskolorna. 

Personalkostnader är den totala kostnaden för nämn-

dens personal. 

Verksamhetskostnader är kostnader till externa leve-

rantörer, exempelvis läromedel och skolskjuts. 

Kapitalkostnader är avskrivning och ränta på nämn-

dens gjorda investeringar. 

Interna kostnader består av utbetalningen av den rör-

liga delen av barnpengen till de kommunala försko-

lorna samt kostnader från andra förvaltningar, främst 

hyra och städ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag till resultatbudget (tkr) 
Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 27 000 25 491 26 256 27 044 27 855

Statsbidrag 69 500 67 166 69 500 69 500 69 500

Övriga intäkter 28 585 28 585 29 443 30 326 31 236

Interna intäkter 57 500 56 463 55 500 55 000 54 000

Summa intäkter 182 585 177 705 180 699 181 870 182 591

Kostnader

Personalkostnader -618 450 -616 523 -615 326 -618 437 -632 348

Verksamhetskostnader -197 603 -197 603 -203 531 -209 637 -215 926

Kapitalkostnader -7 600 -7 600 -7 800 -8 000 -8 100

Interna kostnader -177 000 -175 969 -185 142 -190 696 -196 417

Summa kostnader -1 000 653 -997 695 -1 011 799 -1 026 770 -1 052 791

Resultatbudget -818 068 -819 990 -831 100 -844 900 -870 200
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Underlag till verksamhetsbudget 

 

Förskola 

Innefattar samtliga kommunala förskolor i Falkö-

pings kommun. 

Grundskola 

Innefattar samtliga kommunala grundskolor i Fal-

köpings kommun. 

Gymnasium 

Innefattar Ållebergsgymnasiet. 

Övrigt 

Innefattar all övrig verksamhet inom nämndens an-

svarsområde. Exempelvis särskola, interkommunala 

kostnader, förvaltningsövergripande centrala funkt-

ioner och kulturskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområden

Förskola -135 825 36 941 -172 841 -135 900 -134 000 -135 000

Grundskola -320 544 39 386 -360 057 -320 671 -325 135 -337 862

Gymnasium -99 974 3 211 -106 184 -102 973 -106 062 -109 244

Övrigt -263 647 19 405 -290 961 -271 556 -279 703 -288 094

Verksamhetsbudget -819 990 98 943 -930 043 -831 100 -844 900 -870 200

Plan 2023 
Underlag till verksamhetsbudget (tkr) 
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Underlag till investeringsbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underlag till investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan  2025 

Investeringsbudget

Inventarier (2023-2025) -4 200 -4 300 -4 400 -4 500

Övrigt

Summa Investeringar -4 200 -4 300 -4 400 -4 500

Kopplat till fleråriga investeringar

Summa fleråriga investeringar 0 0 0 0

Underlag till investeringsbudget -4 200 -4 300 -4 400 -4 500
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Återkoppling av budgetunderlaget

Återkoppling till budgetberedningen 
Att göra en neddragning riskerar alltid att innebära 

lägre kvalitet och måluppfyllelse. Då barn- och ut-

bildningsnämndens redan har en låg tilldelning, 

jämfört med både region och riket, blir den risken 

större. Att gå ut åk9 utan att vara behörig till gym-

nasiet kan få stor inverkan på en ungdoms framtids-

utsikter. Huruvida du går på IM eller nationellt pro-

gram hösten efter du slutat åk9 kan få en mycket 

stor inverkan på om du landar i studier eller för-

värvsarbete, eller om du riskerar att hamna i försörj-

ningsstöd. De föreslagna neddragningarna på barn- 

och utbildningsnämnden kan således påverka både 

försörjningsstöd och Komvux, men även Falkö-

pings kommuns framtida skatteunderlag negativt. 

 

Åtgärder för att nå balans till plan 

2023-2025 
Utifrån den föreslagna ramen i budgetunderlaget 

kommer barn- och utbildningsnämnden behöva 

minska sina kostnader med 12,7mnkr. Utöver detta 

tillkommer ökade kostnader för skolskjuts samt nya 

lagkrav. Sammanlagt innebär det uppskattningsvis 

15,7 mnkr i kostnadsminskning för att nå en budget 

i balans. 

Utifrån färre födda barn i Falköpings kommun be-

dömer förvaltningen att en minskning med 4mnkr 

kan göras i förskolan utan att sänka nivå eller kvali-

tet.  

Ytterligare 11,7 mnkr behöver hanteras för att nå en 

balanserad budget. Detta görs genom att se över 

samtliga verksamheter för att försöka identifiera be-

sparingar som får minsta möjliga påverkan på 

barn/elevers lärande i våra verksamheter. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

  
 

 

§ 86 Dnr 2022/00675  

Barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till 
budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-
2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 

2022. Om enighet råder fattar därefter ordföranden ett ordförandebeslut, 

annars kallas till extra nämndsammanträde innan den 31 augusti 2022. 

      

Sammanfattning 

Kommunens budgetberedning har ålagt nämnderna att inkomma med ett 

budgetunderlag inför fastställandet av nästa års verksamhetsplan. 

Budgetunderlaget ska vara nämndsbehandlat senast den 31 augusti 2022. Då 

barn- och utbildningsnämnden första höstsammanträde äger rum den 13 

september, föreslås att ärendet hanteras på så sätt att nämnden informeras om 

ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2022. Ärendet behandlas därefter 

vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti. Om enighet råder vid detta 

möte, fattar ordföranden ett ordförandebeslut i ärendet. Om enighet inte 

råder kallas till ett extra nämndsammanträde innan augusti månads utgång. 
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§ 60 Dnr 2022/00858  

Ansökan om ersättning för utgifter i samband med 
obligatoriskt moment i gymnasieundervisning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ersättning för utgifter 

för övernattning och resa i samband med gymnasieutbildning vid 

Distans-gymnasiet i Torsås (Söderåkra) vårterminen 2022 med totalt 

2013 kronor.       

Sammanfattning 

Enligt Skollagen Kap 22, 12§ har en elev som läser med distansundervisning 

rätt till ersättning av hemkommunen för de resor som krävs för utbildningen.      

Bakgrund 

Eleven Saranda Huskaj, som studerar på distans på Korrespondensgymnasiet 

i Torsås, har inkommit med en ansökning om utlägg i samband med resa till 

sin skola för att genomföra obligatoriska moment i utbildningen. 

Ansökningen gäller ersättning för utlägg för övernattning i Torsås samt resa 

till och från Torsås, i samband med obligatoriska moment i undervisningen. 

Kopior på kvitton för utlägg har bifogats.  

Eleven måste närvara vid skolan i Söderåkra en gång per termin för att 

genomföra laborationer. 

Förvaltningens bedömning 

Skollagen 22 Kap, 12§: 

”En elev som har distansundervisning har rätt till ersättning för de resor 

inom Sverige som krävs för utbildningen. Elevens hemkommun ska stå för 

kostnaderna. 

Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta 

utanför det egna hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi 

under resan.” 

Förvaltningen bedömer att Falköpings kommun ska ge reseersättning samt 

stå för kostnader för logi i samband obligatoriska moment i utbildningen. 

Finansiering 

Detta belastar de interkommunala kostnaderna. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Ersättning resor bil1 

Ersättning resor bil2       
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ansökan om ersättning för utgifter i samband med 
obligatoriskt moment i gymnasieundervisning 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ersättning för utgifter 

för övernattning och resa i samband med gymnasieutbildning vid Distans-

gymnasiet i Torsås (Söderåkra) vårterminen 2022 med totalt 2013 kronor.        

Sammanfattning  

Enligt Skollagen Kap 22, 12§ har en elev som läser med distansundervisning 

rätt till ersättning av hemkommunen för de resor som krävs för utbildningen.      

Bakgrund 

Eleven Saranda Huskaj, som studerar på distans på Korrespondensgymnasiet 

i Torsås, har inkommit med en ansökning om utlägg i samband med resa till 

sin skola för att genomföra obligatoriska moment i utbildningen. 

Ansökningen gäller ersättning för utlägg för övernattning i Torsås samt resa 

till och från Torsås, i samband med obligatoriska moment i undervisningen. 

Kopior på kvitton för utlägg har bifogats.  

Eleven måste närvara vid skolan i Söderåkra en gång per termin för att 

genomföra laborationer. 

Förvaltningens bedömning 

Skollagen 22 Kap, 12§: 

”En elev som har distansundervisning har rätt till ersättning för de resor 

inom Sverige som krävs för utbildningen. Elevens hemkommun ska stå för 

kostnaderna. 

Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta 

utanför det egna hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi 

under resan.” 

Förvaltningen bedömer att Falköpings kommun ska ge reseersättning samt 

stå för kostnader för logi i samband obligatoriska moment i utbildningen. 



 

  2(2) 

 

 

Finansiering 

Detta belastar de interkommunala kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Ersättning resor bil1 

Ersättning resor bil2       

Beslutet ska skickas till 

Saranda Huskaj 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  
 

 

§ 61 Dnr 2022/00158  

Beslut samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansavtal om 

naturbruksutbildning 2023-01-01 – 2026-12-31 mellan Västra 

Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.      

Sammanfattning 

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla 

den 31 december 2022.  

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och 

representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till 

kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det 

förslag som remitterades under våren 2022. Barn- och utbildningsnämnden i 

Falköpings kommun behandlade ärendet vid sammanträdet den 22 mars 

2022. 

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och 

innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella 

avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare 

sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande 

avtalet.    

Förvaltningens bedömning 

Då det nya avtalet inte innebär några större förändringar jämfört med nu 

gällande avtal och inte heller bedöms medföra behov av ökade resurser, 

föreslås att nämnden godkänner avtalet. 

Finansiering 

Avtalet medför inga förändringar avseende finansiering jämfört med det nu 

gällande avtalet.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 

 Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 

mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner 

 

 Protokollsutdrag BUN 2022-03-22 § 42 Remiss samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar      
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Västra Götalandsregionen            
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§ 113 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01--

2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra 

Götalands 49 kommuner 

Diarienummer RS 2022-01898 

Beslut 

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 

2023-01-01—2026-12-31 med länets 49 kommuner. 

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 

uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 

31 december 2022.  

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter 

för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering 

av nuvarande avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under 

våren 2022.  

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och 

innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella 

avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare sig 

finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande avtalet.  

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt 

Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 122 

 Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26 

 Samverkansavtal 

 Protokollsutdrag från beredningen för hållbar utveckling 2022-05-10 § 10 



  

 

 

Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05-24 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

22 (47) 

Yrkanden på sammanträdet 

Kristina Jonäng (C) och Helena Holmberg (L) yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag. 

Vidare yttrar sig Karin Blomstrand (L). 

Skickas till 

 Regionstyrelsen, för genomförande 

 Till regionens samtliga 49 kommuner för godkännande 

 Regionutvecklingsnämnden, för kännedom 

 Naturbruksstyrelsen, för kännedom 
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§ 42 Dnr 2022/00158  

Remiss samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nedanstående skrivning ska 

utgöra Falköpings kommuns yttrande. 

     

Sammanfattning 

Falköpings kommun har av Västra Götalandsregionen mottagit en remiss för 

yttrande av samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Sedan 1999 finns ett 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 

i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid 

regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet 

har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller 

under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. VästKom och VGR 

har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Det nya förslaget 

innebär i korthet att: 

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 

till den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 

 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. I övrigt har inga 

principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.       

Bakgrund 

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag  på ett nytt 

samverkansavtal för naturbruksutbildningarna from. den 1 januari 2023. 

Detta förslag har utarbetats utifrån den utvärdering som gjordes 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun ställer sig positiva till förslaget på nytt samverkansavtal 

för naturbruksutbildningarna. Samberedning i detta ärende har skett med 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. 

Finansiering 

Detta avtal reglerar inte kostnaderna då de fastställs i enlighet med 

gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter  

samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 

nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de 

börjar gälla. 
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Beslutsunderlag    

Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 

Missiv – Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar      

  

 

Paragrafen skickas till  
Regionstyrelsen VG-region (regionstyrelsen@vgregion.se) 

Sektor barn- och utbildning            

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-08-10 

BUN 2022/00158  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om godkännande av samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansavtal om 

naturbruksutbildning 2023-01-01 – 2026-12-31 mellan Västra 

Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.        

Sammanfattning  

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla 

den 31 december 2022.  

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och 

representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till 

kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det 

förslag som remitterades under våren 2022. Barn- och utbildningsnämnden i 

Falköpings kommun behandlade ärendet vid sammanträdet den 22 mars 

2022. 

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och 

innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella 

avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare 

sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande 

avtalet.       

Förvaltningens bedömning 

Då det nya avtalet inte innebär några större förändringar jämfört med nu 

gällande avtal och inte heller bedöms medföra behov av ökade resurser, 

föreslås att nämnden godkänner avtalet. 

Finansiering 

Avtalet medför inga förändringar avseende finansiering jämfört med det nu 

gällande avtalet.  



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 

 Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 

mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner 

 Protokollsutdrag BUN 2022-03-22 § 42 Remiss samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

       

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen  

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  
 

 

§ 62 Dnr 2021/01042  

Beslut om förlängning av skolskjutsavtal till och med 
2024-06-30 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar att förlänga avtalet om skolskjuts (ref nr 20/123) med 

ett år, till och med 2024-06-30.  

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att göra en 

ny skolskjutsupphandling inför läsåret 2024/2025.  

3 Ärendet om eventuell ny skolskjutsupphandling tas åter upp senast vid 

nämndens sammanträde den 22 november 2022.       

Sammanfattning 

Under 2021 genomfördes en upphandling av skolskjuts i samarbete med 

upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Det nya avtalet började gälla 

2022-07-01 och är tecknat på ett år med möjlighet till förlängning ett+ett år. 

Avtalet är tecknat med fem olika bussföretag: Buss i Väst AB, Connect Bus 

Söne AB, Hallsbergs Buss AB, Axelssons Turisttrafik AB samt Vy Buss 

AB.   

Det finns just nu inga planer på några större förändringar i elevflöden och 

skolorganisation under läsåret 2023/2024, varför det inte finns anledning att 

göra någon ny upphandling under 2022. De förändringar som eventuellt 

kommer att genomföras beräknas rymmas inom det befintliga 

skolskjutsavtalet med smärre justeringar och direktupphandlingar. 

Förvaltningens bedömning 

Det beräknas inte ske några större förändringar i skolorganisationen under 

2022 och 2023, varför det inte finns anledning att göra någon ny 

upphandling under 2022. Nämnden föreslås därför besluta att utnyttja 

möjligheten att förlänga skolskjutsavtalet med det första förlängningsåret, till 

och med 2024-06-30. Därefter bör nämnden titta på möjligheten att göra en 

ny upphandling. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen 

i uppdrag att se över om det är lämpligt att genomföra en ny 

skolskjutsupphandling som ska börja gälla 2024-07-01.  

Finansiering 

Priserna i skolskjutsavtalet räknas upp med i avtalet fastställt index en gång 

per år och detta påverkas inte av att avtalet förlängs med ett år.  

 

Beslutsunderlag 
Protokoll BUN 2021-10-26 § 105   
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Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Paragrafen skickas till  
Buss i Väst AB 

Connect BU Söne AB 

Hallsbergs Buss AB 

Axelssons Turisttrafik AB 

Vy Buss AB 

Upphandlingsavdelningen Skövde kommun 

            

 











 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

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

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

Skolskjutsupphandling  

Förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar att förlänga avtalet om skolskjuts (ref nr 20/123) med 

ett år, till och med 2024-06-30.  

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att göra en 

ny skolskjutsupphandling inför läsåret 2024/2025.  

3 Ärendet om eventuell ny skolskjutsupphandling tas åter upp senast vid 

nämndens sammanträde den 22 november 2022.        

Sammanfattning  

Under 2021 genomfördes en upphandling av skolskjuts i samarbete med 

upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Det nya avtalet började gälla 

2022-07-01 och är tecknat på ett år med möjlighet till förlängning ett+ett år. 

Avtalet är tecknat med fem olika bussföretag: Buss i Väst AB, Connect Bus 

Söne AB, Hallsbergs Buss AB, Axelssons Turisttrafik AB samt Vy Buss 

AB.   

Det finns just nu inga planer på några större förändringar i elevflöden och 

skolorganisation under läsåret 2023/2024, varför det inte finns anledning att 

göra någon ny upphandling under 2022. De förändringar som eventuellt 

kommer att genomföras beräknas rymmas inom det befintliga 

skolskjutsavtalet med smärre justeringar och direktupphandlingar.   

Förvaltningens bedömning 

Det beräknas inte ske några större förändringar i skolorganisationen under 

2022 och 2023, varför det inte finns anledning att göra någon ny 

upphandling under 2022. Nämnden föreslås därför besluta att utnyttja 

möjligheten att förlänga skolskjutsavtalet med det första förlängningsåret, till 

och med 2024-06-30. Därefter bör nämnden titta på möjligheten att göra en 

ny upphandling. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen 

i uppdrag att se över om det är lämpligt att genomföra en ny 

skolskjutsupphandling som ska börja gälla 2024-07-01.  
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Finansiering 

Priserna i skolskjutsavtalet räknas upp med i avtalet fastställt index en gång 

per år och detta påverkas inte av att avtalet förlängs med ett år.  

Beslutsunderlag 
Protokoll BUN 2021-10-26 § 105       

Beslutet ska skickas till 

Buss i Väst AB 

Connect BU Söne AB 

Hallsbergs Buss AB 

Axelssons Turisttrafik AB 

Vy Buss AB 

Upphandlingsavdelningen Skövde kommun 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  
 

 

§ 63 Dnr 2022/00648  

Uppföljning efter rapport om barn- och  
utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden lägger den redovisade uppföljningen till handlingarna.      

Sammanfattning 

Analysen som tagits fram visar ett tydligt mönster där man kan se att det är 

vissa enheter i kommunen som står för den stora mängden anmälningar om 

hot och våld mot personal. 

På dessa enheter arbetar personalen idag i mindre studiegrupper för elever 

med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och för en grupp 

elever i grundskolan samt elever i grund- och gymnasiesärskolan. Analysen 

pekar även på att det är återkommande elever som står för en stor del av de 

anmälningar som finns. Analysen visar även att det förekommer flera 

ärenden om hot och våld av samma elev under samma dag.  

Kommunen har bytt system för anmälningar av tillbud av personal- och 

elevskador. Det nya systemet, kallas Stella och förvaltningen ser att fler 

enheter har blivit bättre på att anmäla olika händelser i Stella, vilket kan vara 

en bidragande orsak till ökningen av anmälda ärenden kring hot och våld 

mot personal från elev. Att fler använder Stella oftare nu kan bero på att det 

nya systemet är mera lätthanterligt än det tidigare systemet Lisa. 

Förvaltningen har även påtalat för personalen vikten av att anmäla olika 

händelser.  

Det finns uppenbara händelser kring hot och våld som inte rapporterats in 

och därför finns det ett visst mörkertal i statistiken. Ett exempel på ett sådant 

ärende kan vara där elev på grund av sina svårigheter inte är medveten om 

den hot- och våldssituation som eleven utsätter personalen för. I några av 

dessa fall rapporterar personalen inte in händelsen på grund av att elev inte 

varit medveten om konsekvenserna av sitt agerande.  

För att minimera risken för hot- och våldssituationer ute på enheterna arbetar 

personalen med förebyggande arbete på olika sätt, bland annat med att göra 

riskbedömningar, utveckling av rutiner, arbete i elevhälsoteam (EHT) och 

uppföljningar av olika händelser. 

 

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram 

en analys på det ökade antalet ärenden om hot och våld mot personal av elev 

under läsåret 2021/2022.   

Under slutet av vårterminen gör förvaltningen en årlig övergripande analys 

av arbetsmiljöarbetet som sedan redovisas för nämnden. I rapporten och i 
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den övergripande analysen kan man se att det har skett en ökning på 100% 

av ärenden i kommunen gällande hot och våld mot personal av elev. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att återkomma med en 

kompletterande fördjupad analys och förslag på åtgärder till nämnden den 13 

september 2022. 

Under analysarbetet har ärenden under läsåren 2020/2021 och 2021/2020 

tagits fram som visar varför antalet anmälningar om hot och våld mot 

personal av elev ökat i kommunen. Analysen pekar på att det är vissa enheter 

som har en större ökning ärenden där det är enstaka elever som står för cirka 

50-90% av inrapporterade fallen.  

Läsåret 2020/2021     97 anmälningar 

Läsåret 2021/2022    176 anmälningar 

För att få ett bra komplement till analysen har en enkät skickats ut till 

ansvariga rektorer där de har fått svara på frågor kring sitt förebyggande 

arbete kring hot och våld. 

Analysen visar även att det finns ökade anmälningar på de enheter som 

arbetar med elever med NPF i grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan. I 

dessa grupper förkommer ofta utåtagerande elever där deras agerande på 

grund av sina svårigheter leder till omedvetet hot och våld mot personal. På 

de enheterna finns det mycket komplicerade elevärenden där personal har en 

krävande arbetsmiljö och där man på daglig basis möter hot och våld i sitt 

arbete. 

Rektorer på några enheter beskriver att de ändrat sina rutiner för att bli bättre 

på att få personal att anmäla våld och hot händelser vilket visas i statistiken. 

De inkomna svaren från enkäten som skickats ut visar på att det finns ett 

visst mörkertal bland ärenden kring hot och våld mot personal. 

Analysen visar också tydligt att de flesta ärendena har uppstått i samband 

med att personal har avstyrt en konflikt mellan elever som då har lett till 

frustration och ilska hos de utåtagerande NPF-eleverna.  

 

Förvaltningens bedömning 

Analysen pekar på att man behöver arbeta med åtgärder i det förebyggande 

arbetet med hot och våld mot personal. 

  

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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§ 91 Dnr 2022/00648  

Rapport om barn - och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten om utbildningsförvaltningens 

arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.       

Sammanfattning 

Under läsåret 2021-2022 har det varit få ärenden kopplat till 

Arbetsmiljöverket och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som 

hanterats av förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit 

präglat av coronapandemin där många enheter fått jobba med 

riskbedömningar och praktiskt arbete för att minimera spridning av covid-19. 

Det är inte förrän under våren 2022 som man kunnat återgå till ett mer 

normalt förhållningssätt i skolan , där man i högre utsträckning kan mötas 

fysiskt.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollarbetet har pågått som 

vanligt på enheterna. 

Gällande tillbud och skador för elever ser vi en klar minskning av olyckor 

för elever. Vår analys är att det kan kopplas till ett ökat arbete med att 

förbättra skolgårdar som kommer att pågå under de närmaste åren. samt ett 

bättre förebyggande arbete på enheterna. 

Däremot ser vi en kraftig ökning av skador och tillbud kring våld och hot 

mot personal. Anledningen till denna mycket kraftiga ökning av hot och våld 

mot personal vet vi inte. Vi vet dock att arbetet på enheterna med att anmäla 

alla hot och våld troligtvis kan vara en del av den ökningen. Det är 

oroväckande och kräver en djupare analys och ett bredare förebyggande 

arbete framöver som barn- och utbildningsnämnden måste jobba med på alla 

nivåer. 

      

Bakgrund 

 

Covid-19 
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Arbetsmiljöarbetet under läsåret 2021-2022 har delvis varit fortsatt präglad 

av pandemin på våra skolenheter. Det har varit ansträngt på många enheter 

och det är inte förrän under våren som det lättade med färre smittade och 

mindre frånvaro av personal och elever. 

Arbetsmiljöverket 

Under läsåret har det inte varit några tillsynsärenden kopplat till 

Arbetsmiljöverket mer än arbetet med att lämna in dokumentation angående 

covid-19 arbetet när elever eller personal har varit smittade av covid-19. 

Detta har varit mer av ett rutinarbete där även HR-avdelningen hjälp till, då 

omfånget periodvis på vissa enheter har varit stort. 

MÖS-  Miljö Samverkan Östra Skaraborg 

Under hösten och våren har MÖS inte genomfört inspektioner utan kommer 

under höstterminen 2022 åter att ha inspektioner på våra enheter. MÖS har 

varit på inspektion av den nya skolbyggnaden på Odensbergsskolan och 

godkänt den.  

Egenkontrollarbetet 

Under två år har vi från förvaltningen jobbat med att uppdatera 

egenkontrollunderlaget som är omfattande och en stor hjälp till rektorer i 

arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det omfattar information,  

riktlinjer och riskbedömningsmallar på en rad arbetsmiljöområden som blir 

ett stöd i det systematiska arbetsmiljö arbetet. Rektorer har med hjälp av 

egenkontrollunderlaget jobbat systematiskt med arbetsmiljön. 

Tillbud och skador 

Vi gör analyser kopplade till tillbud och skador för att se möjliga mönster 

som kan påverka det förebyggande arbetet. Vi har ändrat lite i vårt verktyg 

Stella för att få ett bättre underlag och mer tydlighet. Det har blivit enklare 

att anmäla tillbud och skador. 

 

Elev 

Vi kan se läsåret 2021 och 2022 att antalet ärenden gällande elevskador som 

är kopplade till olyckshändelser, halka, fallskador med mera har minskat från 

315 till 272 skadeärenden och det är en bra trend att elevskador minskar i 

kommunen. 

Vi kan också se att elevskador kopplade till brister i underhåll av byggnader 

och skolgård går ned signifikant från 36 ärenden till 16 stycken sista läsåret. 

Det kan bero på att kommunen har inspekterat alla skolgårdar och gjort 

åtgärder och att det på många enheter pågår upprustning med bättre 

lekutrustning av olika slag. Vi tror på sikt att upprustningen av skolgårdarna 

påverkar säkerheten med mindre skador och tillbud. 
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Fortsatt arbete med att utveckla skolgårdarna säkerhetsmässigt är viktig! 

 

 

Ovan är statistik gällande tillbud och elevskador på våra enheter under 

läsåret 2021 och 2022. 

Personal 

Vi kan se i analysarbetet av tillbud och skador för personal att ärenden 

gällande skada av hot och våld från elever ökat kraftigt från 65 ärenden förra 

läsåret 20/21 till 129 ärenden från detta läsår 21/22. Det är oroväckande och 

vi kan inte se varför denna mycket stora ökning sker nu. Det kan bero på att 

personal är mycket bättre på att anmäla skadorna, men det är med oro vi ser 

det ökade våldet mot personal i Falköping kommun. Vi ser också ökad 

frånvaro kopplat till skador från dessa ärenden. Detta är ett område som vi 

måste analysera ytterligare och jobba mer förebyggande med i våra 

verksamheter.   

Vi ser också att ärenden kopplade till covidsmittan går ner detta läsår jämfört 

med föregående läsår. Det är också förväntat, då pandemin ebbat ut och 

antalet covidfall minskat kraftigt. 
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Förvaltningens bedömning 

Läsåret 2021/2022 har fortsatt präglats av arbetet med att förhindra spridning 

av coronaviruset. Det är positivt att antalet elevskador minskar, dock är det 

oroväckande att antalet anmälda skadeärenden för personal, relaterade till 

hot och våld från elever, ökar. Vad denna ökning står för måste analyseras 

för att relevanta förebyggande åtgärder ska kunna sättas in. Vid nämndens 

sammanträde den 13 september 2022 kommer förvaltningen att redovisa en 

uppföljning av analysarbetet. 

Finansiering 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

-        
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning efter rapport om barn- och  
utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning  

Analysen som tagits fram visar ett tydligt mönster där man kan se att det är 

vissa enheter i kommunen som står för den stora mängden anmälningar om 

hot och våld mot personal. 

På dessa enheter arbetar personalen idag i mindre studiegrupper för elever 

med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och för en grupp 

elever i grundskolan samt elever i grund- och gymnasiesärskolan. Analysen 

pekar även på att det är återkommande elever som står för en stor del av de 

anmälningar som finns. Analysen visar även att det förekommer flera 

ärenden om hot och våld av samma elev under samma dag.  

Kommunen har bytt system för anmälningar av tillbud av personal- och 

elevskador. Det nya systemet, kallas Stella och förvaltningen ser att fler 

enheter har blivit bättre på att anmäla olika händelser i Stella, vilket kan vara 

en bidragande orsak till ökningen av anmälda ärenden kring hot och våld 

mot personal från elev. Att fler använder Stella oftare nu kan bero på att det 

nya systemet är mera lätthanterligt än det tidigare systemet Lisa. 

Förvaltningen har även påtalat för personalen vikten av att anmäla olika 

händelser.  

Det finns uppenbara händelser kring hot och våld som inte rapporterats in 

och därför finns det ett visst mörkertal i statistiken. Ett exempel på ett sådant 

ärende kan vara där elev på grund av sina svårigheter inte är medveten om 

den hot- och våldssituation som eleven utsätter personalen för. I några av 

dessa fall rapporterar personalen inte in händelsen på grund av att elev inte 

varit medveten om konsekvenserna av sitt agerande.  

För att minimera risken för hot- och våldssituationer ute på enheterna arbetar 

personalen med förebyggande arbete på olika sätt, bland annat med att göra 

riskbedömningar, utveckling av rutiner, arbete i elevhälsoteam (EHT) och 

uppföljningar av olika händelser. 
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Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram 

en analys på det ökade antalet ärenden om hot och våld mot personal av elev 

under läsåret 2021/2022.   

Under slutet av vårterminen gör förvaltningen en årlig övergripande analys 

av arbetsmiljöarbetet som sedan redovisas för nämnden. I rapporten och i 

den övergripande analysen kan man se att det har skett en ökning på 100% 

av ärenden i kommunen gällande hot och våld mot personal av elev. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att återkomma med en 

kompletterande fördjupad analys och förslag på åtgärder till nämnden den 13 

september 2022. 

Under analysarbetet har ärenden under läsåren 2020/2021 och 2021/2020 

tagits fram som visar varför antalet anmälningar om hot och våld mot 

personal av elev ökat i kommunen. Analysen pekar på att det är vissa enheter 

som har en större ökning ärenden där det är enstaka elever som står för cirka 

50-90% av inrapporterade fallen.  

Läsåret 2020/2021     97 anmälningar 

Läsåret 2021/2022    176 anmälningar 

För att få ett bra komplement till analysen har en enkät skickats ut till 

ansvariga rektorer där de har fått svara på frågor kring sitt förebyggande 

arbete kring hot och våld. 

Analysen visar även att det finns ökade anmälningar på de enheter som 

arbetar med elever med NPF i grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan. I 

dessa grupper förkommer ofta utåtagerande elever där deras agerande på 

grund av sina svårigheter leder till omedvetet hot och våld mot personal. På 

de enheterna finns det mycket komplicerade elevärenden där personal har en 

krävande arbetsmiljö och där man på daglig basis möter hot och våld i sitt 

arbete. 

Rektorer på några enheter beskriver att de ändrat sina rutiner för att bli bättre 

på att få personal att anmäla våld och hot händelser vilket visas i statistiken. 

De inkomna svaren från enkäten som skickats ut visar på att det finns ett 

visst mörkertal bland ärenden kring hot och våld mot personal. 

Analysen visar också tydligt att de flesta ärendena har uppstått i samband 

med att personal har avstyrt en konflikt mellan elever som då har lett till 

frustration och ilska hos de utåtagerande NPF-eleverna.  

 

Förvaltningens bedömning 

Analysen pekar på att man behöver arbeta med åtgärder i det förebyggande 

arbetet med hot och våld mot personal. 

  

Finansiering 
Inte aktuellt. 
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Claes Ekstrand  Sarah Cato 

Övergripande rektor  Handläggare 
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§ 64 Dnr 2022/00335  

Dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar ny dokumenthanteringsplan att 

börja gälla den 20 september 2022.   

2 Nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 

arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen. 

3 Dokumenthanteringsplanen ska revideras av barn- och 

utbildningsnämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod.      

Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 

organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 

underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 

Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 

handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 

forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan.  

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 

finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 

bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 

direkt eller efter en viss tid. 

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 

framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien, skoladministratörer och berörda handläggare. Den 

ersätter den dokumenthanteringsplan som antogs vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2019 och som reviderades 

som senast den 21 maj 2019.      

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 

hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 

verksamheter. 

 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 

§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 
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val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 

av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 

enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 

återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 

verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Förvaltningens bedömning 

Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 

kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 

och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 

föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 

av dokumenthanteringsplan. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny dokumenthanteringsplan att börja gälla från och med den 20 

september 2022.       

  

 

Paragrafen skickas till             
Skoladministratörer 

Rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunkansliet  
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Dokumenthanteringsplanens funktion 

 
Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och hanteringen av dem 

vid barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 § arkivlagen 

(1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid myndigheten 

avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), val av material och metod 

vid framställning av handlingar,  och organisering av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 

6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning (information 

om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) enligt 6 § punkt 2 

arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen återfinns i en separat 

dokumentation som redogör för myndighetens verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för kvalitetssäkring av 

verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Offentlighetsprincipen 

En aktuell och för alla tillgänglig dokumenthanteringsplan är ett sätt att slå vakt om 

offentlighetsprincipen. Genom dokumenthanteringsplanen ges allmänheten en första 

orientering om de handlingar och uppgifter som förekommer i verksamheten. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd med en inledning (detta avsnitt) och en 

introduktion till regelverket kring allmänna handlingar. Därefter följer den egentliga 

planen över handlingarna: först en allmän del med handlingar som kan förekomma i flera 

olika verksamheter (t ex handlingar av tillfällig eller ringa betydelse) och därefter 

handlingar uppdelade per verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad är likartad i alla nämnder i Falköpings kommun 

avseende inledning, regelverksavsnitt och handlingsavsnitten för allmän administration, 

arkivering, GDPR-administration, nämndadministration, förtroendevalda, 

kommunikation, IT, HR, ekonomi och upphandling/inköp. Efter dessa avsnitt följer 

handlingsavsnitt för specifika verksamheter i respektive nämnd. 

Teknikneutrala bestämmelser 

Som utgångspunkt är dokumenthanteringsplanens bestämmelser om handlingar 

teknikneutrala, dvs samma bestämmelse gäller både handlingar på papper och t ex 
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elektroniska handlingar. Endast i de fall bestämmelserna skiljer sig, anges handlingens 

medium särskilt. 

Bestämmelse om förvaring avslöjar om handlingen är fysisk eller elektronisk eller kan 

förekomma som båda. Om Ciceron DoÄ eller annat verksamhetssystem anges som 

förvaring, är handlingen enbart elektronisk. Om närarkiv (och leverans till kommunarkiv) 

anges, är handlingen fysisk. I förekommande fall, och med förklarande anmärkning om 

förvaring, kan handling förekomma såväl fysiskt som elektroniskt. 

Innehåll/funktion oberoende av kanal 

Det finns många olika kanaler för handlingar att skickas ut från eller komma in till 

myndigheten: fysisk post, e-post, e-tjänster, SMS, olika sociala kanaler mm. En handling 

får aldrig bedömas enbart utifrån hur den befordras. En orosanmälan kan inkomma via 

SMS, ett reklambudskap komma i kuvert med guldkant. Det är alltid handlingens innehåll 

och/eller funktion som avgör hanteringen.  

 

Regelverk  
Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hanteringen av allmänna handlingar i 

Sverige. Nämnden ansvarar för de allmänna handlingarna i sin verksamhet och beslutar 

genom denna dokumenthanteringsplan hur regelverket skall tillämpas. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, är en av Sveriges grundlagar och reglerar i 2 

kapitlet vad som är allmän handling, rätten att ta del av dem och syftet med den 

rättigheten. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut skall genast eller så 

snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället, TF 2 kap 15 §.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar i 5 kapitlet skyldigheten att 

registrera (diarieföra) allmänna handlingar, vilka uppgifter diariet måste innehålla och att 

diarieföring skall ske så snart handling har inkommit eller upprättats. Lagen anger också 

när det är möjligt att inte diarieföra allmänna handlingar. OSL innehåller också 

bestämmelser om sekretess, dvs tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut handlingar. 

Arkivlagen (1990:782) förklarar att en myndighets arkiv bildas av allmänna handlingar 

från verksamheten. Arkivlagen slår fast att 

 arkiven är en del av det nationella kulturarvet  

och att handlingarna skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  

2. behovet av informationen för rättsskipningen och förvaltningen, och  

3. forskningens behov. 

Arkivlagen preciserar närmare vad som ingår i vården av arkiv, anger att det skall finnas 

en arkivmyndighet och säger att allmänna handlingar får gallras. Arkivlagen anger också 

att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen. 
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Arkivförordningen (1991:446) säger bland annat att handlingar skall arkiveras när det 

ärende de hör till har slutbehandlats, att arkivet skall inspekteras regelbundet av 

arkivmyndigheten och att arkivbildningen skall ses över i samband med förändringar av 

verksamheten. Arkivförordningen innehåller också undantag från GDPR avseende 

arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. Arkivförordningen ger också 

Riksarkivet möjligheter att meddela vissa föreskrifter avseende kommunala arkiv. 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, publicerade i serien RA-FS, gäller för 

kommunala arkiv i fråga om godkännande och märkning av skrivmateriel och 

förvaringsmetoder, samt om vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med 

hänsyn till behovet av beständighet. Riksarkivets föreskrifter om när en handling skall 

anses vara arkiverad gäller också för kommunala arkiv.  

Falköpings kommun har beslutat om arkivreglemente för Falköpings kommun (KFS 

2017:10). Här finns bl a regler om att varje myndighet skall upprätta en 

dokumenthanteringsplan. Vidare förtydligas arkivmyndighetens uppgifter, att det skall 

finnas ett kommunarkiv och att myndigheterna (nämnderna) skall samråda med 

arkivmyndigheten om t ex arkivlokaler eller förändringar i arbetssätt eller organisation. 

Allmän handling, offentlighet och sekretess 

Som allmän räknas en handling som förvaras hos myndighet och är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Övriga handlingar är ej allmänna. 

Allmänna handlingar är offentliga eller hemliga om de innehåller uppgifter som skyddas 

av sekretess enligt OSL. 

Handling (2 kap TF) 

  

 

 

 

 

 Allmän handling  Ej allmän handling 

Förvaras vid myndigheten och är T ex 

1. inkommen eller  1. förvaras inte vid myndigheten 

2. upprättad   2. ej färdigställd handling 

   3. minnesanteckning 

   4. anbud före öppningsdag 

   5. teknisk lagring 

   6. privat handling 
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Offentlig allmän handling  Hemlig allmän handling (enl x kap x § OSL)

  

Huvudparten av de allmänna handlingar som förekommer hos barn- och 

utbildningsnämnden är offentliga och skall vid begäran lämnas ut skyndsamt av den 

handläggare som vårdar dem. Handlingar med uppgifter som skyddas av sekretess skall 

som regel inte lämnas ut, t ex handlingar i   

 viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet  såsom rehab och 

omplaceringar 

 inlämnade anbud i pågående upphandlingar 

Förvaltningschefen för myndigheten har delegerad rätt att avslå begäran om att lämna ut 

allmän handling eller att besluta om att lämna ut allmän handling med förbehåll. 

Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej skall frågan alltid hänskjutas 

till förvaltningschefen. 

Diarieföring (registrering av allmänna handlingar) 

Syftet med diarieförinig (registrering av allmänna handlingar) är att allmänheten skall 

kunna få kännedom om vilka handlingar som finns vid myndigheten, kunna begära ut 

dem och därmed beredas insyn i myndighetens verksamhet. Diariet måste alltså vara 

tillgängligt för allmänheten. 

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall diarieföras. Handlingar som inte 

omfattas av sekretess behöver dock inte diarieföras om de kan hållas ordnade så att det 

utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Det är allmänhetens 

möjlighet att på egen hand fastställa vilka handlingar som finns, som avgör om 

diarieföring kan underlåtas. Handlingar som är av uppenbart ringa betydelse för 

verksamheten, såsom reklam och vissa typer av cirkulär eller inbjudningar, behöver 

varken registreras eller hållas ordnade. För allmänna handlingar som omfattas av 

sekretess finns inget undantag från regeln om diarieföring. 

Vid diarieföring skall följande uppgifter registreras: 

 datum då handlingen kom in eller upprättades, 

 diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 

 uppgift om avsändare eller mottagare, och  

 i korthet vad handlingen rör. 

Diarieföring kan ske manuellt eller i olika verksamhetssystem. Vid barn- och 

utbildningsnämnden sker diarieföring i de verksamhetssystem som anges under avsnittet 

Förvaring av elektroniska handlingar. 

Arkivering 

Aktrensning 

Senast i samband med att ett ärende avslutas skall ärendets akt rensas och ordnas av 

handläggaren. Utkast, minnesanteckningar som inte tillfört sakuppgift, gem, plastfickor, 

registerflikar, notes-lappar och liknande tas bort. Handlingar som hör till ärendet skall 
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sorteras med yngsta handlingen överst. I förkommande fall används omslag för att hålla 

ihop delar av ärenden (t ex bilagor på flera sidor). 

Även i elektroniska verksamhetssystem är det viktigt att kontrollera ärendets innehåll 

innan det avslutas. Här kan det vara aktuellt att komplettera eller uppdatera uppgifter om 

ärendeägare och liknande. Kontroll av eventuella minnesanteckningar bör göras. I 

förekommande fall bör uppgifter föras in i en tjänsteanteckning om det inte gjorts 

tidigare. Minnesanteckningar tas ofta bort automatiskt när ärende avslutas. Om inte, är 

det viktigt att göra det manuellt före avslut av ärende. 

Minnesanteckningar och andra handlingar som är kvar i ärende när det avslutas, betraktas 

som omhändertagna för arkivering och blir allmän handling.  

Förvaring av fysiska handlingar 

Myndigheten förvarar arkiv vid följande förvaringsplatser 

 arkivlokal/arkivskåp, med översiktligt angivande av handlingar som förvaras där 

och ev när de läggs där. Hänvisning kan göras till särskild beskrivning av 

arkivlokaler och innehåll, eller till arkivförteckningen i Visual arkiv. 

 

Efter den tid som anges i denna plan överlämnas de handlingar som skall bevaras till 

arkivmyndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår därmed till 

arkivmyndigheten och myndigheten har inte längre ansvar för vården av handlingarna, 

och inte heller för eventuellt utlämnande. 

Nämnden ansvarar för att gallring genomförs av de handlingar som nämnden  beslutat 

skall gallras. 

Förvaring av elektroniska handlingar 

Elektroniska handlingar och uppgifter anses arkiverade och förvarade i 

verksamhetssystemet när ärendet är avslutat. För handlingar som skall bevaras för all 

framtid gäller att de i ett senare skede kommer att föras över från verksamhetssystemet 

till kommunens lösning för långsiktigt bevarande (e-arkiv). 

Barn- och utbildningsnämnden använder nedanstående verksamhetssystem där allmänna 

handlingar hanteras och i förekommande fall är arkiverade. I dokumenthanteringsplanen 

nedan anges systemnamnet under rubriken Förvaring. 

Verksamhetssystem Diarieföring (ja/nej) Kommentar 

Ciceron Ja   

Outlook (e-post) Nej  

Draftit Nej Bl a register över 

personuppgiftsbehandlingar 

IST Nej  



 9 

 

 

Beslut om gallring 

Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det skall ske måste beslutas i särskild 

ordning.  För statliga myndigheter anger arkivförordningen att Riksarkivet fattar beslut 

om gallring. Det anges ingen särskild beslutsinstans för kommunala myndigheter, varför 

det ankommer på myndighetens styrelse att fatta sådant beslut. Arkivreglementet för 

Falköpings kommun 11 § anger att samråd skall ske med arkivmyndigheten i viktigare 

frågor rörande arkivbildningen. Beslut om gallring är en sådan fråga. 

Gallringsfristerna i denna dokumenthanteringsplan bygger på råden i serien Bevara eller 

gallra nr 2 Gallringsråd för kommuners, landstnigs och regioners utbildningsväsende, 

framtagen av Sveriges regioner och kommuner, SKR, i samarbete med Riksarkivet. 

Med gallring likställs förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller möjligheter 

att fastställa handlingens autenticitet. (Det innebär att t ex konvertering till PDF av en 

elektronisk handling eller inskanning av en egenhändigt undertecknad handling innebär 

gallring.)  

Med gallringsfrist förstås den tid som skall förlöpa innan gallring får ske. Vid barn- och 

utbildningsnämnden räknas alltid hela kalenderår i samband med gallringsfrist. Om 

fristen exempelvis är fem år efter att ärende avslutats, betyder det att handling skall 

gallras i januari fem hela kalenderår efter det att ärendet avslutades, oavsett när på året 

det skedde. Gallringsfristen ”vid inaktualitet” innebär en gallringsfrist som är kort och 

som kan bestämmas av medarbetare själv utifrån dess behov av informationen. 

Material, metoder och förvaring 

Enligt arkivreglemente för Falköpings kommun 9§ skall Riksarkivets föreskrifter 

avseende material, metoder vara normerande även för kommunen. Arkivmyndigheten i 

IST Extens Nej  

Its Learning Nej  

PMO Ja  

Praktikplatsen.se Nej  

Skola 24 Nej  

Unikum Nej  

Open E Nej  

Teams Nej  

Tempus Nej  

Winlas Nej  
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kommunen ges möjlighet att meddela närmare bestämmelser om arkivbeständighet och 

förvaring.  

Papper 

Pappershandlingar som skall bevaras för alltid skall vara upprättade på åldringsbeständigt 

eller arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper är starkare (men dyrare) och skall 

användas om det finns anledning att tro att papperet kommer att utsättas för slitage. 

Arkivbeständigt papper uppfyller kraven i SS-ISO 11108 och är vattenstämplat med 

beteckningen ”Svenskt Arkiv”. Åldringsbeständigt papper uppfyller kraven i ISO 9706 

och är det papper som normalt skall finnas i myndighetens skrivare och kopiatorer. 

Elektroniskt format 

Även elektroniska handlingar skall kunna bevaras över tid. För handlingar som skall 

bevaras för all framtid har Falköpings kommun ett så kallat e-arkiv, dit uppgifter och 

handlingar tas emot i standardiserade format från verksamhetssystemen för 

långtidsförvaring. Export av uppgifter och information från verksamhetssystem till e-

arkivet måste i förekommande fall utredas och förberedas av myndigheten i samverkan 

med kommunarkivet. 

Förvaring 

Arkivhandlingar skall skyddas från skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (jfr arkivlagen 

6 § 3.). Det innebär att handlingarna skall förvaras i särskilda, låsta utrymmen som har 

förstärkt skydd mot brand, vattenskada och åtkomst. 

Arkivorganisation 

Nämnden är ansvarig för myndighetens arkiv. För att fullgöra praktiska uppgifter 

kopplade till arkivvården finns en arkivredogörare. Arkivredogöraren tar bl a fram förslag 

till dokumenthanteringsplan och uppdateraring av den, och är myndighetens 

kontaktperson gentemot kommunarkivet. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, oavsett   

verksamhetsområde, skall gallras när de inte längre behövs (vid inaktualitet). 

Den som har hand om handlingen ansvarar för att bedöma om handlingen inte 

längre behövs och också för att i så fall genomföra gallringen omgående. För 

handlingar där innehållet förts över eller handlingarna ersatts av andra 

handlingar gäller att gallring får ske först efter kontroll av att överföringen 

eller den nya handlingen inte inneburit någon informationsförlust 

Reklam och övertaliga kopior är typexempel på handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. Vilka ytterligare handlingar som får räknas till den här 

kategorin framgår nedan. Listan utgör kommens beslutade bearbetning av 

RA-FS 1991:6, ändr gm RA-FS 1997:6 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion eftersom det finns 

arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 
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2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av 

tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 

 

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon 

åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 

 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till 

annan myndighet eller enskild för åtgärd. 

 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens arbete, och som saknar betydelse när det gäller att 

dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att 

upprätthålla samband inom arkivet. 

 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte har påförts någon 

anteckning som tillför ärende sakuppgift. 

 

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under 

förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försändelse har 

inkommit till eller utgått från myndigheten. 

 

8. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och 

verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, 

under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion. 

 

Observera att loggar för e-post inte räknas till denna kategori handlingar. Ev gallring av 

e-postloggar fattas genom särskilt gallringsbeslut (uppgifterna är inte av ringa betydelse). 

Handlingar av tillfällig betydelse  

(Av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom 

att handlingarna på annat sätt ersatts av nya handlingar.) 

1. Handlingar som har överförts till annat format, t ex pappershandling eller e-post i 

Outlook som sparas som PDF i verksamhetssystem, om överföringen endast 

medfört ringa förlust. För att förlusten skall anses ringa krävs att handlingarna inte 

är autenticerade genom signaturer eller motsvarande. De får heller inte vara 

strukturerade på sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

 

Observera att särskilt gallringsbeslut behövs för gallring av signerade handlingar efter 

överföring till annan databärare. Likaså behövs särskilt gallringsbeslut för gallring av 

handlingar strukturerade med omfattande bearbetningsmöjligheter efter överföring där 

sådana möjligheter förloras (handlingarna är inte av tillfällig betydelse). 
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2. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under 

förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts 

övriga handlingar i ärendet.  

 

3. Felaktiga elektroniska uppgifter av registerkaraktär, vilka tillkommit genom 

skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning 

skett. 

 

4. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under 

förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, t ex arkivexemplar av 

upptagningar för automatisk databehandling (säkerhets-, mellan- och 

bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt upptagningar som endast 

framställts för överföring, utlämnande, utlån eller spridning av handlingar. 

 

Allmän administration 
Allmänt administrativa handlingar som förekommer vid nämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer och liknande  

Bevaras Närarkiv. Levereras 

årligen till 

kommunarkivet. 

Avser egenproducerat material 

och som inte kan anses vara av 

tillfällig betydelse. 

Anmälningar Vid inaktualitet Egen ordning Avser anmälningar till aktiviteter 

som arrangeras, t ex 

föreläsningar, skolaktiviteter mm. 

Avtal Se anm Se anm Avtal om upphandling eller inköp 

av vara eller tjänst, inklusive 

tillägg och ändring av avtal – se 

avsnittet upphandling och inköp. 

Avtal som uppstår i annan 

verksamhet – se avsnitt för den 

verksamheten eller handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. 

Begäran om utlämnande av 

allmän handling eller uppgift i 

allmän handling 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 

ordning 

Begäran som avslås och där 

myndighetsbeslut fattas diarieförs 

och bevaras. 

Begäran som beviljas diarieförs ej 

och gallras vid inaktualitet. 

Begäran som avslås utan att 

myndighetsbeslut efterfrågas 

diarieförs ej, och gallras vid 

inaktualitet. 

Jfr rutin för begäran om 

utlämnande av allmän handling, 

Falnet. 



 13 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beslut från annan myndighet Bevaras/gallras vid 

inaktualitet. 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande handling. 

Diarieförs och bevaras om 

beslutet föranleder ärende. 

Gallras i annat fall vid inaktualitet, 

jfr handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse. 

Brandskydd, fördelning av ansvar 

och arbetsuppgifter 

Gallras vid uppdatering Brandskyddspärm  

Brandskyddsrond, 

sammanställning 

Gallras 5 år Brandskyddspärm  

Enkät Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 

ordning 

Vid enkäter som nämnden 

genomför diarieförs 

sammanställning/rapport och 

andra handlingar som tillför 

ärendet sakuppgift. Inlämnade 

enkätsvar diarieförs ej och gallras 

senast 1 år efter 

sammanställning.  

Vid enkäter som inkommer till 

myndigheten diarieförs 

inkommande fråga och utgående 

svar om enkäten eller svaret från 

myndigheten kan komma att 

efterfrågas eller kan anses ha 

betydelse av annat skäl.  

Jfr remiss. 

E-post  - - E-post är inte en handlingstyp 

utan en distributionsform. I princip 

kan alla handlingstyper 

distribueras via e-post. E-

postsystemet får inte användas 

som lagringsyta för allmänna 

handlingar. Inkomna/expedierade 

handlingar via e-post skall 

hanteras enligt reglerna för 

respektive handlingstyp. 

EU-projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i EU-projekt, 

såsom 

 Ansökan på delegation 

 Beslut om finansiering 

 Avslag/beviljande på 

ansökan 

 Begäran om komplettering 

 Avtal 

 Projektplan 

 Mötesanteckningar 

 Aktivitetsplan 

 Budget 

 Korrespondens  

 Tid- och rese rapporter 

 Avvikelserapport 

 Delrapport 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

 Slutrapport 

Handlingar som registreras i 

diariet men som ej förs till ett 

ärende som diarieförs 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Gallringsbeslut avseende 

handlingar av tillfällig betydelse, 

se ovan. 

Internkontroll Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i 

internkontrollärende, såsom 

 internkontrollplan  

 uppföljning  

 rapport 

 åtgärdsplan 

Kvalitetsdokument, 

processbeskrivningar 

 

- - Handlingar i kvalitetsarbete 

redovisas i den kärnverksamhet 

där det förekommer 

Manualer, lathundar Gallras vid inaktualitet Egen ordning  

Mottagnings- och 

delgivningsbevis 

Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 

ordning 

Gallras vid inaktualitet enligt 

beslut avseende handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. I 

förekommande fall kan 

mottagnings-/delgivningsbevis 

vara av vikt för handläggning av 

specifikt ärende. I sådant fall 

diarieförs handlingen och bevaras 

tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet. 

Postlista Gallras 3 veckor  G: och kommunens 

webbplats 

Gallras vid inaktualitet enligt 

beslut avseende handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse. 

Postöppningsfullmakt Gallras vid 

uppdatering/avslut av 

anställning. 

Egen ordning Medarbetares fullmakt för att 

personligt adresserad försändelse 

får öppnas av annan 

medarbetare. 

Projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i projekt som 

diarieförs, såsom: 

 Förstudierapport 

 Projektdirektiv 

 Projektplan 

 Aktivitetsrapport 

 Slutrapport 

 Mötesanteckningar 

Protokoll, protokollsutdrag från 

annan myndighet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet. 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser inkommande handling. 

Diarieförs och bevaras om 

handlingen föranleder ärende. 

Gallras i annat fall vid inaktualitet, 

jfr handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Protokoll/mötesanteckningar från 

ledningsgrupper, 

avdelningsmöten, personalmöten, 

informationsmöten, interna 

verksamhetsmöten, lokalgrupp o 

dyl 

Bevaras/gallras senast 

efter 1 år 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Diarieförs och bevaras om de 

innehåller beslut eller information 

av direkt och varaktig betydelse 

för verksamheten. 

Protokoll från samverkansmöten 

med arbetstagarorganisation 

Bevaras Ciceron Doä  

Remisser, 

remissvar  

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 

ordning 

Bevaras om remissen leder till ett 

ärende, gallras annars vid 

inaktualitet. 

Revisionsberättelser, revi-

sionsrapporter, 

granskningsrapporter 

Bevaras Ciceron Doä  

Risk- och konsekvensanalys Bevaras Ciceron Doä Diarieförs i förekommande fall i 

det ärende där analysen görs. 

Styrdokument Bevaras Ciceron DoÄ Pollicies, riktlinjer, strategier, 

rutiner, handlingsplaner. 

Tidningsklipp Bevaras Klippärm Till kommunarkiv efter 3 år 

Tjänsteanteckning - - Ingår i ärende. 

Tjänsteutlåtande - - Ingår i ärende. 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras  Ciceron Doä Avser utbildningsmaterial av 

varaktig och betydande kvalitet. 

Överklaganden/begäran om 

omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Avser såväl överklagande av 

nämndens beslut, som nämndens 

överklagande av  annan 

myndighets/domstols beslut. 

Affischer, informationsblad, 

broschyrer och liknande  

Bevaras Närarkiv. Levereras 

årligen till 

kommunarkivet. 

Avser egenproducerat material 

och som inte kan anses vara av 

tillfällig betydelse. 

 

Arkivering  
Handlingar relaterade till nämndens arkivhantering.  

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivning Bevaras   Visual arkiv  

Arkivförteckning Bevaras Visual arkiv  

Arkivreglemente Bevaras Ciceron DoÄ  

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Dokumenthanteringsplanen 

innehåller gallringsbeslut 

(kolumnen 

Bevaras/gallras). Separata 

gallringsbeslut avseende 

vissa handlingstyper kan 

också fattas av nämnden 

(jfr beslut om gallring av 

pappersförlagor som 

skannats). 

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ I förekommande fall 

utredning som föregår 

gallringsbeslut. 

Leveranskvitto, levererade 

handlingar till kommun-arkivet 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Pärm kommunarkivet/egen 

ordning 

I kommunarkivet bevaras 

leveranskvitto i pärm. Hos 

levererande nämnd gallras 

leveranskvitto vid 

inaktualitet. 

Lånejournal Bevaras Arkivlokal Liggare över lån och 

återlämnade lån avseende 

arkivhandlingar 

Tillsynshandlingar  Bevaras Ciceron DoÄ Arkivmyndighetens tillsyn 

av arkivverksamheten. 

Bevaras såväl hos 

arkivmyndigheten som hos 

den nämnd som varit 

föremål för tillsyn. 

 

GDPR-administration 
Handlingar relaterade till dataskyddsförordningen och nämndens behandling av 

personuppgifter. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud till 

Integritetsskydds-myndigheten, och 

bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 

Anmälan om personuppgifts-incident 

till egen nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anmälan om personuppgifts-incident 

till Integritets-skyddsmyndigheten 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om radering och rättelse, 

och svar 

Bevaras i ärendet. 

Gallras i e-tjänsten när 

beslutet vunnit laga kraft 

Ciceron DoÄ Avser handlingar och 

uppgifter i e-tjänsten och 

efterföljande ärende som 

diarieförs i Ciceron DoÄ. 

Begäran om registerutdrag, och svar Gallras 1 år Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation om 

incidentrapportering  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Konsekvensbedömning för vissa 

personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid uppdatering  Draftit  

Mötesanteckningar för GDPR-

grupper och styrgrupp 

Bevaras Falnet/G:  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 

instruktion för personuppgifts-biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Registerförteckning för registrering 

av personuppgifts-behandlingar 

Gallras vid uppdatering Draftit  

Samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter 

Gallras 2 år Närarkiv Gallras 2 år efter att sam-

tyckestiden löpt ut eller att 

det återkallats, förutsatt att 

behandlingen avslutats  och 

under förutsättning att 

handlingarna inte behövs 

som bevis i en tvist.  

 

Nämndadministration 
Handlingar relaterade till nämndens möten och arbete. Se även avsnittet Förtroendevalda. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, lista Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 

Anslagsbevis (justeringsanslag) Bevaras  Ciceron Doä Avpubliceras från 

digitala anslagstavlan 

efter 21 dagar. 

Uppgifterna bevaras i 

Ciceron DoÄ. 

Delegationsförteckning (lista till nämnd över 

fattade delegationsbeslut) 

Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ Ingår i kallelse 

Instruktion för utskott och beredning Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Reglemente 

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ Häri även 

föredragningslista 

Kungörelse (tillkännagivande) av 

kommunfullmäktigemöte 

Gallras 2 år G: Avser manuellt skapad 

kungörelse 

(tillkännagivande) som 

publiceras på 

hemsidan och lagras i 

G:  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Mötet tillkännages 

även via Cicerons 

digitala anslagstavla, 

men där försvinner 

uppgifterna efter 

mötet. 

Motion (kommunfullmäktige) Bevaras Ciceron DoÄ  

Omröstningslista Bevaras/gallras vid 

inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Informationen bevaras 

i protokoll. Listan 

gallras vid inaktualitet. 

Protokoll från 

fullmäktige/nämnd/utskott/beredningar/råd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsanteckning, skriftlig från 

förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Protokollsutdrag Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Reglemente för nämnd Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning och 

Instruktion 

Reservation med skriftlig motivering från 

förtroendevald 

Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdesplan Gallras vid inaktualitet  G: Översikt över 

sammanträden under 

året 

Yrkande, skriftligt från förtroendevald Gallras efter justering 

av protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdeslistor, attesterade Gallras 2 år Egen ordning  

Sammanträdesarvode, ansökan från 

förtroendevald 

Gallras 2 år Egen ordning Avser sammanträdes-

arvode som inte 

rapporteras av 

nämndsekreterare 

utan som 

förtroendevald själv 

måste ansöka om 

Ansökan om ekonomisk ersättning (förlorad 

arbetsinkomst och resekostnader) 

Gallras 2 år Egen ordning  
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Förtroendevalda 
Handlingar relaterade till hantering av nämndens förtroendevalda och deras uppdrag. Se 

även avsnittet Nämndadministration. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

IT-konto och andra uppgifter 

avseende förtroendevaldas IT-stöd 

Gallras 3 månader efter att 

uppdraget upphört 

AD och andra 

systemstöd 

  

Register över förtroendevalda Bevaras FVP Ett utdrag från FVP görs 

en eller två gånger per år 

hos KS och bevaras. 

Uppgifter om 

förtroendeuppdrag 

registreras även i Ciceron 

DoÄ. 

Förs hos KS. 

Samtycke till webbpublicering Gallras 3 månader efter att 

uppdraget upphört 

G:  

Avsägelse av förtroendeuppdrag, 

och beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Sammanträdesarvode, underlag för 

utbetalning 

Gallras 7 år Närarkiv HR Avser sammanträdes-

arvode som rappor-teras 

av nämnd-sekreterare 

och är en kopia av 

protokollets förstasida 

där närvaron framgår. 

Sammanträdesarvode, ansökan 

från förtroendevald 

Gallras 7 år Open-e Avser sammanträdes-

arvode som inte 

rapporteras av nämnd-

sekreterare utan som 

förtroendevald själv 

måste ansöka om 

Ansökan om ekonomisk ersättning 

(förlorad arbetsinkomst och 

resekostnader) 

Gallras 7 år Open-e  

Ansökan om ersättning för 

barntillsynskostnader 

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Ansökan om ersättning för 

resekostnader för funktionshindrad  

Gallras 7 år Personalsystem, 

närarkiv HR 

 

Intyg om förlorad arbetsinkomst Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

Intyg om förlorad semesterförmån Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

Intyg om förlorad arbetsinkomst 

OB-tillägg 

Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  
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Kommunikation  
Handlingar relaterade till nämndens kommunikationsinsatser (såväl internt som externt) 

och marknadsföring. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Webbsida/extern hemsida Se anmärkning  Årlig pliktleverans till KB och 

egen arkivering hanteras via 

kommunikationsavdelningen. 

Intranätet (Falnet) Se anmärkning  Nyhetssidorna gallras i början av 

varje år. 

Informationssidorna gallras vid 

inaktualitet. 

Gruppsidorna gallras vid 

inaktualitet. 

Ev bevarande av innehåll eller 

ögonblicksbilder hanteras via 

kommunikationsavdelningen. 

Sociala medier Se anmärkning  Inlägg som föranleder ett ärende 

bevaras i det diarieförda 

handlingar. Övriga handlingar 

gallras vid inaktualitet. 

Bild/ljudupptagning/film - - Bevaras/gallras/diarieförs enligt 

bestämmelser för ärende i vilket 

bild/ljudupptagning/film ingår. 

Material i kommunens 

bilddatabas har egna 

bestämmelser. 

Trycksaker och affischer Bevaras/pliktleverans  Avser trycksaker och affischer 

(broschyrer, 

informationsmaterial) som tagits 

fram av nämnden. 

Ett exemplar lämnas till 

kommunarkiv för bevarande. Ett 

exemplar skickas för 

pliktleverans. 

Se även annonser och annan 

marknadsföring 

Lista över pliktexemplar till KB Bevaras Ciceron DoÄ  

Annonser och annan 

marknadsföring  

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ, G:, 

närarkiv 

Nämndens egen annonsering 

och annan marknadsföring av 

viktigare händelser bevaras. 

Annonser och annan 

marknadsföring som tagits fram i 

diariefört ärende skall bevaras i 

det ärendet. Annat digitalt 

material bevaras på 

verksamhetens digitala yta i 

avvaktan på överföring till 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

system för bevarande eller i 

närarkiv (fysiskt material). 

Annonsering och 

marknadsföring av mindre 

betydelsefull karaktär gallras vid 

inaktualitet. 

Se även trycksaker och 

affischer. 

 

IT 
Handlingar relaterade till nämndens IT-stöd. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Guider, instruktionsfilmer, egna Gallras vid inaktualitet. Infocaption  

Register över behörigheter Gallras vid inaktualitet. Samtliga system som 

innehåller register över 

användare  

Avser både mer cenrala 

register över medarbetares 

behörigheter och enskilda 

systems register. 

Jfr att vissa bestämmelser 

kan innebära att uppgifterna 

måste bevaras under längre 

tid. 

Konversationshistorik, Skype, 

Teams och liknande 

Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

Manualer Gallras vid inaktualitet  G:, aktuellt system  

 

HR – Personaladministration 
Handlingar relaterade till nämndens personaladministration. 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhöriga, medarbetares uppgifter om Gallras vid 
uppdatering/avslut av 
anställning. 

Egen ordning  

Arbetsmiljöutredningar samt  
protokoll 
 

Bevaras Stella, Adato   

Arbetsmiljöronder, skyddsronder Gallras 5 år G:. Hos förvaltning-
schef,  respektive 
avdelningschef i pärm.  

 

Arbetsschema Gallras vid uppdate-ring G: 
Pärm 

 

Arbetslistor personal 
 

Gallras vid inaktualitet G  

Beredskapslistor Gallras vid uppdatering G: 
 

 

Bisyssla Gallras 2 år Winlas, blankett  
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Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Flextidssammanställningar Gallras 1 år G:  

Introduktion nyanställda, checklista 
 

Gallras vid inaktualitet G:  

Läkarintyg - - Handling vid HR-
avdelningen 

MBL-förhandling, protokoll 
 

Bevaras Ciceron DoÄ FÖSAM  

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron DoÄ Avser 
sammanställning/rapport 

Medarbetar-/utvecklingssamtal 
 

Gallras 1 år eller vid 
avslut av anställning 

Winlas  

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras STELLA  

Tillbud, anmälan Bevaras STELLA  

Telefonlista vid akuta händelser 
 

Gallras vid inaktualitet G:  

Underlag till lön, övertid, ut-räkning 
beredskapsersättning, bilersättning, 
månad/lönelistor, tidrapporter 

- - Handling vid HR-
avdelningen 

 

Ekonomi 
Ekonomihandlingar vid barn- och utbildningsnämndens förvaltning och 

ekonomiavdelningens handlingar 

I denna dokumenthanteringsplan tas ekonomihandlingar vid barn- och 

utbildningsförvaltningen upp. Handlingar som förekommer vid 

ekonomiavdelningen tas upp i en särskild dokumenthanteringsplan. Vid 

osäkerhet om vilka handlingar som skall hanteras vid barn- och 

utbildningsnämndens förvaltning respektive ekonomiavdelningen – se aktuell 

rutin.  

Bevarande av räkenskapsinformation 
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde i kraft den 1 

januari 2019. Enligt bestämmelserna i 3 kap 13 § skall räkenskapsinformation minst 

bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret. Den tidigare 

tioåriga bevarandetiden har således kortats ned. Bokföringsnämnden samt SKR:s 

avdelning för juridik gör tolkningen att bestämmelsen kan tillämpas retroaktivt. Det 

innebär att räkenskapsinformation upprättad 2011 skall gallras år 2019, information 

upprättad 2012 gallras 2020 o s v.  

Skannade handlingar 

Om räkenskapsinformation på papper skannas in, gäller bevarandetiden för 

den elektroniska handlingen. Pappersförlagan till den skannade handlingen 

skall gallras fjärde året efter utgången av räkenskapsåret. 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avskrivning av kundfaktura, beslut 

om 

Gallras 7 år Närarkiv  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bestridande av, invändning mot 

kundfaktura  

Gallras 7 år  Bestridande av faktura tas 

emot av förvaltningen.  

Dokumenteras i ekonomi-

systemet. 

Bilaga till kundfaktura Gallras 7 år/vid inaktualitet Närarkiv Om bilagan behövs för att 

fakturan skall bli komplett 

sparas den lika länge som 

fakturan. 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet med 

beslut från bidragsgivare. 

 Se respektive direktiv för 

EU-projektet för 

bevarandeperiod vid 

projektstart.  

Budgetunderlag detaljbudget Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas e-

arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt 

överenskommelse med 

kommunarkivet. 

Debiteringsunderlag   Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, ej komplement till faktura Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, komplement till 

leverantörsfaktura 

Gallras 7 år Ekonomisystem / Extern 
leverantör - skanning 

Om följesedeln levereras 

och läses in tillsammans 

med fakturan vid ankomst 

tillhör den 

leverantörsfakturan. Om 

följesedeln levereras vid ett 

annat tillfälle återfinns 

pappersförlagan hos 

respektive attestant. 

Samtliga pappersfakturor 

skannas in till 

ekonomisystemet. 

Pappersförlagan som har 

skannats in gallras från och 

med det fjärde 

räkenskapsåret. 

Kassarapporter/dagrapporter Gallras 7 år  Lämnas till ekonomiavd-

elningen. 

Kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Vid begäran om utlämnande 

av faktura görs sekretess-

prövningen vid förvaltningen. 

Leverantörsfaktura Gallras 7 år 

 

Ekonomisystem / Extern 

leverantör, skanning 

Inkomna pappersfakturor 

hanteras normalt inte vid 

förvaltningen, utan skickas 

för skanning till 

ekonomisystemet. 

Pappersförlagan som har 

skannats in gallras från och 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

med det fjärde 

räkenskapsåret. 

Vid begäran om utlämnande 

av faktura görs sekretess-

prövningen vid förvaltningen. 

Lista över beslutsattestanter (lista 

attest- och utanordningsbehörighet) 

Bevaras Ciceron DoÄ Delegationsbeslut skolchef 

Makulering av kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Makulering sker vid 

formaliafel på faktura.  

Dokumenteras genom 

kommentar i 

ekonomisystemet på 

kundfakturan. 

Medgivandeblankett, autogiro Gallras vid inaktualitet  Orginalpappret gallras efter 

inskanning i VA 

faktureringssystem. Gallras 

vid upphörande eller 

återkallande av medgivande. 

Månadsrapport (prognos) till 

kommunstyrelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Underlag levereras från 

respektive förvaltning 

(arbetsmaterial). 

Månadsrapport (prognos) till nämnd Bevaras Ciceron DoÄ  

Påminnelse, leverantörsfaktura  Gallras vid inaktualitet  Inkomna påminnelser 

skickas alltid till 

ekonomiavdelningen för 

hantering.  

Påminnelse skall aldrig 

skannas in till 

fakturasystemet. 

Underlag till verksamhets-

redovisning + övriga rapporter 

Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas e-

arkiv. Förs över till 

kommunens system för e-

arkiv enligt 

överenskommelse med 

kommunarkivet. 

Utbetalningsorder (avseende ex 
utbetalning av bidrag) 
 

Gallras 7 år Bevaras fysiskt på 

respektive förvaltning. 

Avser utbetalningsorder på 

papper. Om de förekommer, 

utgör de verifikation och 

sparas som 

räkenskapshandling. 

Verksamhetsplan med budget Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsrapport Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  
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Upphandling och inköp 
Handlingar relaterade till upphandlingar och inköp vid NN nämnd. Upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen (nu 700 000 kr) genomförs av 

upphandlingsenheten i Skövde efter beställning från berörd förvaltning. När 

upphandlingen är tilldelad och klar översänds alla upphandlingsdokument till beställaren 

för registrering och arkivering. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud, antaget vid upphandling Bevaras Ciceron DoÄ Upphandlingarna hanteras i 

systemet Tendsign (via 

Skövde). Antagna anbud och 

övriga handlingar som 

bevaras översänds till 

Falköping för diarieföring och 

arkivering. 

Anbud, ej antaget vid 

upphandling 

Gallras 4 år   

Anbud (offert), antaget, vid 

direktupphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbud (offert), ej antaget, vid 

direktupphandling 

Gallras 4 år G: Förvaras vid varje förvaltning 

under G: i särskilt märkt 

mapp. 

Annonsering av 

förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbudsförteckningar, 

anbudsutvärderingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 

sammanställningar 

Avtal Bevaras/gallras 1 år Ciceron DoÄ/egen 

ordning 

Avser avtal om upphandling 

eller inköp av vara eller tjänst, 

inklusive tillägg och ändring 

av avtal. Avtal som uppstår i 

annan verksamhet – se 

dokumenthanteringsplan för 

den verksamheten eller 

handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

Beroende på lagstiftning kan 

avtal behöva bevaras i 

originalformat/pappersform för 

att styrka ett legalt 

förhållande.  

Avtal av tillfällig eller ringa 

betydelse skall inte diarieföras 

och gallras efter 1 år. 

Beställnings/uppdragsblankett Gallras vid inaktualitet  Handling som används när 

man gör ett mer specificerat 

avrop mot ett ramavtal. Kan 

se olika ut. Gallras när 

uppdraget/tjänsten är slutförd. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation av direkt-

upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandling-myndighetens 

blankett 

Frågor, svar och komp-letteringar 

under annonsering 

Gallras 4 år     

Förfrågningsunderlag 

(offertförfrågan) 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Prisjustering/prisuppräkning Gallras vid inaktualitet G: Information om 

prisförändringar enligt index i 

avtal. 

Förvaras vid varje förvaltning 

under G: i särskilt märkt 

mapp. 

Rekvisition vid avrop Gallras 7 år  Används vid rekvisition mot 

avrop. Betraktas om bilaga till 

faktura. 

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 
delegation på att fatta beslutet 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 

lämnat anbud 

Uppdragsbeställning  Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Elevhälsa 
Handlingarna levereras till kommunarkivets e-arkiv när eleven inte längre är aktuell vid 

barn- och utbildningsnämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Logopedens dokumentation Bevaras digitalt PMO  

Sammanfattning av 

barnhälsovårdsjournal 

Bevaras digitalt PMO  

EMI-journal. Häri ingår bl.a. remisser, 

läkarintyg, vaccinationstillstånd 

Bevaras digitalt PMO (EMI – elevhälsans medicinska 

insats) 

Skolpsykologjournaler med underlag 

som t.ex. testmaterial 

Bevaras digitalt PMO  
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Skolskjutsar 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan och beslut om skolskjuts vid 

växelvis boende eller annan särskild 

omständighet 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Buss-/skolkort, handlingar rörande Gallras 3 år  Pärm  

Elevförteckningar, scheman m.fl. för 

skolskjutsverksamheten inkomna 

uppgifter 

Gallras vid inaktualitet   

Skolskjutsregister Gallras 3 år Registreras i 

skolskjutsprogrammet 

Skjuts+ 

 

 

Förskola och fritidshem 
Handlingar som ska bevaras. 
Handlingar eller akter som berör barn med skyddad identitet ska markeras med ”Skyddad 

identitet” i samband med att de lämnas till kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningar/utredningar och beslut 

om att bedriva fristående förskola, 

fritidshem eller pedagogisk omsorg 

Bevaras Ciceron DoÄ Central BU-förvaltning 

Anteckningar från samtal med 

barn/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för barn eller 

förskola 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Beläggningsstatistik för respektive 

förskola 

Bevaras Bevaras genom 

verksamhetsredovisning 

Tas ut 15 mars och 15 oktober 

Central BU-förvaltning 

Beslut och handlingar om barns 

särskilda behov eller 

handlingsplaner 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Beslut och underlag om reducerad 

avgift, förtur till placering, 

avstängning, beslut om utökad tid, 

placering i förskola från annan 

kommun 

Bevaras Ciceron DoÄ Kopia kan finnas i barnets akt. 

Dokumentation om pedagogisk 

inriktning och verksamhet. Ex: 

bilder, särskild inbjudan, andra 

handlingar av betydelse 

Bevaras Unikum 

Till kommunarkiv efter 3 år 

Sortering: läsår 

Förteckning (placeringslista) över 

barn en gång per termin i respektive 

förskola 

Bevaras IST 

Till kommunarkiv efter 2 år 

Tas ut 15 mars och 15 oktober. 

Sortering: läsår 

Central BU-förvaltning 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Handlingar rörande barns skador 

och/eller tillbud 

Bevaras Registreras i STELLA  

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras Förvaras längst fram i 

barnets akt. Till 

kommunarkiv 1 år efter att 

barnet lämnat enheten. 

Sortering: personnummer 

Korrespondens med 

barn/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för barn eller 

förskola 

Bevaras Förvaras i barnets akt.     

Till kommunarkiv 1 år efter 

att barnet lämnat enheten 

Sortering: personnummer 

Köstatistik en gång per termin för 

respektive förskola 

Bevaras IST 

Till kommunarkiv efter 2 år 

Tas ut 15 mars och 15 oktober. 

Sortering: läsår 

Central BU-förvaltning 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner. Ex: hot- och 

våldsplan, plan för diskriminering 

och kränkande behandling 

Bevaras G:, Google Drive. Ciceron 

DoÄ. Till kommunarkiv efter 

3 år 

Sortering: läsår 

 

Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökning om och ändring av plats 

inom förskola/pedagogisk omsorg 

Gallras vid inaktualitet IST  

Inkomstuppgifter Gallras vid inaktualitet IST  

Kölistor Gallras vid inaktualitet IST  

Meddelande om placering i förskola Gallras vid inaktualitet IST  

Närvarolistor Gallras vid inaktualitet Tempus  

Samtycke eller medgivande från 

vårdnadshavare ang. fotografering, 

publicering av bilder, resor, besök 

Gallras vid inaktualitet  Närarkiv  

Svar på placeringsmeddelanden Gallras vid inaktualitet IST När barnet registrerats 

Uppgifter om vistelsetid Gallras vid inaktualitet Tempus  

Uppsägning av plats inom förskola Gallras vid inaktualitet IST  

Överenskommelse om villkor för 

barnets vistelse, medicin, schema 

m.m. 

Gallras vid inaktualitet Elevavkt  

Överenskommelse om villkor för 

allergier, diet. 

Gallras vid inaktualitet Open E Handhas av kostavdelningen 
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Förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
Enskilda elevhandlingar som ska bevaras 
Nedanstående handlingar ska bevaras i elevens akt, eller motsvarande, och lämnas till 

kommunarkivet för slutgiltig arkivering 1 år efter att eleven lämnat enheten. 

Elevernas akter ska sorteras och märkas med namn och personnummer och sorteras efter 

personnummer innan de lämnas till kommunarkivet. Akt som rör elev med skyddad 

identitet ska tydligt markeras med ”Skyddad identitet” och levereras i särskild ordning 

enligt överenskommelse med kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan, beslut och överklagan om 

mottagande från annan kommun 

Bevaras Ciceron DoÄ Central BU-förvaltning 

Ansökan, beslut och överklagan om 

särskola 

Bevaras  Ciceron DoÄ. Elevakt Central BU-förvaltning 

Ansökan och beslut om befrielse 

från obligatoriska inslag i 

undervisningen 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  

Ansökan och beslut om att få gå om 

årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  

Anteckningar från samtal och 

korrespondens med 

elev/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för elev 

Bevaras Elevakt.   

Beslut och eventuell överklagan om 

särskilt stöd, särskild undervisning, 

anpassad studiegång och 

åtgärdsprogram, med underlag 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Beslut och eventuell överklagan om 

placering i särskild 

undervisningsgrupp 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Beslut om uppskjuten eller förlängd 

skolplikt, ytterligare undervisningstid 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras  Elevakt.  Placeras längst fram i elevakt 

Individuella utvecklingsplaner med 

omdömen 

Bevaras Unikum. Elevakt.  

Intyg om avgång Bevaras Elevakt.  Gäller elev som flyttar ut från 

kommunen eller byter till friskola.  

Kränkande behandling och 

diskriminering– anmälningar, 

utredningar och uppföljningar 

Bevaras Draftit KB-process. Elevakt Utskrift till elevakt 

Protokoll från elevhälsokonferenser 

(EHK) 

Bevaras Elevakt.   
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Prövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Bevaras Elevakt.   

Samtycke, medgivande, från 

vårdnadshavare 

Bevaras Elevakt.  

Skador och tillbud – handlingar 

rörande elevs skador och/eller 

tillbud 

Bevaras STELLA  

Underlag och beslut om disciplinära 

åtgärder, utvisning ur lokalen, 

kvarsittning, omhändertagande av 

föremål 

Bevaras Elevakt.   

Underlag och beslut om varning, 

avstängning och tillfällig 

omplacering 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt  

Utredningar, kartläggningar, 

pedagogiska, sensomotoriska, 

talutredningar, basutredningar, etc 

Bevaras Elevakt.   

 

Enskilda elevhandlingar som ska gallras 

Nedanstående handlingar gallras eller överlämnas till eleven när denna slutar 

grundskolan/grundsärskolan. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhörigblanketter Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Ansökan och beslut om ledighet för 

elev 

Gallras 1 år Skola24, Open E  

Ansökan och beslut om 

modersmålsundervisning 

Gallras vid inaktualitet Open E. Ciceron DoÄ  

Ansökan till sommar-/lovskola Gallras vid inaktualitet Skolans expedition  

Beslut om undervisning i svenska 

som andraspråk 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Elevarbeten Gallras eller 

överlämnas när elev 

slutar skolan 

Förvaras hos ansvarig 

lärare 

 

Elevavtal dator Gallras vid inaktualitet Open E  

Handlingar om språkval Gallras vid inaktualitet Extens. Skola24  

Handlingar rörande praktik Gallras 1 år efter 

fullgjord skolplikt 

Praktikplatsen.se T.ex. arbetsplats-kontakter, 

praktik-besked, omdömen 

Handlingar rörande val av skola Gallras 1 år Open E. Extens Skrivs in i Extens under 

”Anmärkningar” 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Närvaro- och frånvarouppgifter Gallras 1 år efter 

fullgjord skolplikt 

Skola24  

Samtycke gällande fotografering, 

publicering av bilder, resor, 

studiebesök, datoranvändning etc. 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Terminsbetyg Gallras 3 år   

 

Allmänna elevhandlingar som ska bevaras 
Handlingar som ska bevaras. Handlingar som berör elever med skyddad identitet ska 

markeras med ”Skyddad identitet” i samband med att de lämnas till kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bedömningsstöd i matematik och 

svenska årskurs 1-3 

Bevaras Hos resp. lärare. Till 

kommunarkiv efter 1 år 

Sortering: Läsår 

Betygskatalog Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Eventuella förkortningar och 

sifferkoder ska förklaras. 

Sortering: Läsår och klass 

Handlingar som rör skolkurators 

verksamhet, t.ex. kuratorskort, 

korrespondens med elever och 

vårdnadshavare 

Bevaras Förvaras i elevakt hos 

kurator. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

 

Klasslistor där in- och utflyttningar 

under läsåret ska framgå 

Bevaras Ciceron DoÄ. Till 

kommunarkiv efter 3 år 

Sortering: Läsår 

Kopia av slutbetyg/skriftlig 

bedömning för enskild elev efter 

årskurs 9 

Bevaras Extens. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Förvaras tillsammans med 

betygskatalog. Sortering: Läsår 

och klass 

Nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk, 

elevlösningar och 

sammanställningar 

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 1 år 

 

Sortering: Läsår, klass och efter 

personnummer. Om 

personnummer saknas sorteras 

efter efternamn. Om efternamn 

saknas sorteras efter förnamn. 

Resultat av prövning av betyg, med 

anteckning om betyg  

Bevaras Närarkiv. Till kommunarkiv 

efter 3 år 

Förvaras tillsammans med 

betygskatalog. Sortering: Läsår 

och klass 
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Allmänna elevhandlingar som ska gallras 

 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov (ej svenska) 

Gallras  5 år Närarkiv Sorteras enligt läsår, klass och 

personnummer (namn). 

 

Organisatoriska handlingar som ska bevaras 

Till kommunarkiv efter 1 år 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Egenproducerade läromedel, texter, 

bilder, ljud, digitalt innehåll 

Bevaras Närarkiv Sortering: Läsår 

Handlingar rörande 

läsårsverksamhet, ordningsregler, 

program för avslutning, särskilda 

undervisningsprojekt, 

informationsmaterial, bilder, resor 

m.m. 

Bevaras.  G: Närarkiv Sortering: läsår i kronologisk 

ordning 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner, hot- och våldsplan, 

plan med diskriminering och 

kränkande behandling 

Bevaras.  G:. Google Drive, Ciceron 

DoÄ 

Sortering: Läsår 

Organisationsplaner och skolplaner Bevaras.  Närarkiv. Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 

Protokoll, klassråd, elevråd, 

elevföreningar*, föräldraråd*, 

skolkonferenser, 

samverkansgrupper m.m. 

Bevaras  Närarkiv *Om de lämnas till skolan 

Statistik, egen upprättad 

enhetsspecifik 

Bevaras.  G: Google Drive Sortering: Läsår 

Timplaner  Bevaras.  Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 
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Organisatoriska handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Klasschema Gallras 3 år Skola 24 Sortering: Läsår 

Lärarschema Gallras 3 år Skola24  

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från myndigheter, 

andra rektorsområden, skolor m.m. 

Gallras vid inaktualitet   

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse (t.ex. SCB, 

Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

Statistik till andra myndigheter  (t.ex. 

SCB, Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 
Enskilda elevhandlingar som ska bevaras 
Nedanstående handlingar ska bevaras i elevens akt, eller motsvarande, och lämnas över 

till kommunarkivet för slutgiltig arkivering 1 år efter att eleven lämnat enheten. 
Elevernas akter ska sorteras och märkas efter personnummer innan de lämnas till 

kommunarkivet. Akt som rör elev med skyddad identitet ska markeras med ”Skyddad 

identitet”. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningar, utredningar och 

uppföljningar om kränkande 

behandling 

Bevaras Draftit KB Process. Elevakt.  Utskrift till elevakt 

Ansökan och beslut om befrielse 

från visst inslag i undervisningen 

(enl. 7 kap. 19 § skollagen) 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Ansökan och beslut om att få gå om 

årskurs eller uppflyttning till högre 

årskurs 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Anteckningar från samtal  och 

korrespondens med 

elev/vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för elev 

Bevaras Elevakt.   

Gymnasiearbete Bevaras Bevaras i betygsdokumentet Titel och beskrivning av 

innehåll registreras i 

betygsdokumentet 

Handlingsplan vid skyddad identitet Bevaras Elevakt.  Placeras längst fram i 

elevakt 
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Protokoll från elevhälsokonferenser 

(EHK) 

Bevaras Elevakt.   

Samtycke, medgivande, 
överenskommelse med 
vårdnadshavare/elev 

Bevaras   Elevakt  

Underlag, beslut och överklagan om 

åtgärdsprogram, särskilt stöd, rätt 

att gå om kurs, individuellt anpassat 

program, reducerat program, 

specialklass, särskild undervisning 

och anpassad studiegång 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.   

Underlag och beslut om disciplinära 

åtgärder, varning, tillfällig 

omplacering, avstängning 

Bevaras Ciceron DoÄ. Elevakt.  

Utredningar, kartläggningar, 

pedagogiska, sensomotoriska 

talutredningar, basutredningar etc. 

Bevaras Elevakt.   

 

Enskilda elevhandlingar som ska gallras 

Nedanstående handlingar gallras eller överlämnas till eleven när denne lämnat enheten. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anhörigblanketter Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Anmälan till prövning Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Ansökan och beslut om 

inackorderingsbidrag 

Gallras 3 år efter att 

elev lämnat enheten 

Ciceron DoÄ  

Ansökan och beslut om 

modersmålsundervisning 

Gallras vid inaktualitet Open E  

Ansökan och beslut om byte av 

skola, program eller kurs 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Närarkiv  

Ansökan och beslut om ledighet för 

elev 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Open E. Skola24  

Ansökan och beslut om 

studieavbrott, ändrat tillval, flyttning 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Extens  

Beslut om undervisning i svenska 

som andraspråk 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Elevavtal dator Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Individuella studieplaner Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnar enheten 

Extens  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Kvittenslistor för skåpsnycklar och 

datorer 

Gallras vid inaktualitet Enhetens expedition  

Närvaro- och frånvarouppgifter, 

rapportering till CSN, 

sammanställningar, egen statistik 

etc. 

Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Skola24  

Praktik – handlingar rörande Gallras 1 år efter att 

elev lämnat enheten 

Pratikplatsen.se  

Resultat och elevlösningar från 

tester och prov, elevarbeten 

Gallras eller 

överlämnas när elev 

lämnat enheten 

Närarkiv  

Samtycke från vårdnadshavare/elev 

gällande fotografering, publicering 

av bilder, resor, besök, 

datoranvändning etc. 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Underlag/schema för skolskjutstaxi 

gysär 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Underlag för beviljande av och 

kvittenslistor för busskort 

Gallras 1 år Enhetens expedition  

Yttrande och beslut om mottagning 

till nationellt program i kommun 

utanför samverkansområdet 

Vid inaktualitet Antagningskansliet  

 

Allmänna elevhandlingar som ska bevaras 

Handlingar som ska bevaras. Handlingar som berör elever med skyddad identitet ska 

markeras med ”Skyddad identitet” i samband med att de lämnas till kommunarkivet. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Betygskatalog. Betygskatalog efter 

prövning 

Bevaras.  Närarkiv Eventuella förkortningar 

och sifferkoder ska 

förklaras. Sortering: 

läsår och kurskod. 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk 

Bevaras. Närarkiv Sortering: läsår och 

personnummer 

Förteckning över premier och 

stipendier 

Bevaras.  Närarkiv Sortering: läsår 

Klasslistor, där in- och utflyttningar 

under läsåret ska framgå 

Bevaras.  Närarkiv Sortering: läsår 

(Framgår i Extens) 

Kopia av examensbevis/studiebevis, 

kopia av avgångsbetyg 

Bevaras.  Förvaras tillsammans med 

betygskatalog 

Sortering: program/klass 
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Allmänna elevhandlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Elevlösningar och 

sammanställningar över resultat i 

nationella prov (ej svenska) 

Gallras 5 år Närarkiv  

Klasschema Gallras vid inaktualitet Skola24  

 

Organisatoriska handlingar som ska bevaras 

Lämnas till kommunarkiv efter 3 år. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Egenproducerade läromedel; texter, 

bilder, ljud, digitalt innehåll. I den 

mån de producerats på skolan för 

att användas i undervisning 

Bevaras.   Sortering: läsår 

Handlingar gällande 

läsårsverksamhet, ordningsregler, 

program för avslutning, särskilda 

undervisningsprojekt, 

informationsmaterial, bilder, resor, 

etc. 

Bevaras.  G: Närarkiv Sortering: läsår i 

kronologisk ordning 

Handlingar som presenterar de 

ämnen eleverna kan välja som 

individuellt val 

Bevaras.  Skola 24. Dexters valmodul Sortering: läsår 

Lokala arbetsplaner och 

handlingsplaner, hot- och våldsplan, 

plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Bevaras.  G:. Its Learning. Ciceron DoÄ Sortering: läsår 

Organisationsplaner och skolplaner Bevaras.  Närarkiv. Ciceron DoÄ Sortering: läsår 

Protokoll; klassråd, elevföreningar*, 

samverkansgrupper, etc. 

Bevaras.  Närarkiv *Om de lämnas till 

skolan. Sortering: läsår 

Statistik, egen upprättad 

enhetsspecifik 

Bevaras.  Finns i 

verksamhetsredovisningen 

Sortering: läsår 

Timplaner  Bevaras.  Ciceron DoÄ Sortering: Läsår 
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Organisatoriska handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Beställning av läromedel Gallras 2 år   

Grupplistor, kurslistor Gallras vid inaktualitet Extens Av tillfällig betydelse 

Kursutvärderingar Gallras vid inaktualitet   

Lärarschema Gallras 3 år Skola 24  

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från myndigheter, 

andra rektorsområden, skolor, etc. 

Gallras vid inaktualitet   

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse 

Gallras vid inaktualitet G:  

Statistik från andra myndigheter 

(t.ex. SCB, Skolverket) 

Gallras vid inaktualitet   

 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Handlingar som ska bevaras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Statistik, typ av åtgärder, antal 

deltagare etc. 

Bevaras.  Enhetens expedition. Till 

kommunarkiv efter 2 år 

Sortering: läsår 

 

Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Enskild akt, individuella elevplaner, 

avtal/överenskommelser, 

intyg/betyg, handlingsplaner, 

protokoll 

Gallras när eleven 

avregistrerats eller 

senast utgången av det 

kalenderår då den 

registrerade fyller 21 år.  

Elevakt Förordning (2006:39) 

om register och 

dokumentation vid 

fullgörandet av 

kommunernas 

aktivitetsansvar för 

ungdomar 

Elevregister, förteckningar eller 

sammanställningar 

Gallras vid inaktualitet G: Samtliga elever som 

omfattas av 

aktivitetsansvaret 

Övriga handlingar som tjänat som 

underlag för registrering och 

redovisning av den uppföljande 

verksamheten 

Gallras vid inaktualitet G:  
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Kulturskolan 
Handlingar som ska bevaras 

Lämnas till kommunarkiv efter 5 år. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Förteckning över elever och lärare Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

Förteckning över inventarier Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

Kursprogram och annat 

informationsmaterial 

Bevaras Närarkiv Sorteras läsårsvis 

 

Handlingar som ska gallras 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan till musikskolan Gallras efter 3 år Närarkiv  

Avstängning av elev Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Förteckning över uthyrning av 

instrument 

Gallras vid inaktualitet Närarkiv  

Musikskolans avgifter (underlag) Gallras efter 3 år Närarkiv  

Närvarolistor Gallras efter 3 år Närarkiv  

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

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

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

Dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar ny dokumenthanteringsplan att börja 

gälla den 22 september 2022.   

2 Nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 

arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen.      

Sammanfattning  

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 

organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 

underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 

Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 

handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 

forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan.  

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 

finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 

bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 

direkt eller efter en viss tid. 

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 

framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien, skoladministratörer och berörda handläggare. Den 

ersätter den dokumenthanteringsplan som antogs vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2019 och som redviderades 

som senast den 21 maj 2019. 
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Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 

hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 

verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 

§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 

val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 

av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 

enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 

återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 

verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

 

Förvaltningens bedömning 

Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 

kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 

och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 

föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 

av dokumenthanteringsplan. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny dokumenthanteringsplan att börja gälla från och med den 20 

september 2022.       

Beslutet ska skickas till 

Skoladministratörer 

Rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunkansliet  

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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§ 65 Dnr 2022/00852  

Information om förändringar i lagar och förordningar 
inför läsåret 2022/2023 

Sammanfattning 

Flera stora regeländringar träder i kraft från och med den 30 juni 2022 som 

berör verksamheterna inom förskola, skola och gymnasium. 

Aktuella regeländringar: 

 Lagen om gymnasial lärlingsanställning ändras.    

 Ändrade läroplaner och kursplaner för alla skolformer förutom 

förskolan. 

 Nya bestämmelser om betygssättning. 

 Rätt till extra studietid för elever åk. 4-9 

 Utökad lovskola för elever i åk. 9 med 25 timmar. 

 Större möjlighet att stänga skolor. 

 Nya regler för ökad trygghet och studiero. 

 Ändringar i behörighetsförordningen. 

 Ändringar i reglerna om kommuners godkännande av enskilda 

huvudmän. 

 Handels- och administrationsprogrammet ändrar benämning till 

Försäljnings- och serviceprogrammet. 

 Ändrade regler om systematiskt kvalitetsarbete. 

 Ändrade bestämmelser om klagomålshantering. 

 Nya förskrifter och allmänna råd om elevgruppernas storlek vid 

fjärrundervisning. 

 Elever under 16 år kan få ekonomiskt stöd för elevresor. 

 Möjlighet att överklaga beslut om att en elev ska gå om en årskurs. 

 Krav på godkännande av pedagogisk omsorg samt tydligare 

kvalitetskrav. 

  

Förvaltningens bedömning 

Då många förändringar sker samtidigt krävs en informationsinsats  till 

personal, elever, vårdnadshavare och politik.  

När det gäller skolans ökade befogenheter angående trygghet och studiero 

behövs stöd av juridisk kompetens för att få en hantering och rutiner som 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

säkerställer en praxis i den dagliga hanteringen av till exempel 

omhändertagande av mobiler. 

Extra studietid och utökad lovskola ställer krav på ökad personalbemanning, 

alternativt övertid för personalen. Då det redan idag är svårt att hitta behörig 

personal ställer det stora krav på skolorna att hantera den extratid som ska 

erbjudas eleverna.  Även skolskjutsorganisationen kan behöva ändras för att 

ge eleverna möjlighet till denna extra studietid. En svårighet är även att 

erbjudandet om extra studietid och lovskola är frivilligt för eleverna att anta 

och att det därmed är svårt att beräkna hur många elever som kommer att 

delta. 

Finansiering 

Extra studietid/lovskola kommer att kräva mer ekonomiska resurser. Vi har 

ännu inte fått besked om det kommer att utgå statsbidrag för denna satsning 

eller om det är kommunen som måste säkerställa det nya lagkravet. 

Länk 

Aktuella regeländringar - Skolverket 

      

  

 

            

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Information om förändringar i lagar och förordningar 
inför läsåret 2022/2023       

Sammanfattning  

Flera stora regeländringar träder i kraft från och med den 30 juni 2022 som 

berör verksamheterna inom förskola, skola och gymnasium. 

Aktuella regeländringar: 

 Lagen om gymnasial lärlingsanställning ändras.    

 Ändrade läroplaner och kursplaner för alla skolformer förutom 

förskolan. 

 Nya bestämmelser om betygssättning. 

 Rätt till extra studietid för elever åk. 4-9 

 Utökad lovskola för elever i åk. 9 med 25 timmar. 

 Större möjlighet att stänga skolor. 

 Nya regler för ökad trygghet och studiero. 

 Ändringar i behörighetsförordningen. 

 Ändringar i reglerna om kommuners godkännande av enskilda 

huvudmän. 

 Handels- och administrationsprogrammet ändrar benämning till 

Försäljnings- och serviceprogrammet. 

 Ändrade regler om systematiskt kvalitetsarbete. 

 Ändrade bestämmelser om klagomålshantering. 

 Nya förskrifter och allmänna råd om elevgruppernas storlek vid 

fjärrundervisning. 

 Elever under 16 år kan få ekonomiskt stöd för elevresor. 

 Möjlighet att överklaga beslut om att en elev ska gå om en årskurs. 

 Krav på godkännande av pedagogisk omsorg samt tydligare 

kvalitetskrav. 
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Förvaltningens bedömning 

Då många förändringar sker samtidigt krävs en informationsinsats  till 

personal, elever, vårdnadshavare och politik.  

När det gäller skolans ökade befogenheter angående trygghet och studiero 

behövs stöd av juridisk kompetens för att få en hantering och rutiner som 

säkerställer en praxis i den dagliga hanteringen av till exempel 

omhändertagande av mobiler. 

Extra studietid och utökad lovskola ställer krav på ökad personalbemanning, 

alternativt övertid för personalen. Då det redan idag är svårt att hitta behörig 

personal ställer det stora krav på skolorna att hantera den extratid som ska 

erbjudas eleverna.  Även skolskjutsorganisationen kan behöva ändras för att 

ge eleverna möjlighet till denna extra studietid. En svårighet är även att 

erbjudandet om extra studietid och lovskola är frivilligt för eleverna att anta 

och att det därmed är svårt att beräkna hur många elever som kommer att 

delta. 

Finansiering 

Extra studietid/lovskola kommer att kräva mer ekonomiska resurser. Vi har 

ännu inte fått besked om det kommer att utgå statsbidrag för denna satsning 

eller om det är kommunen som måste säkerställa det nya lagkravet. 

Länk 

Aktuella regeländringar - Skolverket 

 

Karina Bronell 

Skolchef 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2022-09-05 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning - avslag Sarah Cato 2022/00903 

2022-09-05 Skolchef Beslut om ersättning för fjärde år på NTI-
gymnasiet Skövde 

Karina Bronell 2022/00907 

2022-09-01 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning Vt-22 Sarah Cato 2022/00902 

2022-09-01 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/00882 

2022-09-01 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Vt-22 

Sarah Cato 2022/00901 

2022-08-30 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2022/00888 

2022-08-29 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Inga-Maj Larsson 2022/00102 

2022-08-25 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut om budgetunderlag till 
budgetberedningen signerat 

Eva Dahlgren 2022/00675 

2022-08-25 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina 
Andersson 

2022/00102 

2022-08-24 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00877 

2022-08-24 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Per Linderoth 2022/00102 

2022-08-24 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Carola Granath 2022/00102 

2022-08-23 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00876 

2022-08-23 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00875 

2022-08-22 Rektor Dotorpsskolan Beslut om utökad tid på Dotorpsskolans 
fritidshem 

Lena Magnusson 2022/00887 

2022-08-22 Verksamhetschef 
förskola 

Beslut om förskola i Falköpings kommun Ann Johansson 2022/00444 

2022-08-19 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om skolplacering i grundskola efter 
skolval 

Inga-Maj Larsson 2022/00102 

2022-08-18 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval - avslag 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-18 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval - avslag 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-18 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval - avslag 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-18 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval - avslag 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-18 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-18 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval - avslag 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-08-17 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg E.R Helen Dahlstrand 2022/00880 

2022-08-17 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg L.S Helen Dahlstrand 2022/00878 

2022-08-17 Skolchef Beslut om ersättning för studier vid 
folkhögskola 2022/2023 - Hagabergs 
folkhögskola 

Karina Bronell  

2022-08-17 Verksamhetschef 
förskola 

Ansökan och yttrande om förskoleplats i 
Skövde kommun 

Ann Johansson 2022/00365 

2022-08-16 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00868 

2022-08-16 Herrljunga kommun Avtal om förskoleplats i Herrljunga kommun Ann Johansson 2022/00365 

2022-08-16 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Ulf Svensson 2022/00102 

2022-08-16 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-08-15 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00867 

2022-08-15 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2019/00844 



 

  

 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00885 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00884 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00883 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00882 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00881 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg ¨¨ Helen Dahlstrand 2022/00879 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00874 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00873 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00872 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00870 

2022-08-12 privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2022/00869 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2020/01156 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2020/01114 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2021/00907 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg L Helen Dahlstrand 2021/00914 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2021/00903 

2022-08-12 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2020/01127 

2022-08-12 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00857 

2022-08-12 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00856 

2022-08-12 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts  Sarah Cato 2022/00855 

2022-08-11 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-08-10 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Per Linderoth 2022/00102 

2022-08-10 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola Carola Granath 2022/00102 

2022-08-10 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola Maria Burlin 2022/00102 

2022-08-10 Rektor Centralskolan Beslut om placering grundskola efter skolval Carola Granath 2022/00102 

2022-08-09 Rektor Gustaf 
Dalénskolan 

Beslut om 10:e skolår Tommy Cronholm 2022/00851 

2022-08-09 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-08-09 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Annica Ekeroos 2022/00102 

2022-08-09 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina 
Andersson 

2022/00102 

2022-08-08 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval - avslag 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-08 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter 
skolval 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-08 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass  Henrik Ader 2022/00087 

2022-08-08 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Lena Magnusson 2022/00102 

2022-08-08 Skolchef Avtal om studieplats Vara folkhögskola 
läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-08-05 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval - avslag 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-08-02 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-08-02 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-07-29 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/00886 

2022-07-29 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2020/01124 

2022-07-29 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/00929 

2022-07-05 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg I. Helen Dahlstrand 2022/00871 



 

  

 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2022-07-05 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Sarah Cato 2022/00594 

2022-07-05 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts i form av  
självskjutsersättning Vt-22 

Sarah Cato 2021/00527 

2022-07-05 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00819 

2022-07-01 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Vt-22 

Sarah Cato 2021/00198 

2022-06-30 Skolchef Avtal om studieplats Vara folkhögskola 
läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-28 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2020/01158 

2022-06-28 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/00927 

2022-06-28 Prvatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2019/00847 

2022-06-28 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2020/01116 

2022-06-28 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2021/00902 

2022-06-27 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina 
Andersson 

2022/00102 

2022-06-27 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 

Henrik Ader 2022/00087 

2022-06-27 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Tommy Forsberg 2022/00102 

2022-06-27 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-06-22 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Hjo folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-20 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Lena Magnusson 2022/00102 

2022-06-20 Rektor Dotorpsskolan Beslut omplacering i grundskola efter 
skolval 

Lena Magnusson 2022/00102 

2022-06-20 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina 
Andersson 

2022/00102 

2022-06-20 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina 
Andersson 

2022/00102 

2022-06-17 Skolchef Beslut om ersättning för elev - studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-17 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-17 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-17 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-06-13 Skolchef Avtal om studieplats Vara folkhögskola 
läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-13 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-13 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-13 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-13 Skolchef Beslut om ersättning för elev för studier vid 
Mullsjö folkhögskola läsåret 2022/2023 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-06-13 Privatperson Beslut om att fullgöra skolgång i Falköpings 
kommun 

Karina Bronell 2022/00040 

2022-06-10 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om ställföreträdande rektor 
Sommarskolan 2022 

Henrik Ader 2022/00698 

2022-06-09 Rektor 
Odensbergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Per Linderoth 2022/00102 

2022-06-09 Rektor Gustaf 
Dalénskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Tommy Cronholm 2022/00102 

2022-06-08 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00691 



 

  

 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2022-06-08 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00690 

 

Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-06-08 – 2022-09-05 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Avsändare/mottagare 

32847 Beslutat 2022-06-09  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

32880 Beslutat 2022-06-13  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

32881 Beslutat 2022-06-13  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

32906 Beslutat 2022-07-04  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

32907 Beslutat 2022-07-04  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

32915 Beslutat 2022-06-21 Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

32920 Beslutat 2022-06-28  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

32928 Beslutat 2022-06-21  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

32750 Beslutat 2022-06-21  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

32938 Beslutat 2022-06-28  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

32971 Avslutat 2022-06-21  Annan särskild omständighet Skolskjutsansvarig handläggare 

32972 Avslutat 2022-06-21  Annan särskild omständighet Skolskjutsansvarig handläggare 

32999 Beslutat 2022-06-21  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33001 Beslutat 2022-06-21  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33056 Beslutat 2022-06-28  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33057 Beslutat 2022-06-28 Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33061 Beslutat 2022-06-28  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33062 Beslutat 2022-06-28  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33085 Beslutat 2022-07-04  Annan särskild omständighet Skolskjutsansvarig handläggare 

33109 Beslutat 2022-06-29  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33223 Beslutat 2022-07-04  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

33292 Beslutat 2022-07-05  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

33408 Beslutat 2022-08-10  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33420 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33421 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33424 Beslutat 2022-08-11  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33429 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33430 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33467 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33468 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33473 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33561 Beslutat 2022-08-11  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33640 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33641 Beslutat 2022-08-11  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggarev 

33683 Beslutat 2022-08-11  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33684 Beslutat 2022-08-11  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33713 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33714 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33745 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 



 

  

 

 

33746 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33747 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33756 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33759 Beslutat 2022-08-15  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33762 Beslutat 2022-08-15  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33763 Beslutat 2022-08-15 Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33772 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33774 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33803 Avslag 2022-08-29  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33807 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33808 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33811 Beslutat 2022-08-25 Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33845 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33846 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33860 Beslutat 2022-08-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33861 Beslutat 2022-08-26  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33862 Beslutat 2022-08-26  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33866 Beslutat 2022-08-19  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

33875 Beslutat 2022-08-19  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33880 Beslutat 2022-09-05  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

33885 Beslutat 2022-08-29  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33903 Beslutat 2022-08-29  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33906 Beslutat 2022-08-29  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33913 Avslag 2022-08-29  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33914 Beslutat 2022-08-30  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

33943 Beslutat 2022-08-30  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33944 Beslutat 2022-08-30  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

33965 Beslutat 2022-08-30  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

34003 Beslutat 2022-08-30  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

34031 Beslutat 2022-08-30  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

34307 Beslutat 2022-08-30  Annan särskild omständighet Skolskjutsansvarig handläggare 

34886 Beslutat 2022-09-01  Annan särskild omständighet Skolskjutsansvarig handläggare 

34938 Beslutat 2022-08-31  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

34983 Beslutat 2022-09-01  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

 

 

 

 

Anställningar vid barn- och utbildningsförvaltningen 2022-06-02 – 2022-09-05 

 

Tillsvidareanställningar 53 

Vikarier 14 

Allmän visstidsanställningar 39 

 



 

 

Anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden 

 

Datum: 2022-08-31 
 

 

Ärende som anmäls till nämnden:               

(Lämna en kort beskrivning, utelämna namn och sekretessbelagda uppgifter.) 

Elev som går i klass 9 på Kinnarpsskolan, är hemmasittare. Insatser från SPC, skolan och SOC 
pågår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Namn   
Tommy Forsberg 

 

Befattning Rektor  
 

 

Exempel på ärenden som ska anmälas till skolchef/barn- och utbildningsnämnd: 

 Anmälan om elev med hög frånvaro, enligt ”Rutiner för att främja närvaro för 

elever i Falköpings kommun”. 

 Elev som uteblir från undervisning utan att ha blivit beviljad ledighet, enligt 

”Rutin för skolpliktsbevakning”.  

 Rektors beslut om avstängning av elev i grundskolan. 



 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  
Namn 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Bevaras 
 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/BU/BoU%20kontor/GDPR/dataskydd@falkoping.se%20
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
mailto:barn.utb@falkoping.se


 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 

http://www.falkoping.se/
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Implementering av barnkonventionen 
Denna handlingsplan beskriver implementeringen av Förenta nationernas 

(FN:s) konvention om barnets rättigheter i Falköpings kommuns nämnder 

och förvaltningar. Handlingsplanen består av tre delar: Beskrivning av 

utbildningsinsatser, insatser för att implementera en modell för 

barnkonsekvensanalys samt stöd och uppföljning. 

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, 

i detta dokument förenklat som barnkonventionen, svensk lag. Lagen 

omfattar statliga, regionala och kommunala beslut. Genom de åtgärder och 

insatser som beskrivs i handlingsplanen kan Falköpings kommun som 

organisation enas kring en gemensam barnsyn och ett gemensamt arbetssätt 

för att tillförsäkra barnets rättigheter i beslut som rör barnet.  

Utbildningsinsatser 

Utbildning i barnkonventionen och dess innehåll är nödvändigt för att hela 

organisationen ska få en samsyn inom området. Utbildningsinsatserna är i 

tre delar och införs från 1 oktober 2022. Anställande chef ansvarar för att 

medarbetare genomför relevant utbildningsdel. På Falnet kommer all 

information att samlas. Uppbyggnaden av samlingssidan görs under 

september 2022, ungdomsstrateg ansvarar.  

Del 1: För alla anställda och förtroendevalda 

Alla anställda och förtroendevalda i Falköpings kommun ska genomgå del 1 

så snart som möjligt då tjänstgöring inletts. Del 1 består av korta filmer med 

reflektionsfrågor via Barnombudsmannen som ingår i introduktionsdag för 

nyanställda. Om medarbetare ej deltar på introduktionsdagen ska 

introduktionen göras tillsammans med ansvarig chef. 

Del 2: För chefer och handläggare som är delaktiga i 
beredningsprocessen 

Samtliga chefer och handläggare som är delaktiga i beredningsprocessen ska 

genomgå utbildning i hur en barnkonsekvensanalys genomförs samt få stöd 

att genomföra dessa.   

Utbildning anordnas två gånger per år av kommunledningsförvaltningens 

kansliavdelning. Berörda anställda anmäler sig själva i utbildningskalendern 

på Falnet. Utöver detta skapas och tillgängliggörs en informationsfilm om 

hur modell för barnkonsekvensanalys ska användas. Filmen görs tillgänglig 

på Falnet där handläggare och chefer också har tillgång till aktuell forskning 

och undersökningar som kan utgöra underlag till barnkonsekvensanalyser.  

Del 3: För anställda i en verksamhet som berör barn och unga 

Alla anställda i verksamhet som riktar sig till eller berör barn och unga ska 

genomgå en utökad utbildning för att få kompetens att arbeta utifrån ett 

rättighetsbaserat barn- och ungdomsperspektiv.  
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Utbildning som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) är 

webbaserad. Utbildningen genomförs i första hand på arbetsplatsen i 

samband med APT. För nyanställda på en arbetsplats som slutfört SKR:s 

webbutbildning ges möjlighet att genomföra en halvdagsutbildning utifrån 

samma material under ledning av representant i nedan beskrivet nätverk. 

Dessa uppsamlingstillfällen bokas själv av den anställde i 

utbildningskalendern på Falnet.  

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för 

beslutsfattande i frågor som rör barn. Barnkonsekvensanalysen tydliggör hur 

barnets rättigheter förhåller sig till det aktuella ärendet och är en del av 

beslutsunderlaget. I samband med beredning av ärenden till utskott och 

nämnd ska en barnkonsekvensanalys genomföras så tidigt som möjligt i 

processen. Analysen görs av ansvarig handläggare. En 

barnkonsekvensanalys ska finnas med i tjänsteutlåtanden för ärenden och 

beslut i nämnd från 1 januari 2023. Undantaget är individärenden inom 

myndighetsutövning då barnkonsekvensanalysen sker och dokumenteras i 

utredning. 

Förvaltningschef ansvarar för att barnkonsekvensanalyser genomförs och 

ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn.  

En vägledning för barnkonsekvensanalys ska tas fram som stöd och görs 

tillgänglig på ovan nämnda samlingssida på Falnet. Vägledningen tas fram 

av ungdomsstrateg med stöd av nedan beskrivet nätverk. 

Stöd och nätverk 

Förvaltningschef utser en tjänsteperson som kan stödja förvaltningen i 

frågor om barnkonventionen, bedömning av påverkan och barnets bästa 

samt modell för barnkonsekvensanalys. Samtliga av varje förvaltning 

utsedda tjänstepersoner ingår i ett nätverk som samordnas av 

ungdomsstrateg. Nätverket träffas två gånger per år för att följa upp 

förvaltningarnas utbildningsinsatser, användandet av barnkonsekvensanalys 

samt barn och ungas livssituation i Falköpings kommun.  

I nätverket utses två tjänstepersoner som utbildas i enlighet med SKR:s 

barnrättsstrategutbildning. Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars 

utbildning förlagd under drygt tre månader. De utbildade tjänstepersonerna 

är ett stöd till övriga i nätverket.  

Uppföljning  

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp barnkonventionens efterlevnad. 

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla en rapport från nätverket inför 

årsbokslut. Rapporten ska innehåll information och statistik om utförda 

utbildningsinsatser samt utförda barnkonsekvensanalyser. Därtill sker 

kontinuerlig uppföljning av tillämpning av barnkonsekvensanalys genom 

kansliets avstämningar med förvaltningarnas nämndsekreterare. 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-27 
 

 

  
 

 

§ 75 Dnr 2022/00186  

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att anta färdplan – länsgemensam strategi 

för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 

övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 

hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att 

kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 

förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 

nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs 

kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta 

färdplanen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 91/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08 

Socialnämnden § 32/2022 

Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om 

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 
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 Den kommunala koncernen
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner 

står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör 

som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa 
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. 

Insikten att det är fl era olika, och inte alltid tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs 
och att samverkan och samspel behövs är essenti-

ellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av 

tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt 
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbase-

rad styrning är nödvändig för att hantera en komplex 

verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som 
de gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas.

En komplex verklighet kan också bli en orolig verk-
lighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i 

spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad 

psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socio-
ekonomisk status. En ökad polarisering i samhället, 

lokalt som globalt, syns också och kan komma att 

påverka många delar i välfärden framöver.  

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fortsat-
ta utbrott av Covid-19 i runt om i Asien påverkar om-

världen och så även Falköpings kommun. Svårigheter 

att få fram teknisk utrustning påverkas fortfarande av 
den komponentbrist som uppkom under pandemin, 

men även att fl era viktiga kinesiska hamnar stängt 

ner av staten, för att begränsa Covid-19 spridning, 
gör att även transporterna försenas. 

Även kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa 

dels genom stora fl yktingströmmar men även högre 

priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre 
energipriser spiller över på andra varor, exempelvis 

livsmedel eller annan energikrävande produkter, 

vilket gjort att infl ationen har tagit fart under år 2022. 
Infl ationstakten i april var runt om i Europa och USA 

över 6 procent på årsbasis vilket överstiger Riksban-

kens infl ationsmål om 2 procent per år. 

För att hejda infl ationen runt om i västvärlden har 

ländernas olika riksbanker beslutar att höja styrande 

räntorna, vilket påverkar möjligheten och kostna-
derna att låna till konsumtion. SKR skriver i senaste 

ekonomirapport att fl er höjningar av de styrande 

räntorna är att vänta vilket kommer att bromsa upp 
tillväxten och infl ationen, men får samtidigt att 

konsekvensen att arbetslösheten kommer öka för de 

personer som redan idag har svaga jobbchanser.

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns 

befolkning 33 270 personer. Den 31 mars 2022 upp-

går summan till 33 313 personer vilket innebär en 
ökning med 43 personer, nära 2020 års nivå. 

Vid samma tidpunkt föregående år var befolknings-

siffran 33 232 personer.

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 

344 536 personer eller 6,8 procent av arbetskraften. 
I Falköpings kommun är 1 139 personer arbetslösa 

vilket motsvarar 7,3 procent. Detta är en minskining 

med 0,6 procentenheter gentemot arbetslöshetssiff-
ran för årsbokslutet för år 2021.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD 
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 Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter 
både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden av 

ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På sikt 

kommer merparten av nämndens externa kostnader 
påverkas negativt då priset på drivmedel kommer på-

verka priset på andra produkter i större utsträckning, 

ett exempel är ökade skolskjutskostnader. Infl ationen 
var hög och stigande redan i slutet av förra året och 

förvaltningen förväntar sig fortsatt stora prisökningar 

under året. 

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal 

på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och 

med att EU aktiverat massfl yktingsdirektivet, men så 
har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings Kom-

mun en av migrationsverkets mottagnings-kommun, 

men trots det har några familjer valt att fl ytta till 
Falköping. I enlighet med massfl yktsdirektivet, så ska 

dessa barn och elever erbjudas förskola och skola.

Migrationen in till kommunen för övrigt avtagit och 

antalet nyanlända fortsätter att minska. Rörligheten 
mellan kommuner dock fortsatt stor, vilket innebär 

att många fl yttar in och många fl yttar ut. Rektorerna 

lyfter detta fortsatt som en stor påver-kansområde 
för elevernas lärande när möjligheten till kontinuitet 

och stabilitet i klasserna ändras.

Effekterna av Pandemin fi nns fortsatt kvar. Staten 

förmedlar Covidpengar som i nuläget används till 
tillfälliga personalförstärkningar för kompensatoriska 

undervisningsinsatser.

Kommunstyrelsen
Rekrytering av biträdande förvaltningschef är klar och 

tjänsten tillsätts den 31 maj. 

Kommunen ingår i ett projekt med fl era skaraborgs-

kommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekono-
misystem. En leverantör är utsedd efter genomförd 

upphandling. Förslag till kostnadsfördelning mellan 

kommunerna är framtagen och på väg att beslutas. 
Planering pågår för införande av det nya ekonomisys-

temet som förväntas implementeras till våren 2023.

Ett projekt angående IT-säkerhet har startats upp 
efter att strategiska utvecklingsmedel har beviljats. 

Upphandling av konsult pågår och projektet kommer 
att sättas igång under hösten. 

En rutin för beredningsprocessen har antagits av 

kommundirektören, vilken är styrande och stödjande 
för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom 

den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i 

fl era övergripande processer. 

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB sam-
arbetar för att stärka och förebygga det främjande 

trygghetsarbetet. Rekrytering av en projekttjänst är 

genomförd och tillsattes den 18 april.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att 
iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån 

kommunens verksamheter kan sända föreläsningar, 

seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller 
konferenser med mera.

Upphandlingen av extern aktör för drift av både skid-

backe och campingen på Mösseberg gick dock inte 

att genomföra enligt de ursprungliga anvisningarna. 
Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att hitta en 

aktör som kan genomföra driften av både skidbacken 

och campingen på tillfredsställande sätt, och det be-
döms mer rimligt att skidbacken sköts av Falköpings 

kommun medan campingen sköts av annan aktör. 

Arbetet att genomföra en kommunövergripande 
platsvarumärkesprocess är påbörjad då projektmedel 

är tilldelade och en direktupphandling för processled-

ning är igång. 

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till de-
taljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl .). Det 

slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i 

kommunfullmäktige.

Iordningställande av allmän plats inom detaljplanen 
Lilla Sikagårdens verksamhetsområde har påbörjats 

och beräknas vara klart under våren 2023. Utbyggna-

den tillgängliggör 50 000 kvadratmeter och mark för 
verksamheter.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka nämn-
dens verksamhet mest är den förstärkta matchnings-

problematik som kan ses på arbetsmarknaden där 

arbetslösheten sjunker generellt, medan långtidsar-
betslösheten ökar. Målgruppen som sedan tidigare 
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befi nner sig långt ifrån arbetsmarknaden får en allt 
längre väg för att göra stegförfl yttningar mot arbete.

Ännu kvarstår effekter av Arbetsförmedlingens (AF) 

reformering som inleddes 2019 och nationellt disku-
teras kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken, 

samtidigt som AF överlåter arbetsförmedlandet för 

de individer som står närmast arbetsmarknaden till 
externa aktörer. Eftersom AF är en av förvaltningens 

viktigaste samverkansparter får det effekter för för-

valtningen och frågan om kommunens framtida roll i 
arbetsmarknadspolitiken följs noga.

Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschef Maria Wallengren slutade sin 

anställning i Falköpings kommun 20 mars 2022. 
Tillförordnad förvaltningschef Torbjörn Lindgren tar 

över ansvaret tills ny förvaltningschef är anställd. 

Merparten av restriktionerna kopplade till pandemin 
togs bort 9 februari. Verksamheterna kunde återgå till 

mer normala förutsättningar.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-
den. 

Restriktionerna kopplade till covid-19 har tagits bort. 

Höjda krav i lag och föreskrift får genomslag under 

2022 såsom förändrat utbildningskrav, inventering 
och prioritering av tillsynsobjekt. 

Socialnämnden
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt grann-

land Ukraina, vilket för Falköpings kommun innebar 
ett förberedelsearbete 

för eventuellt fl ykting-

mottagande. För soci-
alförvaltningens del har 

det handlat om förbere-

delser av boenden.

Verksamheten har under 

våren haft en fortsatt 

påverkan av covid-19 
på grund av en hög 

frånvaro bland personal 

av olika anledningar 
(såsom vård av barn, 

familjekarantän, egen sjukdom). Egentestcentrat har 
dock stängts. I och med övergången till att sjukdo-

men inte längre betraktas som samhällsfarlig kunde 

fl era begränsningar i verksamheterna tas bort och 
verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas.

Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Under 

våren är det främst semesterperioderna som är svåra 
att bemanna. Det fi nns en matchningsproblematik 

i form av att de personer som söker vikariat i stor 

utsträckning saknar såväl formell som reell kompe-
tens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många 

gånger har verksamheterna inga andra alternativ än 

att prova att anställa personer som snart visar sig 
inte fungera, vilket leder till höga introduktionskost-

nader utan resultat. Då fl era branscher öppnats upp 

igen efter pandemin har många arbetssökande valt 
andra områden än vård och omsorg. Behovet av att 

stärka attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt 

att angripa utmaningarna framkommer tydligare än 
någonsin. För att öka attraktiviteten har exempelvis 

introduktionstiden för de som rekryterats förlängts, 

vilket får en direkt effekt på personalkostnaderna.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 

krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-

passningar har stor påverkan på förvaltningens verk-
samheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser 

och bränslepriser stigit kraftigt, men även priset på 

byggmaterial , kemikalier och halkbekämpningsfl is. 
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider 

påverkats negativt.

Upprustning av det civila samhället för att bättre 
klara av kris och krig 

påverkar VA avdelning-

en. Avdelningen arbe-
tar med att rusta upp 

gamla vattentäkter samt 

upprätta en nöd- och 
reservvattenplan som 

stöd i kris. 

Skyddsrumsåtgärder 

fortsätter enligt plan. 
Under första tertialen 

har en rensning och 

städning genomförts på 
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17 av de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för. 

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesiktning-

ar på kommunens skolor och förskolor. Detta har 

resulterat i ett omfattande arbete med att både iord-
ningställa akuta fel men även att skapa en långsiktig 

underhållsplan för lekplatserna. 

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett stabilt fl öde av nyinkomna ären-
den som ligger i paritet med tidigare år.

Av fattade bygglovsbeslut så är det fyra som är av 

större betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och 
stadsutveckling. Dessa är tillbyggnad av tågservice-

anläggning på Anneborg 2:4, nybyggnad av fl erbo-

stadshus med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1, 
nybyggnad av korttidsboende på Friggeråker 25:8 

med fl era samt även nybyggnad av industri och lager 

på Spillkråkan 2 i Stenstorp.

Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 blev antagen. 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet 

för bostadsändamål i ett centrumära läge.

Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ci-

selören 3 och Tillskäraren 1 och 3.

Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna 
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt 

och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna 

förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och 
villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Arbetet för att förbereda allmänna val pågår för 
fullt. Det handlar om att rekrytera röstmottagare 

och utbilda dem, ordna lokaler för röstning, ta fram 

information till väljare, 
beställa valmaterial, etc. 

Falköpings kommun 
har 18 valdistrikt med 

lika ånga vallokaler, 

ett tiotal lokaler för 
förtidsröstning och 

ca  180 röstmottagare. 

En förändrad omvärld 
ställer högre krav 

på säkerhetsfrågor 

och valkansliet 
samverkar med säkerhetssamordnare och 

kommunikationsavdelningen.
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 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 

invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befi nnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun. 

Det fi nns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 

infl ytande och hälsa. När enskilda individer och 
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och 

utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla 

av medskapande som bidrar till meningsfullhet. 
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda 

livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping 

tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar 
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generatio-

ner.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommu-

nen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 

där naturens och de mänskliga resurserna används 
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna 

och villkoren med planetens absoluta gränser, eko-

system och naturens resurser. Ekonomin är ett medel 
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsätt-

ningen med det dynamiska och rättvisa samhället där 

de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den 

lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kom-

mun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 
Kommunen som organisation är till för Falköpings-

borna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist 

och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat 

uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.
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Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun 
skapas det goda livet 

tillsammans genom tron 

på att framtiden går att 
utveckla och förbättra.

Förebyggande 
insatser barn 
och unga
För att jobba 

med ett socialt 
hållbart 

Falköping 

behöver 
det 

hälsofrämjande och förebyg-

gande arbetet fokuseras.

Orosanmälningarna till 
socialtjänsten och barnpla-

ceringarna har ökat under 

fl era år och trenden ser ut att fortsätta även under 
år 2022. Det fi nns fortfarande en situation av trång-

boddhet inom skolor och förskolor i centralorten 

vilket utmanar möjligheterna att möta alla elevers 
behov. Samtidigt går det att se i den senaste LUPP-

undersökningen1  från hösten år 2021 att både killar 

och tjejer skattar sitt mående sämre jämfört med 
tidigare år. Totalt svarar 55 % av tjejerna och 78 % 

av killarna i Falköping att de mår mycket eller ganska 

bra. Tjejernas rapportering av besvär som nedstämd-
het, stress och huvudvärk har ökat och ligger på en 

hög nivå. Även om covid-19 pandemin och efterfölj-

ningarna av den fortfarande påverkar kommunens 
verksamheter och invånarna syns en viss återhämt-

ning. Bland annat en återhämtning i relationer i 

och med att tillgången till sociala sammanhang och 
mötesplatser ökat. Elever är tillbaka i skolmiljön 

och besökssiffrorna på fritidsverksamheter indikerar 

också att invånare i Falköpings kommun möts mer 
på sin fritid. Samtidigt kan konstateras att unga inte 

återgått till att vara föreningsaktiva i den utsträck-

ning de var före pandemin. 

1 LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En enkät som

Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp 
sitt barnrättsarbete. Inom socialtjänsten har perso-

nalgrupper genomgått webbutbildning och det fi nns 

en särskild satsning kring barnkonventionen och 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS).

Även arbetet som syftar till att stärka samverkan 

mellan skola och socialtjänst har fortsatt. Syfte är att 
fl er förebyggande insatser ska kunna identifi eras och 

genomföras i ett tidigt skede, så att barnen får bättre 

förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa 
och därmed kan klara av sin skolgång. Förhopp-

ningen är också att antalet barn som placeras 

utanför det egna hemmet ska minska. Under 
året har arbetet bland annat handlat om att 

hitta gemensamma rutiner för samver-

kan, exempelvis när en elev fl yttar hem 
till kommunen efter extern placering. 

Varje förskola och skola har också 

kontaktpersoner på socialtjäns-
tens barn- och ungdomsenhet, 

som arbetar med myndig-

hetshandläggning för barn. 
Utöver samverkan över 

förvaltningsgränser pågår också arbete för att stärka 

samverkan internt på socialförvaltningen – allt för att 
ge ett bättre och mer samlat stöd för individen.

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har 

pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i 
befi ntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun 

så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets 

uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Älla-
gatan har gemensamt med etniska föreningar och 

Connect genomfört fl era gruppträffar i Föräldraskap 

i Sverige   (FÖS)2. Här fi nns ett fortsatt utvecklings-
arbete att göra för att nå ännu fl er föräldrar med 

föräldrastödjande insatser och anpassa stödet så att 

det fyller det behov föräldrar har.

Utvecklingsarbetet för att förebygga psykisk ohälsa 
och suicid fortsätter. En handlingsplan är under året 

framtagen och antagen av styrgruppen för trygghet, 

tillika kommunledningsgruppen. Flera insatser görs 
för att höja kunskapen kring psykisk hälsa och suicid 

såsom psykiatrivecka, utbildning i Mental Health 

2 Föräldraskap i Sverige FÖS. ett samhällsorienterande grupprogram 
som består av fem gruppträffar á 2.5 h för utrikesfödda föräldrar med 
barn 0-18 år
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First Aid  (MHFA)3 till personalgrupper i samtliga för-
valtningar, pilotprojekt kring Youth Aware of Mental 

Health  (YAM)4 i tre högstadieskolor samt räddnings-

tjänstens utbildningar i Akut Omhändertagande av 
Självmordsbenägen Person  (AOSP)5. Det fi nns ett 

fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå fl er mål-

grupper i arbetet såsom exempelvis äldre.

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha 
infl ytande och skapa tillsammans bidrar det till ett 

mer hållbart samhälle. Det är viktigt att ge plats för 

olika perspektiv och olikheter för det är då ett tole-
rant och inkluderande samhälle skapas. Kommunens 

arbete med inkludering och delaktighet är i behov av 

fortsatt utveckling. Senaste LUPP-undersökningen 
år 20216 visar att ungas upplevelse av att kunna vara 

delaktiga i samhällsutvecklingen har minskat på fl era 

fronter. Färre svarar att de är intresserade av politik 
och samhällsfrågor jämfört med 2018 och en tydligt 

lägre andel svarar att de vill vara med och påverka i 

kommunen. Däremot syns en återhämtning i antalet 
mötesplatser som kommunen kunnat erbjuda och 

i ett utvecklingsarbete på gymnasiet stöttar fl era 

förvaltningar gemensamt ungas självorganisering av 
fritidsaktiviteter. 

Även arbetet med dialoger har underlättats av möj-

ligheten att ses fysiskt. Exempel på dialoger som 

genomförts under våren är de som skett i projektet 
Ungas rätt till infl ytande, som handlar om att utveck-

la ett metodstöd för ungas infl ytande och delaktighet 

i lokal demokrati- och glesbygdsutveckling. Här har 
det skett idéverkstäder och ett lite större hackaton 

där beslutsfattare och unga möttes.  

Under våren har antalet frivilliga som söker sig till 

volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Detta är i 
huvudsak kopplat till situationen i Ukraina. Samtidigt 

har de som anmält sig kunnat erbjudas och tackat ja 

till andra typer av volontärsuppdrag. 

3 MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa. En utbildning för att känna 
igen och ingripa när någon mår dåligt.
4 YAM- Youth aware of mental health. En hälsofrämjande och 
preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska 
självmordshandlingar hos skolelever.
5 AOSP – Akut omhändertagande av suicidnära person. En utbildning 
för blåljuspersonal för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt/ 
befi nner sig i en självmordssituation. 
6 LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – enkät som följer upp 
ungdomars syn på hälsa, trygghet, samhälle m.m

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa 

trygghet genom relationsskapande och möten mellan 

människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är 
framtagen med fokus på att stärka skyddsfaktorer 

såsom anknytning till familjen, anknytning till skola 

och anknytning till sitt närområde. Genom arbete 
inom dessa områden kan riskfaktorer såsom brott, 

psykisk hälsa eller våld undvikas. Inom effektiv 

samordning för trygghet (EST), som handlar om att 
hantera otrygga situationer, har kommunen under 

våren inrättat en styrgrupp med representanter från 

kommunledningsgruppen. Den är tänkt att initiera 
orsaksanalyser och insatser när en otrygg situation 

uppstår, men också fungera som styrgrupp för före-

byggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala 

verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och ci-
vilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa trygg-

het genom bland annat mötesplatser och aktiviteter. 

Under våren 2022 har det områdesbaserade arbetet 
förstärkts i Falköpings centralort och i tätorterna i 

kommunen. Som exempel har ett projekt om stärkt 

social sammanhållning i Dotorpsområdet påbörjats, 
som är ett samarbete mellan Falköpings kommun 

och Falköpings Hyresbostäder AB. 

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden
Fullföljda studier

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gymnasie-
skola, kommunala vuxenutbildningen, uppdragsut-

bildning och eftergymnasiala utbildningar kommer 

vara betydande för framtida kompetensförsörjning. 
En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras ge-

nom fullföljda studier och förvaltningarnas ambition 

är att öka behörighet till gymnasieskola och minska 
andel avbrott samt icke-godkända betyg med målet 

att få alla elever att slutföra sin utbildning. 

Vid julbetyget för grundskola år 9 2021 återgår 
elevernas resultat till tidigare låga nivåer. I samtal 

med rektorer utifrån varje enskild skolenhets resul-

tat synliggörs att ett fl ertal elever endast har några 
få delar kvar vilket gör att prognosen för behörighet 
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till gymnasiet vid slutbetyg våren 2022 bedöms vara 
likvärdigt som föregående år. Resultaten för åk 7 och 

åk 8 ligger lägre än tidigare år vid detta tillfälle varpå 

ett pågående analysarbete sker med grundskolans 
rektorer som förväntas vara färdigt i augusti.

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans 

med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fort-
skridande samverkan med fokus på fullföljda studie. 

En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdo-

mar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de 
som faller under KAA7. En gemensam aktivitetsplan 

är framtagen och fl era processer pågår. Uppföljning 

sker löpande.

Arbetsmarknaden har fortsatta utmaningar med 
kompetensförsörjning. I Falköping har 4,1 % av 

registerbaserad arbetskraft befunnit sig i långvarig 

arbetslöshet. Efterfrågan på arbetskraft är hög trots 
att arbetslöshet kvarstår vilket ger en tydlig bild av 

matchningsproblematik. Målgruppen som sedan tidi-

7 KAA; Kommunens aktivitetsansvar

gare befi nner sig utanför arbetsmarknaden har idag 
begränsade möjligheter att etablera sig och andelen 

som befi nner sig i en långtidsarbetslöshet ökar. 

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

utbildningar kommer vara betydande för framtida 

kompetensförsörjning. Antalet inskrivna deltagare i 
VUX har minskat våren år 2022 jämfört med år 2020 

samt år 2021. Det är ännu för tidigt för att avgöra 

om det är en trend som kommer att fortsätta. Dock 
går det att se att andelen icke-behöriga ökar vilket 

ytterligare förstärker bilden av matchningsproblema-

tik. Många som studerar inom ramen för VUX kan 
ha kort utbildningsbakgrund samt svårigheter i det 

svenska språket vilket kan bromsa upp genomström-

ningstakten samt öka behoven av stöd för att klara av 
sina studier.

Det fi nns en liknande matchningsproblematik inom 

yrkeprogrammen (YRK). Här har de två yrkesförbe-

redande kurserna som genomförts inom restaurang 



DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  13

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning 
Trots fl era oroväckande trender inom 

social hållbarhet, med fl er barn som lever 

i hushåll med ekonomiskt bistånd, ökande 
orosanmälningar, matchningsproblematik och 

minskad upplevelse av infl ytande noteras också 

positiva drag, såsom minskad arbetslöshet 
och en viss återhämtning i relationer efter 

pandemin när människor återvänder till 

mötesplatser. Kommunen gör sammantaget 
mycket för att möta utmaningarna i alltifrån 

arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för 

fullföljda studier till tidiga insatser barn och 
unga genom samverkan och föräldraskapsstöd. 

Samtidigt fi nns ett fortsatt behov av att jobba 

med frågorna. Insatser och arbetsprocesser 
behöver utvecklas för att bryta behovet av 

ekonomiskt bistånd och få fl er i arbete, 

Falköpings kommun behöver fortsätta att 

stärka främjande insatser för att fånga upp barn 

och familjer samt fortsätta intensifi era arbetet 
med dialog och inkluderande mötesplatser i 

efterdyningarna av covid-19 pandemin. 

och vård utvärderats med goda resultat. En relativt 

hög andel väljer att avbryta sina studier både på VUX, 
Svenska för Invandrare (SFI) samt på YRK och det 

går att se en ökning inom SFI och YRK i jämförelse 

med tidigare delår aprils mätningar. En högre andel 
avbryter utbildningen ofta på grund av privata skäl 

såsom föräldraledighet, fl ytt eller sjukdom. Skäl som 

är svårpåverkbara utifrån ett kommunalt perspektiv. 

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet till etablering på 

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

ning och möjlighet till egen försörjning kommer 

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

strukturer med risk för utanförskap. 

Arbetslösheten fortsätta att sjunka och ligger nu på 

7,7 % i Falköping, i antal motsvarar det 1 203 perso-
ner varav 168 personer är i åldern 18-24 år. Vi ser en 

ökning jämfört med föregående år i vad gäller antalet 

deltagare som varit inskrivna i i AME:s8 arbetsmark-
nadscenter inklusive ESF -projektet9 En plattform för 

alla. 

I analysen inför delår april uppmärksammades att 
statistik gällande delar av AME brister i kvalitet. 

Registrering och hantering av data behöver ses över 

skyndsamt för att kunna göra rättvisa analyser av 
genomförda aktiviteter och stegförfl yttningar under 

resten av året och därmed få en samlad bild av alla 

verksamheters aktiviteter och avslut. 

Positivt är att antalet hushåll som varit i behov av 
ekonomiskt bistånd minskar. Samtidigt ligger ande-

len barn som lever i hushåll med behov av ekono-

miskt bistånd på en fortsatt hög nivå. Arbete pågår 
med att utveckla och implementera detaljer kring 

barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser. 

Barnperspektivet ska även bäras med in i analys för 
att förstå målgruppens behov och förutsättningar, 

för att kunna erbjuda insatser som bryter behovet av 

bistånd. Barn som lever i dessa hushåll växer upp i 
en ekonomisk utsatthet, det påverkar dels den mate-

8 Arbetsmarknadsenheten kan förkortas AME, innefattar de fyra 
enheterna arbetsmarknadscenter (AMC), Connect, Fabriken och Stöd och 
försörjning.
9 ESF; Europeiska socialfonden, fi nansiering via EU med syfte att 
främja sysselsättning och social sammanhållning

riella standarden men det kan också påverka barns 

skolresultat, hälsa och trygghet. 
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Skapa förutsättningar för ett 
attraktivare Falköping

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

upplevas som en kom-

mun som driver och lig-
ger i framkant avseende 

skolutveckling. Arbets-

sökande ska känna att 
jobbet de längtar till 

fi nns i Falköping.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare 

med att fi nna lösningar, för att skapa så bra skolför-
utsättningar som möjligt, i väntan på att Platåskolan 

ska kunna färdigställas. Skolan är idag på många 

ställen mycket trångbodda. 

Under våren har det påbörjats åtgärder vid den tillfäl-
liga högstadieskolan Högstadium Centrum för att 

anpassa lokalerna för att åstadkomma ökad trygghet 

och studiero.

Kultur- och fritidsförvaltningen har befarat att de res-
triktioner som pandemin orsakade skulle resultera i 

att människor skulle skaffa nya kvarstående vanor på 

så sätt att behovet av ”fysisk kultur på plats” skulle 
minska, men så verkar det inte bli. Flera besöksmål 

och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och 

Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bok-
ningsnivåer. I den mån det går att följa upp var besö-

karna kommer ifrån ser det även ut som att besökare 

från andra kommuner ökar igen. Under pandemin 
utökades det digitala utbudet för att på så sätt 

tillgängliggöra kultur, upplevelser och kunskap till 

invånarna och besökare som egentligen velat besöka 
verksamheterna. För att nå en rimlig arbetsbelast-

ning är det viktigt att väga ambition mot hållbarhet 
och avgöra när det fysiska kontra det digitala är det 

bästa alternativet. Digitala tjänster kan också köpas 

in för att på så sätt nå en hög kvalité på det digitala 
utbudet.

Idrottshallar och lokaler har en positiv beläggning 

och nu är det tydligt att läger och arrangemang som 
tidigare ställts in på grund av pandemin åter genom-

förs. 

Evenemang ses som en bra metod för medborgar-

dialog och kunskapsspridning, ett sätt att väcka 
samhällsengagemang och skapa möten mellan 

människor, vilket främjar ett inkluderande samhälle 

med aktiva invånare. Här kan det vara av vikt att få 
kommunövergripande förslag på inriktningar/fokus-

områden för att lättare kunna samordna insatser 

mellan förvaltningar och tydliggöra vilka kommande 
arbeten/evenemang som bör genomföras. Detta 

skulle också kunna underlätta arbetet med att följa 

upp effekter.

Värdeskapande stads- och 
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny bloms-
terplan för 2022 har tagits fram under vintern och 

ska verkställas under året. Detta innebär ett nytt sätt 

att skapa attraktiva miljöer för invånare och en större 
attraktionskraft till det offentliga rummet. Tidigare 

har blomsterplanteringarna runt omkring i kommu-

nen fått positiv respons bland annat via kommunens 
Facebooksida och DF-respons1. Tydligt är att plante-

ringarna är ett uppskattat inslag till såväl vardag som 

fest. Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt 
gestaltningsuttryck som kan varieras från år till år 

i såväl Falköpings centralort som i övriga tätorter i 

kommunen. 

Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fort-
sätter och målsättningen är att den ska vara framta-

gen i slutet av 2022. I dagsläget pågår en projektre-

krytering av en person som ska göra den inventering 
som behövs som utgångspunkt för planen. 

1 Kommunens system på hemsidan för att möjliggöra för invånare och 
andra att lämna synpunkter på hela kommunen.
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Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 
långsiktiga processer och behov av samverkan.

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-

nikationsmöjligheter, attraktiva skol- samt boen-
demiljöer. Arbete pågår också med att försköna 

stads- och landsbygdsmiljöer. 

Attraktiviteten stärks också genom att det skapas 
trygga färdvägar för gångtrafi kanter och cyklister. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första 

tertialet 2022 startat ett projekt för att skapa trygga 
gång- och cykelvägar till Mössebergskolan. Detta 

kommer att följas upp under året med ytterligare 

projekt längs med Danska vägen.

I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Projektet har delats upp i etapper och första etappen 
är entréplatsen vid Östertullsgatan som byggs under 

år 2022.

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B, 

som påbörjades under 2021 har under våren färdig-
ställts vad det gäller infrastrukturen. Etappen inne-

håller ca 40 småhustomter, fl erbostadshus och en 

förskola.

Klimatsmart kommun med goda och 
hållbara kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 
Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för 

hela den kommunala organisationen med målsätt-

ningen/ambitionen att Falköpings kommun både 
som organisation och geografi sk yta ska vara fossilfri 

år 2030. 

Klimatsamverkan har stärkts under första tertialet 

och behöver fortsätta att utvecklas under resten av 
året. 

Falköpings kommun strävar efter att underlätta för 

kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 

genom energirådgivning till företag och privatperso-
ner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget 
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vart-

ofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta 

samhälle och är en del av projektet med reinveste-
ring i VA-nätet samt upprustning av samhället inför 

förändrat klimat. 

Arbetet med en ny trafi kstrategi för kommunen 
fortsätter och en processplan har tagits fram. Ett 

förfrågningsunderlag för en konsult, som ska stötta 

kommunens projektgrupp med att ta fram trafi k-
strategin, har arbetats fram under första tertialet. I 

denna trafi kstrategi, som har bäring mot den kom-

mande klimatstrategin för kommunen, kommer vissa 
förutsättningar för en konvertering av kommunens 

fordonspark till fossilfri drivning att anges. 

Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är även en 
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri 

uppvärmning. Idag återstår det endast nio fastigheter 

att konvertera. 

Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder 
som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare 

beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas 

löpande från och med nu, om alla konverteringar ska 
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Skapa förutsättningar för ett 
näringsliv som utvecklas

Falköping – en 
drivande aktör
Falköpings kommun ska 

vara och upplevas som 
en kreativ och drivande 

kommun som skapar 

goda förutsättningar för 
såväl nya etableringar 

som befi ntliga företag i 

både stad och på lands-
bygd.

Bibehålla 
och utveckla 
kommunens 

bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser 

för att tillgodose en långsiktig plan- och markre-
serv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av 

markbehov för extern handel genomförts. Falköpings 

kommun har verkställt strategiska markköp och ser 
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet 

av mark för nya etableringar ses fortfarande som 

stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram 
och fi nnas till försäljning snarast möjligt. 

Stimulera företagande och matcha 
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges 
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala 

organisationen för att få fl er i egen försörjning. 

Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma 

sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamhe-
ter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan 

med kommunens övriga verksamheter som fram-
gång sker gällande såväl subventionerade anställ-

ningar som arbetsträning och praktikplaceringar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämn-

den utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra 

till målet om fl er till arbete och färre personer i behov 
av ekonomiskt bistånd. En identifi erad möjlighet är 

att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget 
nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun. 

Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemen-

samt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär 
riktade subventionerade anställningar samtidigt som 

individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskon-

sulent. 

Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare 

att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för att 

jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det ut-
anförskap som det kan medföra. Kommunen behöver 

erbjuda ett matchande utbildningsutbud och lämp-

liga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det krävs 
också att arbetsgivare är villiga att ta emot elever/

praktikanter samt vågar nyanställa. 

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

ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-
utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 

näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande. 

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har 

sedan tidigare ett beslut om att utvidgas med ny 

överlämningsbangård. Tillsammans med JULA har 
kommunstyrelsen planerat för nybyggnation och fört 

förhandlingar kring ny markförsäljning och planering-

en för ytterligare spåranslutningar fortgår.  

Efterfrågan på godstransporter och logistiska lös-
ningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt 

utveckling av SLC. 

Sammanfattning och målbedömning
Falköpings kommun tar steg för att säkra en 

stabil markreserv för framtida etableringar i 

kommunen, och utvecklingen av logistikcentret 
på Marjarp fortsätter starkt. Samtidigt kommer 

ytterligare insatser krävas för att nå arbetsmark-

nadsstrategins mål om fl er människor i egen 
försörjning, där påbörjade åtgärder skapar goda 

förutsättningar.  
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Kommunens 
organisation 
ska vara ut-
vecklande och 
förnyande med 
en tillitsbaserad 
styrning

Verksamheterna 
är till för 
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en 

väl fungerande servi-

ceorganisation, med 
myndighetsansvar, till 

Falköpings kommuns invånare. Uppdraget är att 

skapa goda förutsättningar för att utveckla och till-
handahålla service och tjänster med hög kvalitet och 

bra bemötande, som utgår från helheten och förenk-

lar vardagen för kommuninvånarna och dem som 
kommunen är till för.

För att följa upp hur invånarna uppfattar kom-

munens verksamheter genomförs brukarenkäter, 

kundundersökningar och brukardialoger. Kommu-
nens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat 

verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som 

kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av 
undersökningar och synpunkter kommenteras och 

analyseras senare under året. 

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyr-

ning balansera behovet av kontroll med förtroende 

för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap 

och förståelse bland organisationens chefer och 

medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning. 
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram 

verk-tyg som stöd för chefer att göra omställningen. 

I fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och 
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. Pa-

rallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisatio-

nen pågår också arbetet med tillitsbaserad styrning 
för förtroendevalda. 

Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer 

och medarbetare gemensamt medverka till att skapa 

en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med 
god kvalitet. 

En arbetsmiljöenkät har under våren skickats ut till 
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organisationens chefer, i syfte att undersöka arbets-
miljön och att få en överblick över vilket stöd och 

vilka insatser cheferna behöver för att ha en hållbar-

het i sin roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter 
arbetet med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.

Den årliga enkäten för uppföljning av det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet har genomförts med ett 
gott resultat och förvaltningarna arbetar vidare med 

handlingsplaner utifrån sitt resultat. 

Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 
god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 

ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 
miljöansvar. 

Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exem-

pel på aktiviteter inom fastställda fokusområden i 

klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpåver-
kan en viktig faktor vid upphandling av varor av olika 

slag. Förekomsten av digitala fakturor har ökat de 

senaste åren. Andra exempel är att ett förslag till en 
övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy 

tagits fram och nu är utskickad på remiss till kom-

munens nämnder. Arbete är också påbörjat med att 
ta fram en grönstrukturplan och avvägningar av olika 

intressen görs vid markexploatering för att bevara 

jordbruksmark för matproduktion. Arbete med en 
strategi för solenergi har påbörjats och intentionen är 

att tak på kommunala fastigheter ska kunna arrende-

ras ut till energiproducenter. Utbildningar och med-
skapande i klimatomställningen har genomförts i 

personal- och ledningsgrupper. Engagemang och en 

vilja att bidra har präglat dessa möten. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifi erar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar, som lag-

ställda krav och verksamheternas uppdrag. 

Flera förvaltningar går mot att arbeta processbase-
rat, inte minst i processer som är gemensamma för 

verksamheter eller förvaltningar. Det kan även gälla 

processer där arbete sker i samverkan med andra 
organisationer. Det konstateras att det ibland fi nns 

risk att alla inväntar varandra inom områden där fl era 

är ansvariga. Behov fi nns då att utse en part som är 

Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning 

fortsätter genom konkretisering av vad detta i 

praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö 
sker löpande och under våren har en enkät kring 

chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag 

genomförts. 

Internt klimatansvar tas genom att nämnderna 
genomför många olika typer av aktiviteter inom 

fastställda fokusområden för klimatarbetet.  

Verksamheterna går mot mer processbaserade 

arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad plane-
ring och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 

mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är 

en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 
samtidigt som den kan bidra till ökad service för 

den enskilde.

sammankallande och som har ansvar för att hålla 
ihop arbetet, för att det systematiska förbättringsar-

betet inte ska stanna upp.

Planering och uppföljning av verksamheterna sker i 
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbets-

sätt håller på att formas och den dialogbaserade 

uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i 
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltning-

arna. Dialog ger medverkande parter insyn i varan-

dras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar 
för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys 

och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp 

effekten av olika satsningar. Dialogmöten har ge-
nomförts i såväl fysisk form som digitalt.

Digitala lösningar kan vara ett sätt att effektivisera 

och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsar-

bete och omvärldsanalys kan det fastställas var och 
hur digitalisering av processer och tjänster kan bli 

värdeskapande. För att detta ska kunna ske krävs en 

ökad digital kompetens i verksamheterna. Målet är 
att med befi ntliga resurser kunna åstadkomma mer, 

genom ökad kvalitet och/eller volym i de insatser och 

den service som ges inom kommunen. Kommunen 
ska ses som möjliggörare och möta utmaningar med 

mod, nytänkande och samarbete.
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av fi nansiella mål
Falköpings kommun har i fl erårsplanen för 2022-2024 

beslutat om följande fi nansiella mål:

Utvärdering av fi nansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är defi -
nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så 

uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat 

till 64,5 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av 
skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 72 
mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45 

mnkr.

(TKR)
PROGNOS 

2022

Resultat 72,0

Skatteintäkter och statsbidrag 1 567,6

Resultat i % av skatter och statsbidrag 3,1%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-års-

period är därmed uppfyllt.

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
I delårsbokslutet per april uppgår den externa låne-

skulden till 1 125 mnkr. Låneskulden prognostiseras 
inte öka under året vilket innebär att med hänsyn 

tagen till löpande amortering så kommer låneskulden 

vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för 
investeringsbidrag, anslutningsavgifter och fi nansiell 

leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrym-

me om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt 
för det enskilda året 2022.  

(TKR)
PROGNOS 

2022

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 113 000

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 587 000

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 
miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 
miljoner kronor vid utgången av perioden 

år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan 
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden 

skall inte öka.



20   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

 Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år över-
stiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle 

överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet 

regleras och det egna kapitalet återställas inom tre 
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av 

anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kom-
mer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets 

slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter 

och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte 
fi nnas något negativt resultat att återställa nästkom-

mande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

Prongos 
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 62 356

- Samtliga realisationsvinster -4 000

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 9 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

4 000

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 71 356

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv -

Årets balanskravsresultat 71 356
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 Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett 
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och ef-

fektivisera samtliga processer inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett 
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjning
Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompe-

tensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper 

med bred ansats i hela kompetensförsörjningspro-
cessen utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-

Utveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår 

i olika former för att coacha och stödja medarbetare 
och chefer i olika typer av omställningssituationer, 

bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram 

och handledning. 

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar 

och besök på yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar 

genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat har 
medarbetarskapsutbildning genomförts inom fl era 

olika verksamheter. Utbildningen syftar till att skapa 

en gemensam bild kring rollen som medarbetare, 
och det fi nns möjlighet att anpassa utbildningen 

utifrån specifi ka behov på de olika arbetsplatserna. 

Utvecklingen av kommunens utbildningskalender har 

fortsatt, med syfte att underlätta och synliggöra möj-
ligheterna till kompetensutveckling för både chefer 

och medarbetare. Under perioden har 25 utbildningar 

inom exempelvis arbetsmiljö, första hjälpen vid psy-
kisk ohälsa, systematiskt brandskyddsarbete, projekt-

ledning och informationsstress anordnats. Deltagar-

na har kommit från kommunens olika förvaltningar 
samt från det lokala näringslivet. Utbildarna har 

kommit från kommunens organisation och även från 

externa utbildningsföretag. Detta ger möjlighet att 
träffas över förvaltningsgränserna och även att utbyta 

erfarenheter med medarbetare i privata företag.

Ett arbete med att aktualisera kommunens policy för 

ledar- och medarbetarskap pågår. 

Medarbetare över 60 år samt förtroendevalda har 

erbjudits pensionsinformation som hållits av KPA 

Pension under våren. Totalt deltog ca 220 personer. 

Arbetsmiljö och hälsa
Första delen av 2022, då covid minskat och mycket 

återgått till det nya normala i verksamheterna, 

har det funnits ett ökat behov av samtalsstöd och 
liknande insatser både via interna resurser och 

företagshälsovården. Ett aktivt rehabiliteringsarbete 

pågår både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro. 
SAM-enkäten har genomförts med ett gott resultat 

och förvaltningarna arbetar vidare med handlingspla-

ner utifrån sitt resultat. Det systematiska arbetsmil-
jöarbetet fortgår och det är viktigt att arbetet fortsät-

ter enligt årsplaneringen. Arbetsmiljöutbildning för 

chefer och skyddsombud har genomförts digitalt vid 
fl era tillfällen. Som ett led i att verkställa samverkans-

avtalets inriktning med teman vid arbetsplatsträffar 

har alla chefer erbjudits att hämta en kortlek som kan 
användas för att diskutera frågor om jämställdhet, 

mångfald och jämlikhet i personalgrupperna. Det är 

en del i det förebyggande arbetet mot diskriminering 
som diskrimineringslagen kallar aktiva åtgärder och 

ålägger arbetsgivare att arbeta aktivt med.

Via kommunens intranät har alla medarbetare och 
chefer erbjudits att delta i fysisk träning både ut-

omhus och inomhus med Coachanna. På onsdagar 

har det funnits möjlighet att träna Yinyoga, en lugn 
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar krop-

pens lugn och ro-system. I april anordnades en tips-

promenad med korvgrillning av Kommunals IF och 
HR-avdelningen. Aktiviteterna har varit uppskattade 

av deltagarna.

En arbetsmiljöenkät har skickats ut till cheferna i 

syfte att undersöka arbetsmiljön och att få en över-
blick över vilket stöd och insatser cheferna behöver 

för att ha en hållbarhet i sin roll. Utifrån resultatet på 

enkäten fortsätter arbetet med att stärka friskfakto-
rerna i arbetslivet.
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Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts 

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg 

(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad 
och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % 

ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021) 
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 

2021 (22 % 2021).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-

ställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 
av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2021-04 2022-04

Sjukfrånvaro, tot 7,6 10,1

Kvinnor 8,7 11,3

Män 4,3 6,7

Varav över 60 dagar 30,5 29,1

- 29 år 7,5 10,2

30-49 år 7,3 9,7

50 år - 8,0 10,5

Sjukfrånvaron har ökat totalt sett (Jmf jan-apr 2021). 

Sjukfrånvaron vid årsskiftet (2021-2022) var 7,1 % så 
det är en ökning sedan årsskiftet men perioden jan - 

apr är sjukfrånvaron generellt högre än under övriga 

månader under året, på grund av covid-19, förkyl-
ningar, infl uensor m fl . infektionssjukdomar.
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 Förväntad utveckling

Förvaltningsform
Barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att 
genomföra då trångboddheten inom grundskolan 

påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbets-

miljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsin-
stanser. 

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervisar 

fi nns kvar över tid. En utmaning är kompetens-
försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och för-

utsättningarna att få tag på behörig personal är 
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid 

deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i 

mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom 
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den 

från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från 

endast 25,5% 21,5%. 

Regeringen har under de gångna åren utrett ett fl er-
tal områden, där ibland likvärdig skola, en tioårig 

grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutred-

ningen. På grund av det parlamentariska läget samt 
att det är valår, så är det svårbedömt vilka av dessa 

förslag som kommer genomföras. Samtliga förslag 

skulle ha stor påverkan på utbildningsområdet. Från 
och med 220701 kommer nya kursplaner samt be-

tygskriterier för grund- och grundsärskolan att gälla. 

Implementeringsarbetet har pågått under hösttermi-
nen 2021 och har fortsatt under vårterminen 2022.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck 
av företagshälsovård inom personalstrategi på grund 

av ökat infl öde och behov av individuella samtal och 

grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock 
är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett 

större utfl öde av bidrag tidigare på året än vad som 

är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras 
gällande kompetensförsörjningsplaner då mer och 

mer mässor bokas in. 

Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kom-

munstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär 

att i år läggs stort fokus på planering och genomför-
ande av det allmänna val som genomförs i höst.

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser 

på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i 
kombination med stigande räntor kommer sannolikt 

att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdel-

ningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, fl era 
av Falköpings lokala företag känner av en ökad infl a-

tion, varu och komponent brist, en allt större oro 

för ränteläget. Detta kan matta av investeringsviljan 
under året. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utifrån det osäkra nuläget i omvärlden är det utma-
nande att göra en träffsäker prognos på förväntad 

utveckling. Den fl yktingkris som pågår påverkar i 

nuläget inte förvaltningens verksamhet i större om-
fattning, men skulle utifrån ändrade förutsättningar 

kunna leda till att verksamhet snabbt måste ställas 

om. Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge 
håller i sig fortsätter troligen elevantalet inom Vuxnas 

lärande att vara oförändrat eller minska i omfattning.

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kom-

pensera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska fi nnas? 
Vilka anläggningar ska fi nnas och var ska de fi nnas? 

På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå 

så många som möjligt på ett så bra sätt som möj-
ligt? Falköpings struktur idag utmanar när resurser 

ska fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en 

kultur- och fritidsstrategi som är politiskt antagen 
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som sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till 
kommunens övergripande utveckling.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 
ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-
förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

sommaren.

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 
med SÄRF under året.

Socialnämnden
För närvarande råder balans avseende antalet 

äldreboendeplatser. Antalet brukare med hemtjänst 
har minskat något under årets första månader. Den 

beställda tiden i hemtjänst ökade under 2021 men 

har avtagit under 2022.

Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården 
pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under 

2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägenhe-

ter  blir därmed större och mer anpassade till dagens 
krav på boende och arbetsmiljö. I samband med 

öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården 

minskas samtidigt 10 platser på Elvagården.

Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara 

högt då det i dagsläget inte fi nns några indikationer 

på minskat behov. 

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin, 

krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
passningar har stor påverkan på förvaltningens verk-

samheter. Osäkerheten är stor för prisutvecklingen 

kommande månader.

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att 

innebära stora investeringar framöver i exempelvis 

fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat.

Ett stort underhållsbehov fi nns för kommunens 
fastigheter. De är i behov av renovering, tak- och 

fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilations-

anläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining 
av rörledningar m.m. De budgetmedel som fi nns i 

plan räcker inte till för kommande behov och för att 

minska befi ntlig underhållsskuld. 

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 

med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till effektiviseringar av metoder 
och moment. 

Kostavdelningens volymen av antal portioner förvän-

tas öka under året med utgångspunkt från att pande-
min är över och att närvaron inom skola och förskola 

kommer att anta en mer normal nivå. Drygt 1,5% 

fl er ätande under den första tertialen i förhållande 
till samma period förra året. Till detta kommer att 

barn- och utbildningsförvaltningen valt att möjliggöra 

för de barn som är inskrivna i förskolan som 15-tim-
marsbarn att förlägga sina timmar så att de kan delta 

i måltider.
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 Resultaträkning

Analys av kommunens 
resultaträkning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna är något högre än föregående år, 2,7 %. 

Taxor, avgifter och försäljningsintäkter ökar när verk-
samheter drar igång igen efter pandemin.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd 

av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med 

13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om 
december kom så sent att det inte kunde tas med i 

bokslutet).

Kostnaderna ökar med 1,4 % jämfört med föregå-

ende år varav material och tjänster ökar med 5,8 %. 
Lönerevisionen är till stora delar klar. Pensionskost-

naderna är lägre till följd av engångsförädringar i 

livslängdsantagandet föregående år.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre 

än budgeterat. För mer information om verksamhe-

tens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med 

tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett 

mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per 
april vilket leder till högre avskrivningar.

Dessutom bokförs fi nansiell leasing fastighet enligt 

rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de 
leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra 

ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka 

med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip. 

Motsvarande summa har krediterats verksamhetens 
kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett min-

dre överskott vilket netto innebär en prognostiserad 
avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s april-prognos. 
Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till + 39 

mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 2021 

och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR anger 
att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att man 

räknar med större ökningar av främst löneinkomster 

men även pensioner.

Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar fi nans-

nettot med totalt 9,9 mnkr under perioden. 

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för 
våra lån.

Både när det gäller fi nansiella intäkter och kostnader 

prognostiseras underskott, totalt 15 mnkr på helår. 

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-04 

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-04 

BUDGET
 2022 

PROGNOS 
2022 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  168 383     666 044  172 900      476 657      544 500      67 843     

Verksamhetens kostnader 3 -886 604     -2 598 060 -899 168     -2 556 957     -2 622 994     -66 037     

Avskrivningar 4 -44 376     -186 641 -51 213     -148 700     -158 000     -9 300     

Verksamhetens nettokostnader -762 798     -2 118 657 -777 481     -2 229 000     -2 236 493     -7 493     

Skatteintäkter 5  507 554     1 521 371  526 947      1 528 600      1 567 583      38 983     

Generella statsbidrag och utjämning 6  241 169     742 190  272 340      757 100      767 911      10 811     

Verksamhetens resultat -14 075     144 904  21 806      56 700      99 000      42 300     

Finansiella intäkter 7  6 124     17 033  5 655      9 000      8 000     -1 000     

Finansiella kostnader 8 -2 770     -19 268 -16 791     -16 000     -35 000     -19 000     

Resultat efter finansiella poster -10 721     142 668  10 670      49 700      72 000      22 300     

Extraordinära poster -  -      -      -      -     

Periodens resultat -10 721     142 668  10 670      49 700      72 000      22 300     

Förändring semesterlöneskuld  60 819     -  60 356      -      -      -     

Periodens resultat exkl. semes-
terlöneskuld

 50 098     142 668  71 026      49 700      72 000      22 300     
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 Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2021-04

UTFALL 
2021-12

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 809 1 561 1 121 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 666 365 2 793 935 2 801 269 2 889 900

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 569 254 2 689 039 2 706 017 2 786 900

   Maskiner och inventarier 97 111 104 896 95 252 103 000

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 32 400 46 954 46 954 50 000

Summa Anläggningstillgångar 2 700 574 2 842 450 2 849 344 2 939 900

Bidrag till infrastruktur 13 37 601 32 612 30 117 29 100

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 2 284 3 197 3 183 0

Fordringar 15 131 971 195 088 201 062 140 000

Kortfristiga placeringar 92 915 153 761 143 818 98 000

Kassa och bank 16 70 511 123 757 98 853 100 000

Summa Omsättningstillgångar 297 681 475 803 446 916 338 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 035 856 3 350 865 3 326 378 3 307 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat -10 722 127 865 10 670 49 800

Resultatutjämningsreserv 100 000 100 000 100 000 100 000

Övrigt eget kapital 1 087 187 1 074 148 1 202 013 1 132 200

Summa Eget kapital 1 176 465 1 302 013 1 312 683 1 282 000

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 172 986 179 116 182 320 165 000

Andra avsättningar 17 105 590 87 464 84 147 105 000

Summa Avsättningar 278 576 266 580 266 467 270 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 151 332 1 301 534 1 291 311 1 350 000

Kortfristiga skulder 19 429 483 480 738 455 917 405 000

Summa Skulder 1 580 815 1 782 272 1 747 228 1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 3 035 856 3 350 865 3 326 378 3 307 000
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Analys av kommunens 
balansräkningen
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Det största projektet som har aktiverats under perio-

den är markanläggning moduler Odensbergsskolan 
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom 

har några mindre projekt aktiverats under det första 

delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid 
årsskiftet till 90,2 mnkr per den sista april.

Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring när det gäller fi nansiella anlägg-
ningstillgångar under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 
pensionsskulden samt användas som likviditetsre-

serv, klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstill-

gång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under 
perioden till följd av en negativ utveckling på börsen 

men överstiger fortfarande anskaffningsvärdet med 

4,1 mnkr per den 30 april.

UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav 
i aktier och andelar, av bokförda värden på försälj-

ningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-mate-

rial.

Avsättningar
Ingen ny pensionsskuldsberäkning har gjorts under 

perioden utan pensionsskulden har bokats utifrån 

KPA:s beräkning i bokslutet 2021. Osäkerhet fi nns i 

nivån på avsättningen pga hög infl ation. KPA:s beräk-
ning i augusti är viktig för att kunna prognostisera 

framtida pensionsavsättning, dels med tanke på 

infl ationen men även på grund av nytt pensionsavtal, 
AKAP:KR.

Avsättning E20 har ej indexerats under perioden 

då ny beräkning ej antydde en högre nivå på den 
framtida utbetalningen. (Nästa utbetalning sker i 

december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och progno-
sen är att inga nya lån kommer behöva tas under 

resterande del av perioden.

Inga nya fi nansiella leasingavtal har aktiverats under 
perioden. Prognosen är att ytterligare ett, moduler 

Odensbergsskolan, kommer aktiveras under kom-

mande månader.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under 
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket 

hög nivå då anställda ännu inte börjat ta ut sin intjä-
nade semester. Utfallet för semesterlöneskulden var 

relativt högt i helårsbokslutet vilket kvarstår även nu 

i delåret. 

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så 

debiterar KPA den största delen av denna för föregå-

ende år i mars månad vilket innebär en rejäl sänk-
ning sedan bokslutet.
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 Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagen regleras av 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
ger anvisningar och rekommendationer för kom-

munsektorns redovisning. Falköpings kommun följer 

lagen och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Samma regler tillämpas för immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet över-

stiger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 
Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgif-
ter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår 

de hänför sig till.

Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på 

kommunens anläggningstillgångar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 
har ej komponentuppdelats.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i 

april, augusti och december.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 
Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsför-

valtningen för respektive anläggningstillgång inom 

förvaltningens område. 

Övrigt
Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6 

mnkr.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels 

en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj. 

Pensionsportföljen förväntas fi nansiera en del av 

kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i 
en portfölj som innehas på lång  sikt. Innehavet i 

portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för 

fi nansverksamheten, att skifta över  tiden och därav 
klassifi ceras innehavet som en fi nansiell omsätt-

ningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90 

mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-
som syftet med innehavet är att generera värdeök-

ning.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr 
och syftet med denna är att möta svängningar i 

likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräk-

ningskredit.

Avsättningar

Pensioner
Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger 

per år av kommunens pensionsadministratör KPA. 
På grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS be-

räknades pensionsavsättningarna även i år per april. 

I bokföringen tas pensionsavsättningarna upp till i 
beräkningen angivna värden.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 

enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 

att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 
inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjä-

nas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie 
sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 

ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. 

Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbe-
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stämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den 

andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr.  

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig 
infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till 

summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkning-

en som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 
återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark 
redovisas som intäkter i samband med försäljningen. 

Ingen del fördelas schablonmässigt till investerings-

bidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. 
Dock återfi nns anslutningavgifter för gata och park, 

som minskar anläggningstillgångarnas värde, redo-

visade fram till och med bokslutet år 2017 i anlägg-
ningsredovisningen.

Skatteintäkter
SKL:s aprilprognos har använts vid redovisningen av 

skatteintäkterna.

Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal 

fastighet. Avtal som har klassifi cerats som fi nansiell 
leasing fi nns i balansräkningen på både tillgångs- och 

skuldsidan. Kriterier som använts vid klassifi ceringen 

är bl.a. längd på avtalet. 

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägnings-
bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolags-

koncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i 
denna årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-04

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  13 470      46 630      16 166     

Taxor och avgifter  37 648      116 153      42 214     

Hyror och arrenden  17 249      47 918      18 117     

Bidrag  70 191      224 849      67 812     

Vinster vid avyttring av tillgångar  4 786      9 930      3 165     

Försäkringsersättningar  -      -      -     

Övriga intäkter  25 039      83 470      25 426     

Summa Verksamhetens intäkter  168 383      528 950      172 900     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -2 635 -8 140 -2 750     

Lön personal -456 279 -1 235 989 -451 556     

Sociala avgifter -120 721 -376 145 -142 357     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -59 073 -145 497 -44 266     

Material och tjänster -211 989 -399 938 -224 262     

Bidrag, vård och ersättningar -35 635 -354 976 -37 295     

Förluster vid avyttring av tillgångar -1 934 -3 499  -     

Förändring av avsättning 1 462 3 177  3 317     

Summa Verksamhetens kostnader -886 804 -2 521 007     -899 168     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -381     -1 157     -440     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -34 550     -37 054     

Avskrivningar maskiner och inventarier -9 446     -9 644     

Avskrivningar fi nansiell leasing  -     -12 226     -4 075     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -      -      -     

Summa Avskrivningar -44 376     -147 135     -51 213     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  492 697      514 130     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år  8 398      6 627     

Preliminär slutavräkning, innevarande år  6 458      6 189     

Summa Skatteintäkter  507 554      1 521 370      526 947     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  143 014      153 779     

Regleringsbidrag/-avgift  32 991      30 564     

Kostnadsutjämning  34 577      39 483     

LSS-utjämning  6 760      7 520     

Kommunal fastighetsavgift  23 827      24 625     

Generella bidrag från staten  -      16 370     

Summa utjämning och generella statsbidrag  241 169      742 192      272 340     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-04

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och obligationer  43      369      1 149     

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel  1      8      3 788     

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel  5 279      16 120      -     

Borgensavgift  668      1 994      -     

Ränteintäkter  13      415      718     

Övriga fi nansiella intäkter  120      120      -     

Summa Finansiella intäkter  6 124      19 026      5 655     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -1 532     -4 918     -1 804     

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -1 096     -2 086      -     

Borgensavgift  -      -      -     

Förlust vi försäljning av placeringsmedel  -      -      -     

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel  -      -     -13 718     

Räntekostnad på leasingskuld  -     -3 546     -1 099     

Övriga fi nansiella kostnader -142     -4 981     -170     

Summa Finansiella kostnader -2 770     -15 531     -16 791     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning  -      -      -     

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld  7 321      7 321      -     

Summa jämförelsestörande poster  7 321      7 321      -     

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 956     

Inköp  -      528      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 956      3 956     

Ingående ack.avskrivningar -1 238     -1 238     -2 395     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -440     

Utgående ack. avskrivningar -1 619     -2 395     -2 834     
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UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-04

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  1 809      1 561      1 121     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 190      2 190      1 561     

Årets investeringar  -      528      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 157     -440     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  1 809      1 561      1 121     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 506 093      3 706 848      3 935 219     

Inköp  40 589      244 457      38 588     

Försäljningar -934     -10 689     -51     

Utrangeringar -2 987     -5 397      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 542 761      3 935 219      3 973 756     

Ingående ack. avskrivningar -1 111 346     -1 197 516     -1 311 700     

Försäljningar  -      1 418      -     

Utrangeringar  1 059      1 904      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -34 550     -117 506     -41 129     

Utgående ack. avskrivningar -1 144 837     -1 311 700     -1 352 829     

Ingående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar -5 160     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  176 489      70 679      90 249     

Utgående redovisat värde  2 569 253      2 689 038      2 706 016     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL 
2022-04

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  449 225      449 225      481 025     

Inköp  5 132      32 032      -     

Försäljningar -48     -232      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  454 309      481 025      481 025     

Ingående ack. avskrivningar -347 794     -347 793     -376 128     

Försäljningar  42      137      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -9 446     -28 472     -9 644     

Utgående ack. avskrivningar -357 198     -376 128     -385 772     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  97 111      104 897      95 253     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 491 018      2 605 604      2 723 256     

Årets investeringar  45 721      276 489      38 588     

Utrangeringar och avyttringar -2 868     -12 859     -51     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -43 996     -145 978     -50 773     

Övriga förändringar  -      -      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  176 489      70 679      90 249     

Redovisat värde vid årets slut  2 666 364      2 793 935      2 801 269     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  10 445      10 583      10 583     

Andelar  17 652      32 068      32 068     

Aktier och obligationer, pensionsmedel  -      -      -     

Obligationer, förlagsbevis  -      -      -     

Långfristig utlåning  4 294      4 294      4 294     

Bostadsrätter  9      9      9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  32 400      46 954      46 954     
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NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  25 667      21 000      18 667     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -44 333     -49 000     -51 333     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  11 935      11 612      11 451     

   Bidrag  12 950      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -1 015     -1 338     -1 499     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  37 602      32 612      30 117     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  990      1 644      1 649     

Exploateringsmark  1 294      1 553      1 534     

Summa förråd och exploateringsmark  2 284      3 197      3 183     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  17 424      35 384      20 693     

Övriga kortfristiga fordringar  114 547      159 704      180 368     

Summa kortfristiga fordringar  131 971      195 088      201 062     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  43      29      41     

Bank  60 526      120 065      98 805     

Plusgiro  9 943      3 664      7     

Summa kassa och bank  70 512      123 758      98 853     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  124 437      129 318      132 057     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  1 453      2 089      2 036     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  13 469      12 869      12 736     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  33 591      34 840      35 492     

Avsättning för återställande av depoinier  36 555      33 540      31 838     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  69 035      52 624      51 559     

Avsättning för saneringsutgifter  -      1 300      750     

Summa Avsättningar  278 540      266 580      266 467     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut  1 088 713      1 114 513      1 109 013     

Långfristig leasingskuld  -      115 258      111 053     

Anslutningsavgift VA  20 228      23 641      23 872     

Investeringsbidrag  42 392      48 124      47 374     

Summa långfristig låneskuld  1 151 333      1 301 534      1 291 311     
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NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder  46 848      98 280      55 883     

Upplupna räntor  631      448      833     

Upplupen pensionskostnad  28 598      65 232      30 639     

Semesterlöneskuld  171 110      115 925      176 282     

Kortfristig del av låneskuld  -      16 000      16 000     

Förutbetalda skatteintäkter  8 831      -      -     

Övriga kortfristiga skulder  173 464      184 853      176 280     

Summa Kortfristiga skulder  429 482      480 738      455 917     
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 Driftredovisning

(TKR)
UTFALL 
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -256 049 -269 764 -821 040 -819 118 1 922 1 037

Byggnadsnämnden -245 -254 -1 000 -1 000 0 0

Kommunstyrelsen -34 460 -37 190 -108 458 -109 458 -1 000 0

Kompetens- och arbetslivsnämnden -26 016 -41 809 -111 700 -120 200 -8 500 0

Kultur- och fritidsnämnden -24 729 -22 266 -72 850 -72 850 0 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -10 734 -11 315 -33 220 -33 643 -423 -273

Socialnämnden -276 334 -260 919 -843 900 -854 992 -11 092 157

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -208 376 -207 766 -699 654 -691 144 8 510 -189

Individ- och familjeomsorg -67 957 -53 153 -144 246 -163 848 -19 602 346

Tekniska nämnden -66 843 -62 083 -187 520 -195 405 -7 885 -7 885

Kommunrevisionen -88 -25 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -5 907 -800 -800 0 0

Överförmyndaren -1 942 -1 997 -4 000 -4 000 0 0

Summa nämnder -697 445 -706 716 -2 185 788 -2 212 766 -26 978 -7 064

Centralt

Pensionsutbet på ansvförb -11 875 -11 744 -36 000 -38 000 -2 000 -1 000

Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivar-
avg, pensioner och särsk löneskatt

-7 315 4 845 -9 000 -1 956 7 044 7 044

Löneutrymme 8 326 0 -7 900 -9 300 -1 400 -1 400

Förändring av semesterlöneskuld -60 819 -60 356 0 0 0 0

Moms omsorgsboende 1 350 1 383 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -115 0 0 0 0 0

Centrala poster att omfördela

   Tillfäll budgetpott, oförutsett 0 0 -2 662 -2 662 0 0

   Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -469 -182 0 0 0 0

   Ej utfördelad internjust hyra o städ 0 0 -8 950 0 8 950 0

   Utredning lokalbehov 0 0 0 0 0 0

   Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -710 -710 0 0

SIR 0 -28 0 -100 -100 -100

Vinst vid avyttring av tillgångar 4 305 3 104 5 000 7 000 2 000 2 000

Förlust vid avyttring av tillgångar -1 928 0 0 -3 000 -3 000 0

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -2 495 -2 495 -7 000 -7 500 -500 0

Övrigt fi nansverksamheten -2 499 -879 0 -1 500 -1 500 -674

Osäkerhet kopplat till infl ation 0 0 0 0 0 10 000

Kreditering fi n leasing 0 5 300 0 16 000 16 000 16 000

Summa centralt -73 534 -61 053 -62 222 -37 728 24 494 31 870

SUMMA SKATTEFIN VSH -770 979 -767 769 -2 248 010 -2 250 494 -2 484 24 806

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -446 878 0 0 0 0

Biogas -1 759 -1 057 -2 700 -3 000 -300 -300

Summa taxefinansierad verksamhet -2 205 -179 -2 700 -3 000 -300 -300

Totalt -773 184 -767 948 -2 250 710 -2 253 494 -2 784 24 506



38   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022

EKONOMISK REDOVISNING

(TKR)
UTFALL 
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIK 2022

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -44 376 -51 213 -148 700 -158 000 -9 300 -12 000

Återföring av kapitalkostnader 54 756 58 043 170 410 175 000 4 590 0

Skatteintäkter 507 554 526 947 1 528 600 1 567 583 38 983 2 383

Generella statsbidrag 241 169 272 340 757 100 767 911 10 811 11

Återföring av statsbidrag till nämnd 0 -16 370 0 0 0 0

Finansiella intäkter 6 124 5 641 9 000 8 000 -1 000 5 000

Finansiella kostnader -2 763 -16 771 -16 000 -35 000 -19 000 -13 000

Summa övriga poster 762 462 778 618 2 300 410 2 325 494 25 084 -17 606

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld

-10 722 10 670 49 700 72 000 22 300 6 900

Förändring semesterlöneskuld 60 819 60 356

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 

50 097 71 026 49 700 72 000 22 300 6 900

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Förskola -42,3 -45,3 -135,8 -133,2 2,7

Grundskola -100,8 -106,3 -320,5 -318,9 1,6

Gymnasium -33,5 -34,2 -100,0 -102,5 -2,5

Övrigt -79,4 -84,0 -264,7 -264,5 0,2

Summa nämnden -256,0 -269,8 -821,0 -819,1 1,9

Utfall

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på intäk-
ter och en negativ avvikelse på kostnader, men sam-

mantaget prognostiseras en positiv avvikelse mot 

budget för barn- och utbildningsnämnden för 2022.

Det går tydligt att se den kompensation för ökade 
lokalkostnader nämnden fi ck i samband med bud-

get 2022, då det i verksamhetsrapporten per 210430 

fanns en stor avvikelse på interna kostnader. 

Generellt har en nämnden en god budgetföljsamhet 
och avvikelserna beror på externa faktorer bortom 

nämndens kontroll. 

Prognos

Förskola: Precis som föregående år är förskolans 
budgetföljsamhet god och förskolan har ett prog-

nostiserat överskott på drygt 2,6 mnkr på helår. Det 

är fortfarande en mindre vikarieanvändning inom 
förskolan pga högre frånvaro bland barnen, vilket 

förklarar delar av överskottet. 

Grundskola: Grundskolan ser än så länge ut att 

hålla sin budget även 2022, vilket bekräftar fjolårets 
trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan 

prognostiseras få ett överskott på drygt 1,6mnkr på 

helår.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan har ett prognos-

tiserat underskott för 2022. Det prognostiserade 

underskottet är lägre än förra årets utfall, men man 
har fortsatt svårt att hålla sin budget och givet Ålle-

bergsgymnasiet har färre inskrivna elever än i fjol har 

kostnaden per elev ökat mer än det prognostiserade 
underskottet visar på. Ållebergsgymnasiet prognosti-

seras få ett underskott på drygt 2,5mnkr på helår.

Övrigt: Övriga kostnader prognostiseras hålla budget 

2022. Tillskottet nämnden fi ck för att täcka ökade 
lokal-kostnader syns tydligt, då det var ett stort 

under-skott på övriga kostnader föregående år.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Kommunledningsför-
valtningen

-27,1 -29,1 -29,7 -92,5 -0,8

Samverkan och 
samordning

-5,0 -5,6 -5,9 -9,9 0,0

Politik -2,3 -2,5 -2,3 -7,1 -0,2

Summa nämnden -34,5 -37,2 -37,9 -109,5 -1,0

Utfall

Kommunstyrelsen utfall per den sista april var  37 
190 tkr. Det visar ett överskott mot budget i samma 

period med ca 700 tkr. Jämför man årets utfall i april 

mot föregående år så har nämndes nettoresultat ökat 
med 8 %.
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Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag per april 
beror till största del till ej budgeterade externa 

driftprojektintäkter, vilka är fl eråriga. Tillväxtverket 

har förskott utbetalat ca 700 tkr för projektet Hållbar 
platsutveckling Hornborgasjön och till projektet Lona 

Falekvarna har 300 tkr utbetalts från arbetsförmed-

lingen som är ett bidrag för de projektanställdas 
löner i projektet.

Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stadsbi-

drag för sjuklönekostnader har kommunledningsför-
valtningen totalt erhållit 130 tkr för december år 2021 

samt januari-mars år 2022.

Inom personalkostnader fi nns vakanser som gör att 

ett överskott visas i perioden. De rekryteringar som 
är budgeterade från årets början kommer att vara på 

plats i juni och augusti.

Underskottet inom verksamhetskostnader beror på 

konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna 
specialkompetens fi nns inte inom personalen vid 

kommunledningsförvaltningen. De fl eråriga driftspro-

jekten nämnda ovan om intäkter, har även ej bud-
geterade kostnader vilket också är en förklaring av 

underskottet i verksamhetskostnaderna.

Prognos
Kommunstyrelsens prognostiserar ett underskott om 

1 000 tkr. Detta beror bland annat på de konsultkost-

nader som har uppstått och inte fi nns med i planerad 
budget. En annan orsak är den verksamhetsled-

ning för platåbergsenheten avseende camping och 

skidbacke som inte kommer att följa den planerade 
budgetram som lagts.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att 

hushålla med den budgetram som blivit tilldelad. 
De överskott som uppkommer ska i den mån det är 

möjligt täcka de underskott som uppstår.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Utbildning av vuxna -15,0 -13,1 -31,1 -31,1 0,0

Arbetsmarknad -5,3 -23,0 -60,2 -68,7 -8,5

Gemensamt -5,7 -5,7 -20,4 -20,4 0,0

Summa nämnden -26,0 -41,8 -111,7 -120,2 -8,5

Utfall
Resultaträkningen avser den verksamhet som nämn-

den ansvarar för per 30 april. Delårs-resultatet -5 

mnkr. Den bärande faktorn bakom det prognostisera-
de underskottet är utbetalningar av försörjningsstöd 

som liksom föregående år överskrider budget.

På intäktssidan kan konstateras att schablonersätt-
ningen är betydligt lägre jämfört med föregående år. 

Schablonersättningen har över tid minskat och utgör 

en väsentligt mindre del av förvaltningens intäkter. 
Intäkter för statsbidrag kopplat till yrkesutbildningar 

betalas ut två gånger per år, varav den första sker 

strax före sommaren. I utfall per 30 april fi nns inte 
samtliga intäkter från statsbidragen med vilket påver-

kar resultatet. I nuläget kvarstår oförändrad bedöm-

ning av intäkter för yrkesutbildningar på helår. Gäl-
lande intäkter från AF för lönebidragsanställningar är 

prognosen att dessa i nuläget följer budget.

Utfallet för personalkostnader är i nivå med budget. 

Liksom tidigare år erhålls ersättning för sjuklönekost-
nader efter beslut utifrån pandemin. 

Nämnden lämnar per delår april en prognos för helår 

där utfallet är 8,5 mnkr högre än tilldelad budget vil-

ket är en oförändrad prognos från mars månads upp-
följning. Det fi nns även fortsatt osäkerhetsfaktorer 

som en följd av omvärldsläget i Europa. Utifrån det 

kan regeringen komma att göra satsningar kopplade 
till arbetsmarknad och utbildning under året. Ingen 

hänsyn är tagen till detta i prognosen per april. 

Prognos
Utfall på verksamhetsnivå visar ett underskott för 

AME. Även på helår prognostiseras ett underskott då 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fortsatt be-
döms överskrida budget. Ännu syns inga ekonomiska 

effekter av verksamhets¬övergång för Stöd- och 

försörjnings-enheten från socialförvaltningen till KAF, 
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troligen dröjer de ytterligare något eller några år. 
De riktade medel som tilldelats förvaltningen för att 

förfl ytta individer från ekonomiskt bistånd beräknas 

inte få helårseffekt 2022, vilket påverkar resultatet. 
Personalkostnader på AME är i nivå med budget och 

bedöms vara så även på helår. Intäkter från AF för 

lönebidragsanställningar bedöms på helår vara i nivå 
med budget. 

Inom Utbildning för vuxna prognostiseras intäkter 

för yrkesutbildningar vara i nivå med budget på helår. 
Intäkterna baseras på antal producerade poäng och 

betalas ut två gånger per år. I resultatet per delår 

april ingår inte de medel som betalas ut för första 
halvåret vilket påverkar utfallet. 

Schablonersättningen har tidigare utgjort en betydan-

de intäkt för förvaltningen. År 2022 tillsköts medel 

om 1,3 mnkr utifrån förändrad fördelning av kom-
munens samlade schablonersättning. Det föranleder 

att prognosen för ersättningen per 30 april kvarstår 

i nivå med budget. Ersättningen har minskat över 
tid och utgör nu en väsentligt mindre del av förvalt-

ningens intäkter än tidigare. Minskningen förväntas 

fortsätta utifrån att tillströmning av nyanlända som 
omfattas av etableringen minskar. 

Åtgärder för att nå balans
I förvaltningen råder en stor medvetenhet om vikten 
av att följa kostnader och utfall. En utökad ekono-

misk rapportering sker vid nämndens möten, där 

nämnden löpande tar del av ekonomiskt utfall. 

Förvaltningen fördjupar under våren 2022 sitt arbete 
med analys av orsaker inom ekonomiskt bistånd 

för att nå träffsäkerhet i insatser för individer, ett 

långsiktigt arbete som bedöms ge långsiktig effekt på 
kommande års utfall.

Utöver detta sker en utökad användning av subven-

tionerade anställningar kopplat till de riktade medel 

nämnden tilldelats inför 2022, där inriktningen är att 
individer förfl yttas från ekonomiskt bistånd till en 

arbetsmarknadsanställning.

Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning -4,0 -3,6 -13,9 -13,6 0,3

Kultur -5,9 -5,4 -15,9 -15,9 0,0

Fritid -14,9 -13,2 -43,1 -43,4 -0,3

Summa nämnden -24,7 -22,3 -72,9 -72,9 0,0

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -22,3 mnkr och 
utgör 31 % av årets budget.

Alla restriktioner på grund av pandemin upphörde i 

början av februari och därmed påverkas inte öp-

pethållandet i badet, idrottshallar och Ekehagens 
forntidsby mm längre av några begränsningar. Den 

allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden 

börjar märkas inom förvaltningen. Av de extra medel 
som erhållits för strategiska utvecklingsprojekt har 

endast en mindre del förbrukats. Flera av nämn-

dens verksamheter är dessutom säsongsanknutna 
och gör att förbrukningen inte är helt linjär under 

året. Liksom hos fl era av kommunens förvaltningar, 

var sjukfrånvaron hög i början av året på grund av 
Covid-19. Statens ersättning för höga sjukkostnader 

ersatte cirka 65 % av sjukfrånvarokostnaderna för 

perioden december till mars.

Prognos
Förstärkt personalresurs på badet ger upphov till 

budgetavvikelse men motverkas av vakans innan ny 
förvaltningschef tillträder under sommaren.

Andra avvikelser fi nns inom verksamhetsområdena 

Kultur samt Stab & strategi och är i huvudsak knutna 

till bidragsmedel från Statens kulturråd för Stärkta 
bibliotek och litteraturinköp samt från Skaraborgs 

kommunalförbund för ett projekt, som bedrivs till-

sammans med samtliga kommuner i Skaraborg, om 
metoder för utvärdering av kulturutbudets effekter. 

Projekten omsluter cirka en miljon kronor.

Befarade effekter av prisökningar har inte inräknats 

i prognosen då dessa är osäkra och svåra att över-
blicka i nuläget. Det är främst priset för el, drivme-

del, livsmedel och kemiska produkter som påverkar 

nämndens verksamheter.
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Prognosen för årets utfall visar inte någon avvikelse 
mot budget i nuläget.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget vidtas inga direkta åtgärder.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Gemensam vsh -10,6 -11,2 -32,8 -76,7 -0,5

Vsh Falköping -0,1 -0,1 -0,4 43,4 0,1

Summa nämnden -10,7 -11,3 -33,2 -33,6 -0,4

Utfall
Nämndens resultat per april uppgår till -11,3 mnkr 

och utgör 34 % av årets budget. 

Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prislä-
get. Förvaltningen påverkas specifi kt av höjda priser 

på el och drivmedel. Liksom hos fl era av kommunens 

förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av 
året på grund av Covid-19. För räddningstjänsten 

blev det mycket kostsamt att bibehålla full beman-

ning med stort övertidsuttag som följd. Den statliga 
ersättningen för sjuklönekostnader täcker delvis 

kostnadsökningen. Antalet brandinspektörer har utö-

kats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. 
Externutbildningar återupptas från maj månad vilket 

inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 

med april. Två vakanta tjänster sänker kostnaderna.

Prognos
Resultatet i prognosen för årets utfall uppgår till -33,6 

mnkr och visar ett underskott om 1,1 mnkr varav 
Falköpings kommuns andel uppgår till 0,4 mnkr. 

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av 

effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 
av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 

för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav 

inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakan-
ser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 

Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 
än den budgetreglering som gjorts för årets hyra.
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Åtgärder för att nå balans
Då vi har svårt att inte genomföra någon utav vår 

verksamhet utan att det påverkar säkerheten eller de 

lagstadgade uppgifterna har vi uppmanat till ”allmän 
återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för 

all icke absolut nödvändig utrustning. Vi ser även 

över möjligheten att omfördela personal från staben 
till förebyggandeavdelningen för att kunna öka anta-

let tillsyner och med det även intäkterna.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata -25,0 -23,9 -68,6 -70,7 -2,1

Kost -30,3 -31,2 -96,9 -97,4 -0,5

Fastighet -9,2 -5,1 -11,1 -17,4 -6,3

Städ -0,3 0,1 -2,0 -2,0 0,0

Övrigt -2,1 -2,0 -8,8 -7,8 1,0

Summa nämnden -66,8 -62,1 -187,5 -195,4 -7,9

UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp -0,4 0,9 0,0 0,0 0,0

Summa nämnden -0,4 0,9 0,0 0,0 0,0

UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas -1,8 -1,1 -2,7 -3,0 -0,3

Summa nämnden -1,8 -1,1 -2,7 -3,0 -0,3

Utfall
Nämndens resultat den 30 april är -62,1 mnkr vilket 

är 33,1 % av budgeten för nämndens skattefi nansie-
rade del. Statsbidragen överstiger budget då ersätt-

ning för sjuklönekostnaden utgår för januari – mars 

på grund av Covid-19. De externa intäkterna ligger 
något under budgeterat.

Stora prisökningar på exempelvis livsmedel, medi-

akostnader och bränslepriser kan konstateras vilket 
gör att budgeten överskrids.

Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på 

grund av att nya investeringar har tagits i bruk. 

De interna kostnaderna är högre än föregående år 

och avviker från budget, delvis på grund av ökade for-
donskostnader då äldre fordon bytts ut samt ökade 

bränslepriser.

VA-avdelningens resultat den 30 april är +0,9 mnkr.  
Intäkterna är högre jämfört med föregående år, vilket 

till stor del beror på att taxan ökat med 5 %.

Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande 
världsläget, bland annat påverkas avloppsreningen av 

högre kemikalie- och elpriser. 

Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och 

är högre än budgeterat, detta på grund av att stora 
investeringsprojekt har aktiverats.

Biogasens resultat den 30 april är -1,1 mnkr vilket är 

39,1 % av budgeten. Tillgången på matavfall att be-

handla i anläggningen var god under första tertialet 
dock med låga behandlingsavgifter. Den nya rötkam-

maren har varit i drift under ett år och medfört mins-

kad egen förbrukning av gas till uppvärmning. 

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med – 7,9 

mnkr. 

Intäkterna prognostiseras ligga runt budget. Verk-
samhetskostnader prognostiseras ligga betydligt 

högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempel-

vis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan 
konstateras. Enbart mediakostnaderna prognostise-

ras till – 8,2 mnkr. De interna kostnaderna är högre 

än föregående år och prognostiseras överskrida 
budget, delvis på grund av ökade fordonskostnader 

då äldre fordon bytts ut samt ökade bränslepriser.

VA-avdelningens prognostiserar att kunna hålla noll 

budgeten. Intäkterna prognostiseras för året att ligga 
högre än budgeterat och verksamhetskostnader tros 

öka på grund av det rådande världsläget. Bland annat 

påverkas avloppsreningen av högre kemikalie- och 
elpriser. Kapitalkostnaderna prognostiseras att ligga 

högre än budgeterat, detta då stora investeringspro-

jekt har aktiverats och att det under året kommer att 
slutföras och aktiveras ytterligare projekt. 

Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,3 

mnkr. Den nya rötkammaren har varit i drift under ett 
år och medfört minskad egen förbrukning av gas till 

uppvärmning. En ansvarig för biogasen har anställts 

under året och en överlappning av personal gör att 
budgeten för personalkostnader överskrids.
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På kostnadssidan prognosticeras högre verksamhets-
kostnader än budget, framförallt är det placerings-

kostnader som beräknas avvika. Personalkostnader 

beräknas överstiga budget beroende på övertid, sjuk-
löner och ökade introduktionskostnader av vikarier 

samt det ändrade heltidsmåttet för nattpersonal.

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 19 
602 tkr jämfört med budget. Under hela 2019 var det 

i snitt 50 stycken barn och unga som var placerade. 

Därav 29 stycken (58,63%) i egna familjehem, vilket 
är en kostnadseffektiv placeringsform. Under 2020 

var snittantalet 55 stycken därav 35 stycken (63,37%) 

placerade i egna familjehem. Detta ledde till att kost-
naderna för placeringar gick ner under 2020 jämfört 

med 2019. Ett kostsamt ärende avslutades i början av 

2020 som även det påverkade ekonomin positivt. Un-
der 2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken 

(53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen mel-

lan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljoner 
kronor och detta beror på att en stor andel av nya 

placeringar har varit kostsamma placeringar på hem 

för vård och boende (HVB). Under första tertialet 
2022 har snittet ökat ytterligare till 73 stycken place-

ringar därav 36 stycken (49,32%) i egna familjehem.

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett under-

skott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har 
gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 

2021 och för det första tertialet 2022 ligger snittsiff-

ran på 8 stycken. Kostnaderna ökade kraftigt under 
2021 jämfört med 2020. Detta till följd av många 

placeringar enligt LVM som är väldigt kostsamma. 

Under första tertialet 2022 har antalet placeringar 
ökat ytterligare. Detta kan vara en följd av att vux-

enboendets verksamhet pausats mellan mars och 

augusti.

Åtgärder för att nå balans
Åtgärder för att minska underskottet inom IFO har 

redovisats i en särskild handlingsplan. De åtgärder 
som pågår är bland annat arbete för att hitta egna fa-

miljehem samt en utökad samverkan med Barn- och 

utbildningsförvaltningen i syfte att fånga upp barn 
och unga i ett tidigt skede. 

Åtgärder för att nå balans
Prognosen för den skattefi nansierade verksamheten 

hos nämnden visar ett stort underskott. Underskottet 
beror främst på kostnadsnivåökningar. Till stor del 

kan avdelningarna parera detta inom förvaltningen 

men den prognostiserade avvikelsen på 7,9 mnkr 
riskerar att belasta kommunens resultat.

VA-verksamheten fi nansieras via taxor.

Biogasen befarar ett underskott vilket inte är fi nansie-

rat utan riskerar att belasta kommunens resultat.

Socialnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL 
2022-04

BUDGET 
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

-208,4 -207,8 -699,7 -691,1 8,5

Individ- och famil-
jeomsorg

-68,0 -53,2 -144,2 -163,8 -19,6

Summa nämnden -276,3 -260,9 -843,9 -855,0 -11,1

Utfall
Statsbidragens utfall per april innehåller 6 500 tkr i 

ersättning för sjuklönekostnader för 4 månader. Inga 

ytterligare sjuklöneersättningar är aviserade från 
staten i år. Utfallet under statsbidrag i övrigt avser 

hittills utnyttjade statsbidrag och ersättning från 

arbetsförmedlingen i form av bidrag för olika lönebi-
drag. 

Utfallet för personalkostnader är högre än budget 

och beror i sin helhet på högre sjuklönekostnader. 

Januari och februari i år kostade dubbelt så mycket 
som mars och april.

Prognos
Prognosen för intäkter avviker från budget beroende 

på statsbidrag, som inte är budgeterade. Interna 
intäkter prognosticeras ge ett positivt utfall mot 

budget, men ger också motsvarande avvikelse på 

internkostnadssidan. De interna bokningar som sker 
avser hyror, städkostnader och fordonskostnader 

mot tekniska nämnden. Internt inom socialförvalt-

ningen  sker bokföring av hemtjänst till kommunens 
egna utförare, ersättning för personalkostnader som 

bekostas av statsbidrag, delegerad HSL och kostna-

der för insatser inom LSS.
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 Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS 
2022

PROGNOS-
AVVIKELSE 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -1 848 -241 -4 200 -6 200 -2 000

Byggnadsnämnden - 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -6 378 -12 798 -94 400 -131 000 -36 600

Kompetens- och arbetslivsnämnden 30 0 -700 -700 0

Kultur- och fritidsnämnden -123 -224 -1 600 -1 600 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -5 773 -226 -6 600 -6 600 0

Socialnämnden -369 -359 -4 200 -1 000 3 200

Tekniska nämnden -41 724 -36 270 -180 600 -158 675 21 925

Kommunrevisionen - 0 0 0 0

Valnämnden - 0 0 0 0

Överförmyndare - 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -56 186 -50 118 -292 300 -305 775 -13 475

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -9 895 -7 644 -44 300 -43 300 1 000

Biogas -2 506 0 0 0 0

Summa taxefinansierad verksamhet -12 401 -7 644 -44 300 -43 300 1 000

TOTAL -68 587 -57 762 -336 600 -349 075 -12 475
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras får en ne-

gativ avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta 
beror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte fi nns med 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventarier-
na i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den 

hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall

Totalt blir utfallet för kommunstyrelsen per april är 
12 798 tkr. Budget för samma period 31 466 tkr. Bud-

get helår 94 400 tkr. 

Utbyggnad av kommun nätet och Teams projektet 
pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras 

om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt 

problem som främst beror på följdeffekter från pan-
demin.

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen 

av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde 

Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället 
blir driftskostnader för Falköpings Kommun avse-

ende ekonomisystem.

Näringslivsavdelningen kommer att under år 2022 

genomföra en upphandling av nya digitala infarts-
skyltar.

Prognos

Prognos för helår lämnas på 131 000 tkr, visar en 
avvikelse om ett totalt underskott på 36 600 tkr. 

Underskottet avser 40 000 tkr knutet till projekt 

Överlämningsbangård och ett överskott om 3 400 tkr 
lämnas för icke-fl eråriga investeringar. Detta beror 

bland annat på att ekonomisystemet inte blir en 

investeringskostnad.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden 1 januari-30 april har investeringar 

skett i form av utrustning till Vård- och omsorgsut-

bildningens metodrum. Utrustningen har köpts in 

för att säkra kvaliteten på de praktiska momenten 
som genomförs på plats. Dessa kostnader beräknas 

synas först till delår augusti. Under året beräknas en 

betydande del av investeringsmedlen användas för 
att uppdatera digital utrustning i form av datorer.

Prognos

På helår bedöms investeringarna ligga i nivå med 
tilldelad budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Nuvarande inköp uppgår till -0,2 mnkr av nämndens 

investeringsbudget på -1,6 mnkr.

Anskaffningen avser inköp till djurparken och fris-
beegolfen på Mösseberg samt inventarier till öppen 

ungdomsverksamhet och administration.

Prognos
Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 
-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr 

från föregående år. Totalt 6,6 mnkr.

En ny släckbil är under byggnation med planerad le-

verans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av ut-
rustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen är 

beställd men inte levererad. I utfallet under ”Övrigt” 

ingår tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrust-
ning som placerats på brandstationen i Falköping.

Prognos
Prognosen för året investeringar ligger i nivå med 
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består av möbler och IT-utrust-

ning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-
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mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår 
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skattefi nansie-

rade investeringar är 180,6 mnkr, under perioden 
januari till april har 36,3 mnkr använts. VA-avdelning-

en har under samma period förbrukat 7,9 mnkr av de 

44,3 mnkr som är budgeterade.

Av reinvesteringsbudgeten är 3,6 mnkr av 60,5 
mnkr förbrukade. Underhållsarbeten i fastigheter är 

planerade och beställda och de mesta kostnaderna 

kommer under andra halvan av året.

Trafi ksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har 

genomförts som planerat under första delen av 2022 

vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen. 

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022 
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden 

inte kunde fastställas vilket som var mest ekono-

miskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling 
har påbörjats men detta kan riskera att asfaltsarbeten 

inte blir utförda inom planerad tid samt att kostnader 

för dessa inte ryms inom planerad budget.

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskinin-
vesteringsplanen bland annat har utbyte av redskaps-

bärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda 

lastbilarna väntas det ännu på.

Reinvesteringsjobb för VA pågår enligt plan med 
omläggning av ledningsnät och reliningar.

En läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan 
Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt 

byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen. 

Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att 
kunna mäta tryck och fl öde genom inkommande led-

ning. 

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin 
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i 

Valtorps reningsverk ut. 

Som en del i arbete med upprustning och förbere-

delse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvat-
tentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt 

Stockakällan.  Inom någon vecka kommer den att bli 

klar för att kunna tas i drift vid ett eventuellt behov. 
Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. Samtidigt håller 

avdelningen på med en reserv- och nödvattenplan 

som  i första läget fokuserar på områden där till-
gången till grundvattentäkter är begränsat, såsom 

Falköping och Stenstorp.

Prognos
De budgeterade 60,5 mnkr för re- och löpande inves-

teringar beräknas att förbrukas under 2022. VA-avdel-

ningens reinvesteringsbudget på 28,5 mnkr beräknas 
också förbrukas.

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/

gata och fastighet följer den fastställda utvecklingen 

och ser ut att rymmas inom budget för 2022. 

Under sommaren 2022 planeras renovering av bio-
logiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att 

energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden.
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 Fleråriga investeringar

Tekniska nämnden - Skattefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -15 432 -446 100 -75 711 -514 500 -68 400

Platåskolan - Fastighet -108 -388 700 -46 378 -442 300 -53 600

Mössebergsskolan ventilation -1 574 -4 700 -5 259 -5 200 -500

Odensbergsskolan - förskola/kök -1 063 -37 700 -2 603 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -12 687 -15 000 -21 471 -20 500 -5 500

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan) 0 -1 000 -1 000

Fastighet vård och omsorg -12 867 -140 700 -99 384 -138 850 1 850

Frökindsgården, ombyggnad -10 233 -25 700 -16 092 -25 500 200

Nytt korttidsboende -2 570 -34 000 -4 718 -34 350 -350

Ranliden, ombyggnad till kontor -64 -81 000 -78 574 -79 000 2 000

Fastighet Övrigt -3 692 -43 150 -6 267 -43 750 -600

Stadshus konferensrum -9 -6 000 -44 -6 000 0

Stadshus ombyggnad till BU 0 -500 0 -500 0

Stenstorps vårdcentral -3 543 -5 800 -5 896 -6 000 -200

Ishallen -100 -29 600 -179 -30 000 -400

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -40 -1 250 -148 -1 250 0

ParkGata -661 -67 650 -17 838 -67 650 0

Platåskolan - Gata 0 -26 450 -3 147 -26 450 0

Plantisparken -4 -11 700 -9 377 -11 700 0

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -657 -25 000 -2 956 -25 000 0

Övrigt 0 -3 200 -5 -3 200 0

Markanläggning återvinningscentral 0 -3 200 -5 -3 200 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -32 652 -700 800 -199 205 -767 950 -67 150

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Dispensansökan om fl ytt av salamander har 

överklagats och beslut inväntas av Mark och miljö-
domstolen.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under 

kvartal 1 2022.

Odensbergsskolan
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Beslut har 

tagits om ombyggnation av förskola och kök medan 
lokaler för F-6-skolan hyrs in under en period för att 

täcka det behovet. 

Moduler/skola: Förhyrning av modulskola är upp-

handlad och togs i drift under första kvartalet 2022.

Förskola och kök: Projektering av om- och tillbyggnad 
av förskole byggnad och kök har utförts och entrepre-

nör (totalentreprenör) är upphandlad. Byggnationen 

påbörjas under våren 2022 och beräknas färdigställas 
under 2023.

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
TN har under tertial 1 beslutat om att påbörja projek-

tet med Högstadie centrums lokalförändring under 
2022 och avvikelserapportera 1 000 tkr i syfte att 

genomföra trygghetsåtgärder för skolmiljön.

Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården

Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen 
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pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projek-
tet beräknas färdigställas hösten 2022.

Nytt korttidsboende

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården 
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och 

projektering har utförts. Byggnationen pågår och 

beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovis-

ning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är 
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att 

detaljplan har omarbetats. 

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och 

underhållsarbeten samt eventuella lokalanpass-
ningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram. 

När beslut har tagits om budget kan projektering och 

byggnation påbörjas. 

Konferensrum: Efter mer ingående projektering har 

det identifi erats att ombyggnation av konferensrum 

påverkar våningen ovanför på grund av ventilations-
åtgärder. Detta innebär att även kontoren måste 

renoveras. Beslut inväntas om fortsatt arbete.

Ombyggnad kontor: Projektering är genomförd och 

planering vissa åtgärder är redan påbörjade.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av Väst-

fastigheter. Byggnationen har påbörjats och beräknas 
färdigställas hösten 2022.

Ishallen
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Projektering 

och upphandling av entreprenör (Partneringentrepre-
nad) är påbörjad. Under 2023 beräknas byggnation 

påbörjas.

Ekehagens forntidsby
Reparation av  Järnåldersgården har påbörjats och 

entreprenör är anlitad. Arbetet kommer pågå under 

2022 och beräknas vara klart 2023.

Park/gata
Platåskolan - Gata
Ombyggnation av gator och trafi kmiljön runt den 

tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör 
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering 

har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och 

Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljpla-
nen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas 

under 2023 och beräknas färdigställas under 2025. 

Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr  (prisjusterat till 
2022 års nivå).

Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av 

2022 genom att diverse effektbelysning har placerats 
ut i parken samt att en del möblering har köpts in. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktill-
gång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med 

detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet 

förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling 

genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt. 

Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits 
fram för första etappen som ska omfatta entréplatsen 

vid Östertullsgatan och som förväntas byggas under 

hösten 2022. I projektet fi nns en budget avsatt om 
25 mnkr och en etappindelning har beskrivits mer 

utförligt i projektdirektivet . 

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral

Projektering och utredning av den nya platsen för 
återvinningscentralen pågår och just nu görs en 

trafi kmätning. 
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Tekniska nämnden - taxefi nansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp -2 567 -57 500 -35 344 -56 500 1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -2 530 -32 500 -30 003 -32 500 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -37 -17 000 -3 093 -17 000 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp 0 -4 000 -2 243 -3 000 1 000

Danskavägen etapp 2 0 -4 000 -5 -4 000 0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -2 567 -57 500 -35 344 -56 500 1 000

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Det som åter-

står är mindre återställningar och asfalteringar som 

görs under våren. 

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022. 

Vatten och avlopp
VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp 
Arbetet med ledningsnät i  Kättilstorp är i slutfasen. 

Under våren slutbesiktigades Vartofta-Åsaka pump-

stationen och under kommande veckor börjar prov-
pumpning från Kättilstorp till Vartofta. Det som är 

kvar att göra är åtgärder för att ansluta Gyllensvaans 

fastighet till det nya systemet. 

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Under våren/sommaren pågår förhandling med 

markägare på sträckan mellan Broddetorp och Västra 

Nolgården. Sträckan planeras under höst/vinter 
2022/2023.
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Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE -4 760 -71 800 -6 349 -111 800 -40 000

Marjarp etapp 1-3 0 -33 300 -26 200 -33 300 0 

Gata 0 -33 300 -26 200 -33 300 0 

Spårinvestering Marjarp -922 -10 000 -1 232 -10 000 0 

Övrigt -922 -10 000 -1 232 -10 000 0 

Överlämningsbangård -3 838 -28 500 21 083 -68 500 -40 000 

Gata -3 838 -28 500 -7 792 -68 500 -40 000 

Statliga bidrag 0 28 875 0 0 

FÅRABERGET -4 357 -136 800 -49 343 -136 800 0

Fåraberget etapp 2B bostadsområde" -1 751 -19 400 -11 971 -19 400 0 

Gata -1 369 -12 300 -6 489 -12 300 0 

VA -382 -7 100 -5 482 -7 100 0 

Fåraberget etapp 2A radhus 0 -23 100 -20 400 -23 100 0 

Gata 0 -11 200 -9 800 -11 200 0 

Övrigt (Höstbruksgatan) 0 -11 900 -10 600 -11 900 0 

Västerängsgatan, Fåraberget 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Gata 0 -1 000 -366 -1 000 0 

Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1) 0 -15 100 -12 400 -15 100 0 

Gata 0 -15 100 -12 400 -15 100 0 

STE Bredängsgatan -903 -1 700 -903 -1 700 0 

Gata -218 -700 -218 -700 0 

VA -685 -1 000 -685 -1 000 0 

Sikagårdsgatan inkl rondell och gator -114 -11 400 -114 -11 400 0 

Gata -114 -11 100 -114 -11 100 0 

VA 0 -300 0 -300 0 

Övrigt 0 0 0 0 0 

Förlängning Sikagårdsgatan -1 589 -27 400 -3 189 -27 400 0 

Gata -929 -18 400 -929 -18 400 0 

VA -660 -7 100 -660 -7 100 0 

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab) 0 -1 900 -1 600 -1 900 0 

Sikagårdsgaran - gata, rondell och grönområde 0 -22 000 0 -22 000 0 

Gata 0 -10 700 0 -10 700 0 

VA 0 -11 300 0 -11 300 0 

Övrigt 0 0 0 0 

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan 0 -15 700 0 -15 700 0 

Gata 0 -13 300 0 -13 300 0 

VA 0 -2 100 0 -2 100 0 

Övrigt 0 -300 0 -300 0 

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET -9 117 -208 600 -55 692 -248 600 -40 000

ÖVRIGT -3 422 -26 700 -156 -26 700 0

Oförutsett MEX 0 -2 000 0 -2 000 0 

Anneborg 1:6 Hildasro -156 -1 800 -156 -1 800 0 

Gata 0 -800 0 -800 0 

VA -156 -1 000 -156 -1 000 0 

Övrigt 0 0 0 0 0 
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2022-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Krokstorp handelsområdet etapp 2 0 -13 000 0 -13 000 0 

Gata 0 -12 000 0 -12 000 0 

VA 0 -1 000 0 -1 000 0 

Övrigt 0 0 0 0 0 

Vintervägen  Stenstorp 0 -5 900 0 -5 900 0 

Gata 0 -3 700 0 -3 700 0 

VA 0 -2 100 0 -2 100 0 

Övrigt 0 -100 0 -100 0 

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby 0 -4 000 0 -4 000 0 

Gata 0 -2 000 0 -2 000 0 

VA 0 -2 000 0 -2 000 0 

Köp av fastigheter och mark -3 266 

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING  -12 539 -235 300 -55 848 -275 300 -40 000

Mark- och exploateringsinvesteringar
Prognos för helår lämnas på 125 400 tkr, vilket visar 

en avvikelse om ett underskott på 40 000 tkr knutet 

till projekt Överlämningsbangård.

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård 

har en ny kalkyl vilket gör att projektets investerings-
kostnad förväntas bli betydligt högre än beräknat. 

Ett ärende om att begära tilläggsanslag är på gång 

till Kommunfullmäktige. Detta gör att viss ompriori-
tering av innevarande och nästkommande års mark- 

och exploaterings budget kommer att ske. 

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt 
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 

kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av 
den gamla godisfabriken på Sjögatan. Det andra är 

Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av en tomt på 

Smedjegatan avsedd för bostäder har genomförts. 
På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. Den sista 

avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 (del 

av). Här har försäljning av cirka 9 000 kvadratmeter 
industrimark på Brogärdets industriområde skett för 

nybyggnation av lagerbyggnad.

Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Sten-

storp) har genomförts.

En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och 
Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts 

under mars-april. 
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 Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppfölj-
ningar, vilket innebär att en uppföljning av kom-

munens resultat mot budget görs var fjärde månad, 

den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. 
Uppföljningarna för augusti och december är lagstad-

gade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppfölj-
ningar mot uppsatta mål. 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 

visar ett positivt resultat på 71,0 mnkr, exklusive 
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 50,1 mnkr. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr, 
föregående år var prognosen 65,0 mnkr. Det är alltså 

högre resultat än föregående år. Det råder dock en 

hel del osäkerhet i prognosen med anledning av 
ekonomiska utvecklingen vad gäller infl ation och 

stigande räntor. Flerårsplanen och budgeten för 2022 

byggdes på SKR´s prognos från oktober 2021 av 
förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Nu i delårsrapporten april 2022 har vi lagt in SKR´s 

prognos från 28 april 2021. Sammantaget skatter 
och generella statsbidrag beräknas nu till 49,8 mnkr 

högre än vad vi har budget.  Det bör dock poängteras 

att det är prognoser. Nästa prognos från SKR kom-
mer 25 augusti.  

Nämndernas prognoser visar underskott på 26,9 

miljoner (föregående år - 10,1 mnkr) jämfört med 

budget. Fyra nämnder prognosticerar underskott, 
Kommunstyrelsen -1,1 Kompetens - och arbetsliv 

-8,5, Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,4 mnkr, 

Socialnämnden -11,1 samt Tekniska nämnden - 7,9 
. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar 

ett överskott på 1,9 mnkr. Avvikelserna beskrivs i 

respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i 
denna kommuntotala delårsrapport. Skall vi dock här 

peka på de större avvikelserna är det knutna till eko-

nomiskt bistånd, placeringar och generellt är högre 
kostnader pga infl ation.

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 

-3,0 mnkr vilket är en avvikelse  jämfört med budget 

på -0,3 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader visar ett under-
skott på 20,0 mnkr. Största avvikelserna avser minsk-

ning av värdet på värdepapper (pensionsportföljen) 

och högre räntekostnader.

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 

kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt 

utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resul-

tatutjämningsreserv". Det innebär att det fi nansiella 

resultatet ska uppgå till det högsta av följande resul-
tatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tio-

årsperiod. För perioden  2021-2023 skall dock 
resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr. 

• Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2021-2023. 

• Från 2024 får kommunens investeringar årligen 

högst uppgå till summan av avskrivningar och 
resultat, dvs låneskulden skall inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer 
att justeras under året så att det överensstämmer 

med av kommunfullmäktige antagna fi nansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 

kommun skall ha ett resultat för 2022 på minst 45,0 
mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2022 är 49,7 

mnkr. I den nu framlagda delårsrapporten visar 

prognosen ett resultat om 72,0 mnkr dvs en positiv 
avvikelse med drygt 20 mnkr från budget. Kommu-

nens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången 

av perioden 2022-2024. Prognosen är att låneskulden 
kommer att uppgå till 1 113 mnkr vid utgången av 

2022. De fi nansiella målen för god ekonomisk hus-

hållning för 2022 ser därför ut att uppfyllas för 2022. 

Investeringsredovisningen visar på en prognos på ca 
218 mnkr under 2022. Budgeterat är 336 mnkr. Med 

resultat i nivå med budget, knappt 50, mnkr klarar 

kommunen att investera 150 mnkr/år utan att öka 
låneskulden. När nu resultat enligt prognosen blir 

högre kan det innebär att kommunen inte behöver 

öka lånen under 2022.   

Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året” 

varför prognosera är osäkra Vidare bör vi analyser 

resultatet ifrån att kommunens skatteintäkter höjts 
med ca 16 mnkr pga den skattehöjning (35 öre, från 
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21,60 till 21,95 kr) som gjordes inför 2020. En stor 
del av grunden till den beslutade höjningen avser 

en förstärkning av ekonomi för att klara den ökade 

investeringstakten. Effekten av de ökade investe-
ringarna kommer successivt varför man bör se det 

beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen 

tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 
investeringar. Vi kommer få fördröjning i dessa delar 

inte minst pga Platåskolans försening. Den revi-

derade kostnadsutjämningen inför 2020 har också 
ökat kommunens intäkter. De största posterna som 

avviker mot budget är skatter och bidrag. Det är 

mycket positivt att den ekonomiska nedgång p.g.a. 
Corona-pandemin som SKR´/vi förväntade oss inte 

inträffat så som befarat utan att prognoserna på skat-

teintäkter nu är betydligt mer positiva. Det är mot 
denna bakgrund vi skall se att  Falköpings kommun 

kommer att gör ett större överskott än budgeterat för 

2022. 
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§ 78 Dnr 2022/00245  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 30 april 2022.  

Sammanfattning 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat 

på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för 

2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 97/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 

Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun 

Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022 

Yttranden 

Ingvor Bergman (S), Adam Johansson (M), Sture Olsson (M), Johanna 

Svensson (S) och Roger Lundberg (S) yttrar sig.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen            
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§ 79 Dnr 2022/00089  

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen 

under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat förslag, vilket innebär 

att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 

verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 

tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska 

nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att det under kommunstyrelsen inrättas ett 

utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa 

driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för utskottet. 

3  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

instruktionen för utskottet för social hållbarhet i enlighet med att utskottet 

ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

4  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bestämmelser för ekonomisk 

ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. Bestämmelserna 

gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 25 juni 2018, § 102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 

arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6  Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd enligt framtaget 

förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 122. 

7  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget 

förslag. 

8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 

ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 

gemensam förvaltningsorganisation.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Patrik Björck 

(S), Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Kovan Akrawi (S), Niclas 

Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Inga-Lill 

Bergsten (S), Corry Thuresson (S), Heléne Svensson (S), Monica Janzon (S), 
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Bengt Lundqvist (S), Anna-Bella Nordh-Fahlqvist (S), Fredy Neüman (S) 

och Lisbeth Ek (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) yrkande.  

Sammanfattning 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 101/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredy Neüman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar gällande beslutspunkt 1 

att tekniska nämnden bibehålls i nuvarande organisation samt att avslå 

beslutspunkterna 2 och 8.  
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Yttranden 

Pema Malmgren (M), Vanja Wallemyr (C) och Milada Wurm (SD) yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

respektive Fredy Neümans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Partigrupperna 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten            



Driftsbudget (mnkr) 
Gällande budget

 år 2022 
Löneöversyn 2022 

Förändrning 

2022-04-30

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -821 040 -4 630 -4 630

Byggnadsnämnden -1 000 0

Kommunstyrelsen -108 458 -276 -276

Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 700 -431 -431

Kultur- och fritidsnämnden -72 850 -129 -129

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 220 0

Socialnämnden -843 900 -3 827 -3 827

Gemensamt Vård och omsorg -699 654 -3 827 -3 827

Individ- och familjeomsorg -144 246 0

Tekniska nämnden -187 520 0

Kommunrevisionen -1 300 0

Valnämnden -800 0

Överförmyndare -4 000 0

Summa nämnder -2 185 788 -9 293 -9 293

CENTRALA POSTER

Pensionsutb på ansvarförb inkl lönesk -36 000 0 0

Personalomkostnader -9 000 0 0

Löneöversyn 2022 -7 900 9 293 9 293

Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0

Moms omsorgsboende 5 000 0 0

Centrala budgetpotter -12 322 0 0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2 662 0

Strategiska utvecklingsmedel -710 0

Utredning lokalbehov -8 950 0

Oklara centrala poster 0 0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 0

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 0

Summa centralt -62 222 9 293 9 293

Summa skattefinansierade verksamheter -2 248 010 0 0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0 0

Biogas -2 700 0

Summa taxefinansierade verksamheter -2 700 0 0

Totalt -2 250 710 0 0

Övriga poster

Avskrivningar -148 700 0

Återföring av kapitalkostnader 170 410 0

Skatteintäkter 1 528 600 0

Generella statsbidrag 757 100 0

Återföring av statsbidr till nämnd 0 0



Finansiella intäkter 9 000 0

Finansiella kostnader -16 000 0

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0 0

Summa övriga poster 2 300 410 0 0

Årets resultat 49 700 0 0



Gällande budget

 år 2022 

2022-06-15

-825 670

-1 000

-108 734

-112 131

-72 979

-33 220

-847 727

-703 481

-144 246

-187 520

-1 300

-800

-4 000

-2 195 081

-36 000

-9 000

1 393

0

5 000

-12 322

-2 662

-710

-8 950

0

5 000

0

-7 000

-52 929

-2 248 010

0

-2 700

-2 700

-2 250 710

-148 700

170 410

1 528 600

757 100

0



9 000

-16 000

0

2 300 410

49 700
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§ 98 Dnr 2022/00237 

Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar om budgetramjusteringar för år 2022 om totalt 

9 232 000 kronor fördelat på nämnder och centrala poster, enligt bifogat 

underlag avseende löneöversyn för år 2022. 

Sammanfattning 

Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för 

kommunens personal fortfarande saknas dock avtal med ett fackförbund. För 

att göra den ekonomiska uppföljningen enklare för förvaltningarna och 

cheferna behöver en justering göras om 9 232 000 kronor för att täcka 

nämndernas ökade personalkostnader för år 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsplan för år 2022-2024 

om att delegerar till kommunstyrelsen att följa upp och vid behov utfördelas 

avsatta medel på centrala poster till nämnderna för årets löneöversyn. 

Budgetramjusteringen avseende driftsbudgeten för år 2022 görs enligt 

bifogat underlag ”Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022” 

(Excel fil) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19 

Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022 (Excel fil) 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef            



Sammanställning av strategiska utvecklingsmedel för år 2021 

Strategiska utvecklingsmedel år 2021 

(tkr) 

Beviljad 

budgetram 2021 

Återredovisning

2021 

Barn och utbildnignsnämnden -1 020 -1 003

Högstadium centrum -700 -700

Läsglädje -170 -153

Trygghet och studiero på Högstadium Centrum -150 -150

Kommunstyrelsen -834 -630

Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp -320 0

Projektutförare KFN 0 -320

Sommargatan 2021 -310 0

Projektutförare TN 0 -310

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings 

stad, Floby och Stenstorp

-204 0

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg -215 -144
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande 

resurs -215 -144

Kultur- och fritidsnämnden -2 735 -2 290

Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler -325 -325

Det besöksvänliga landskapet* -800 -800

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus -610 -610

Eljusspår Åsarp -700 -285

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus -300 -270

Summa beviljade projekt 2021 -4 804     -4 067     

Kvarvarande strategiska utvecklingsmedel -1 696 0

Strategiska utvecklingsmedel 2021 -6 500     -4 067     



Sammanställning av strategiska utvecklingsmedel för år 2021 

Nämndsbehandlat Avvikelse 

17

Ja 0

Ja 17

Ja 0

204

Nej 320

-320

Nej 310

-310

Nej 204

71

Nej 71

445

Ja 0

Ja 0

Ja 0

Ja 415

Ja 30

 -      737     

1 696

 -      2 433     
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§ 81 Dnr 2021/00532 

Uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska 
utvecklingsmedel under år 2021  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av 

strategiska utvecklingsmedel för år 2021, med kompletteringar gjorda i 

tjänsteutlåtandet efter kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2021–2023 att inrätta en 

central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,5 miljoner kronor.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå 

kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som 

beviljar medel efter ansökan från nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 

för år 2021 om 12 projekt som skulle finansieras via strategiska 

utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till 

kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.  

Alla berörda nämnder förutom nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg har inkommit med återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel inför uppföljningen av strategiska utvecklingsmedel för år 

2021. SMS kommer hantera sin återrapportering av strategiska 

utvecklingsmedel på kommande nämnd.  

Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel 

för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2022 

Tjänsteutlåtande, Christoffer Eriksson bitr. ekonomichef. 

Barn- och utbildningsnämnden § 21/2022 beslut om redovisning av 

genomförda projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med 

beslutsunderlag, projektredovisning Högstadium Centrum, 

projektredovisning Läsglädje, projektredovisning Trygghet och studiero på 

Högstadium Centrum. 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Sommargatan 2021 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag Grönstrukturplan 

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska 

utvecklingsbidrag ”ett attraktivt och mer socialt hållbart Stenstorp” 

Kultur- och fritidsnämnden beslut, § 15/2022 om redovisning av genomförda 

projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med beslutsunderlag, 
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Återrapportering KFN - Det besöksvänliga landskapet, Återrapportering 

KFN - Elljusspår Åsarp, Återrapportering KFN - Medborgarhuset som bas 

för mer kultur till fler, Återrapportering KFN - Mötesplats Floby, 

Återrapportering KFN - Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar på följande ändring av beslutspunkten. 

”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av 

strategiska utvecklingsmedel för år 2021, med kompletteringar gjorda i 

tjänsteutlåtandet efter kommunstyrelsens arbetsutskott.”      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) ändringsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Adam Johanssons 

(M) ändringsyrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda nämnder 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
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Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Statistik

Filter 2022-06-08 - 2022-09-05

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

223 ärenden
37

186
Nya:
Från tidigare:

44Ej påbörjade 117Påbörjade 62Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 62

Ej kränkning 8.06% 5

Kränkning 91.94% 57

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 62

Snabbutredning 24.19% 15

Utredning 75.81% 47
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 37.87% 64

Han 53.25% 90

Vet ej 0.59% 1

Ej angivet 8.28% 14

Utsättare
Hon 10.7% 26

Han 81.48% 198

Vet ej 0.82% 2

Ej angivet 7% 17

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 49.05% 103

Verbal 24.29% 51

Trakasserier 4.76% 10

Psykosocial 10.95% 23

Text/bild 2.38% 5

Diskriminering 1.9% 4

Sexuella trakasserier 2.38% 5

Ej angivet 4.29% 9

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun 97.04% 164

Falköpings Kommun Försk 1.18% 2

Falköpings Kommun Gym 1.78% 3
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Falköpings Kommun Förskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-06-08 - 2022-09-05

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

9 ärenden
1
8

Nya:
Från tidigare:

6Ej påbörjade 2Påbörjade 1Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 1

Ej kränkning 100% 1

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 1

Snabbutredning 100% 1

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Ej angivet 100% 2

Utsättare
Ej angivet 100% 2
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Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verbal 100% 2

Skolor

Vindängens förskola 100% 2
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Falköpings Kommun Grundskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-06-08 - 2022-09-05

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

211 ärenden
36

175
Nya:
Från tidigare:

38Ej påbörjade 112Påbörjade 61Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 61

Ej kränkning 6.56% 4

Kränkning 93.44% 57

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 61

Snabbutredning 22.95% 14

Utredning 77.05% 47
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 38.41% 63

Han 53.66% 88

Vet ej 0.61% 1

Ej angivet 7.32% 12

Utsättare
Hon 10.5% 25

Han 82.35% 196

Vet ej 0.84% 2

Ej angivet 6.3% 15
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Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Fysisk 49.51% 101

Verbal 23.53% 48

Trakasserier 4.41% 9

Psykosocial 11.27% 23

Text/bild 2.45% 5

Diskriminering 1.96% 4

Sexuella trakasserier 2.45% 5

Ej angivet 4.41% 9

Skolor
Dotorpsskolan 4.27% 7

Flobyskolan F-6 3.05% 5

Flobyskolan 7-9 3.05% 5

Odensbergsskolan 3.05% 5

Centralskolan F-6 17.68% 29

Vindängens skola F och Fr 1.22% 2

Mössebergsskolan F-6 3.66% 6

Gustaf Dalénskolan F-3 4.27% 7

Vindängens skola F-6 1.83% 3

Broddetorpsskolan 17.68% 29

Gustaf Dalénskolan 4-9 7.93% 13

Gudhemsskolan 12.8% 21

Högstadium Centrum Hen 3.05% 5

Åsarpsskolan 1.22% 2

Vartoftaskolan F-6 10.37% 17

Kinnarpsskolan F-6 1.22% 2

Kinnarpsskolan 7-9 1.83% 3

Högstadium Centrum Cla 1.22% 2

Högstadium Centrum Ulr 0.61% 1
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Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-06-08 - 2022-09-05

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

3 ärenden
0
3

Nya:
Från tidigare:

0Ej påbörjade 3Påbörjade 0Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 33.33% 1

Han 66.67% 2

Utsättare
Hon 33.33% 1

Han 66.67% 2

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Trakasserier 25% 1

Fysisk 50% 2

Verbal 25% 1

Skolor

Ållebergsgymnasiet Peter 33.33% 1

Ållebergsgymnasiet Jonas 33.33% 1

Ållebergsgymnasiet Jan 33.33% 1
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§ 67 Dnr 2021/01375  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Ordförande Eva Dahlgren (C) informerar om att hon blivit kontaktad av en 

vårdnadshavare angående önskemål om elevresor med taxi till 

Ållebergsgymnasiet. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) informerar om att hon bett skolchef att planera 

för att återuppta de regelbundna samverkansmöten mellan föräldrar, 

förvaltningen och nämnden som har pausats på grund av corona-pandemin. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 


Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2023-2025 


Ordförandebeslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden överlämnar budgetunderlag till 


budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025.   


Ordförandebeslut enligt  


beslut i barn- och utbildningsnämnden den 16 juni 2022 § 86, samt beslut i 


barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 59. 


Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för barn- 


och utbildningsnämnden, 2022-04-19, § 54.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år 


2023-2025. Nämnderna har fått fram till den 31 augusti 2022 att behandla 


budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens 


arbetsutskott.  


Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 


verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 


som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 


budgetprocess till flerårsplan för år 2023-2025. 


Barn- och utbildningsnämndens första sammanträde under hösten 2022 är 


planerat till den 13 september, därför bedöms ärendet vara så brådskande att 


det inte kan vänta till nästa sammanträde. 


Beslutet ska skickas till 


Budgetberedningen  
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Beslutsunderlag 


Protokollsutdrag BUN 2022-06-14 § 86 


Protokollsutdrag BUNAU 2022-08-23 § 59 


Budgetunderlag barn- och utbildningsnämnden 


 


 


Eva Dahlgren 


Ordförande 


Barn- och utbildningsnämnden 
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